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بيئة عمل ُم ّفزة
تبذل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية جهود ًا كبرية لتوفري بيئة
عمل حمفزة ملوظفيها ،من �ش�أنها �أن متكنهم من العمل مبرونة،
وبالتايل حتقيق توازن �سليم بني العمل واحلياة ،كما تقوم بكثري
من التدابري التي من ت�سهم يف رفع �إنتاجية ال�رشكة ،وتعزيز
م�ستويات الر�ضا الوظيفي ،لدى املوظفني على حد �سواء ،مع
االلتزام بالقوانني واللوائح والقواعد الداخلية املتعلقة بال�صحة
وال�سالمة املهنية.
وتتحقق بيئة العمل املحفزة عرب توفري جمموعة من العنا�رص
والتي ت�شمل :اال�ستقرار النف�سي واملادي للعاملني ،و�إظهار الثقة
يف العاملني واال�ستماع لهم ومناق�شتهم ،و�إف�ساح املجال للإبداع
واالب�ت�ك��ار ملزيد م��ن الأف �ك��ار اجل��دي��دة ،ورف��ع ال ��روح املعنوية
للعاملني ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص تدريب منا�سبة جلميع
العاملني يف ال�رشكة.
ويف �ش�أن العن�رص الأخري ،تعمل ال�رشكة با�ستمرار على االرتقاء
مب �ه��ارات وق ��درات موظفيها ع��ن طريق ت��داب�ير م�ت�ع��ددة ،مثل
التنفيذ الفعال لربامج التدريب املختلفة ،و�أنظمة تنمية وتطوير
امل��وارد الب�رشية ،كما �أنها حترتم �شخ�صية كل موظف ،وذلك
لت�شجيع مناخ عمل ي��ؤك��د على روح امل �ب��ادرة للفرد و�إب��داع��ه،
ولتمكني جميع العاملني من عر�ض كامل مهاراتهم وقدراتهم
مبا يحقق خطط ال�رشكة بكفاءة عالية ،ويف ذات الوقت ميكنها
من التعامل ب�إيجابية وبجر�أة مع التحدي املتمثل يف �أهدافها
امل�ستقبلية اجلديدة.
وامل�ؤكد �أن توفري بيئة عمل حمفزة ومثالية �سوف ُيلهم املوظفني
لأداء عملهم ب�شكل �أف�ضل ،وهو ما �سوف ي�ساعدنا على امل�ضي
قدم ًا لتحقيق الأه��داف املطلوبة بطريقة �إيجابية و ُمبتكرة ،فال
�شك �أن بيئة العمل لها ت�أثري كبري على مزاجنا ال�ع��ام ،وعلى
م�ستوى �إنتاجيتنا.

خلود �سعد املطريي

مؤتمرات
ورقة عمل عن تكامل الصناعتين

التكرير والكيماويات
�شهدت �صناعة تكرير النفط خالل القرن
احلايل تغريات �سريعة ،من خالل تكاملها
مع �صناعة الكيماويات ،من �أجل احل�صول
على منتجات ذات قيم متنوعة ،وحتقيق
عوائد مالية عالية مقرتنة بتطور تقني.
وتدرك �شركة البرتول الوطنية الكويتية
هذه الأهمية جيد ًا ،ومن ثم تويل مو�ضوع
التكامل بني ال�صناعتني �أهمية كبرية،
حيث ت�شق طريقها يف م�ستقبل هذا النوع
م��ن ال�صناعة ،ال��ذي ه��و وثيق ال�صلة
ب�أبعادها الت�شغيلية والت�سويقية ،ناهيك
عن الأبعاد التجارية.

ورقة عمل
وق��د ا�ستعر�ضت ال�رشكة �أهمية التكامل بني
ال�صناعتني يف ورقة عمل قدمها كبري متخ�ص�صي
هند�سة الغاز يف دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة
ميناء الأحمدي ،ك� .إ�س� .ساباباثي ،يف امل�ؤمتر
الفني ال�سنوي الـ  27جلمعية ُم�صنعي الغاز
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دمج صناعة التكرير
مع الكيماويات
والتطور
يحقق الربح
ّ

لكلتا الصناعتين

( )GPAفرع دول جمل�س التعاون اخلليجي،
الذي �أقيم منت�صف مار�س املا�ضي.
و��شرح��ت ورق ��ة ال�ع�م��ل ت �ط � ّور ك��ل م��ن �صناعة
التكرير ،و�صناعة الكيماويات منذ بداية القرن
احلايل ،وهوام�ش كلتا ال�صناعتني ،ور�ؤية املحللني
العامليني �إىل الفوائد التي ميكن احل�صول عليها من

خالل دمج �صناعة التكرير مع �صناعة الكيماويات
البرتولية مبا يحقق الربح لكلتا اجلهتني.
وت�شري ال��ورق��ة �إىل �أن��ه يتعني على ال�رشكات
�أن ت�شق طريقها يف م�ستقبل ه��ذا ال�ن��وع من
ال���ص�ن��اع��ة ،ال� ��ذي ه��و وث �ي��ق ال���ص�ل��ة ب ��أب �ع��اده
الت�شغيلية والإداري ��ة والت�سويقية ،ناهيك عن

التكامل بني الكيماويات والتكرير يح�سن املكا�سب االقت�صادية لل�صناعتني

الأبعاد التجارية بني ال�رشكات املعنية ،مبينة لإنتاج البنزين والتولوين والزيلني:
�أن� ��ه ه �ن��اك م���س�ت��وى مم �ك��ن وم��رت �ق��ب لتكامل (.)KNPC & KARO
�أعمال امل�صفاة و�صناعة الكيماويات البرتولية ثالث ًا  -م�صفاة متكاملة مع جممع العطريات،
يف الكويت ،حيث تُبنى جدوى الفكرة على عدة وجممع تك�سري الإيثان:
(.)KNPC, Equate & KARO/KIPIC
عوامل ،منها على �سبيل املثال الت�شارك الفني
ومي�ك��ن �إن �ت��اج ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن�ت�ج��ات �أث �ن��اء �سري
واالقت�صادي ،والت�شارك يف الأرباح �أي�ض ًا.
وي�ساعد تكامل امل�صفاة والكيماويات البرتولية العمليات مع �إمكانية ا�ستخدامها كمادة و�سيطة
(لقيم) للتك�سري يف امل�صفاة اعتماد ًا على املوقع
يف حتديد �أوج��ه امل�ساندة ،وحت�سني املكا�سب
وال�سعر ،وتكون بع�ض املنتجات �أكرث قيمة ،ويتم
االق�ت���ص��ادي��ة ،وع ��ادة م��ا يتم ت�ب��ادل املنتجات
تخفي�ض قيمة بع�ض املنتجات الأخ��رى �إىل منتج
الثانوية للح�صول على قيمة م�ضافة �أف�ضل بد ًال
ذي قيمة منخف�ضة ح�سب تكوين امل�صفاة ،ووجود
من تخفي�ضها ،وبالتايل على منتجات ذات قيم
جممع معاجلة الغاز ي�ؤمن عدد ًا �أكرب من املنتجات.
متنوعة ،ويتم تبادل العديد من املنتجات ،مثل
وق��د مت ت�صميم جممع لتك�سري م��ادة (اللقم)
خم��زون اللقم ،واملنتجات الثانوية ،كما يتم
املتوفرة مع خمزون تغذية خمتلف ،وتك�سري
حت�سني املرافق.
مادة "الإيثان" و"الربوبان" و"النافثا"�...إلخ،
وميكن دمج جممعات التكرير والبرتوكيماويات يف املجمع لإن�ت��اج "الإيثيلني" كمنتج رئي�سي
يف الكويت على النحو التايل:
و"ال�بروب �ي �ل�ين" كمنتج ث ��ان ��وي ،ي�ن�ت��ج م��ادة
�أو ًال -م���ص�ف��اة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ع جم�م��ع تك�سري البيجا�س ( )pygasالتي ت�ستخدم يف الوقود،
الإيثان لإنتاج الإيثيلني ،ومنتجات الربوبيلني ،وي���س�ت�خ��دم منتج �آخ ��ر ث��ان��وي هيدروجيني
وم�شتقات �أخرى (.)KNPC & Equate
كوقود يف العديد من الأماكن.
ثاني ًا  -م�صفاة متكاملة مع جممع العطريات ومي �ك��ن م �ع��اجل��ة م� ��ادة ال�ب�ي�ج��ا���س ()pygas
دمج الصناعتين
له إبعاد تشغيلية
وإدارية وفنية في
الجانب التقني

ومزجها مع البنزين ،وهناك مادة رئي�سية �أخرى
من جممع التك�سري وهي "الهيدروجني" ،والذي
يتم �إر�ساله مرة �أخرى �إىل جممع امل�صفاة ،وهو
الأكرث حاجة �إىل وحدات املعاجلة املائية املختلفة.
وميكن ا�ستخدام املنتجات الثانوية الأخ��رى من
�أوليفني  C4sيف وح��دة ( ،)alkyوكل ما �سبق

�ساباباثي ي�رشح �أهمية التكامل بني ال�صناعتني

يتم متابعته ما بني �رشكة "البرتول الوطنية"،
و�رشكة "�إيكويت".
العطريات
تُعد العطريات ،مثل "البنزين" و"التولوين"
و"الزيلني" ( )BTXلبنات �أ�سا�سية للعديد من
البرتوكيماويات ،فهذه املواد متهيدية حلاويات
املواد الغذائية والألياف ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل
العديد من املنتجات النهائية الأخرى.
وتكامل امل�صفاة مع جممع عطري هو �أكرث �شيوعاً
من ال��ذي يتم مع جممع الأوليفينات ،وامل�صدر
الوحيد الآخ��ر لإنتاج العطريات هو غاز "فرن
الكوك" الناجت عن فحم الكوك ،ويتم ا�ستخدام
مادة "النافثا" الثقيلة من امل�صفاة لإنتاج مواد
غنية بالعطريات وغريها من املنتجات الثانوية
التي ميكن دجمها مرة �أخرى مع امل�صفاة.
وتنتج �سل�سلة التهذيب احلفازة "النافثا" املعاجلة
بـ "الهيدروجني" ،حيث �أن �إع��ادة الإنتاج متثل
امل�صدر الرئي�سي لعدد كبري للغاية من العطريات
يف امل�صفاة ،وي�ستخدم جهاز التهذيب كمخزون
مزيج من البنزين لتح�سني "�أوكتان" التهذيب،
صناعة التكرير
شهدت خالل القرن
الحالي تغيرات
متالحقة وسريعة

5

م�ؤمتر الغاز الذي عقد م�ؤخر ًا �ألقى ال�ضوء على تكامل �صناعة التكرير مع الكيماويات

المزج المركب
للمنتجات المتعددة
يلبي متطلبات
الوقود عالي الجودة

حيث تتم ت�سويته ج��زئ�ي� ًا بوا�سطة املنتجات
الثانوية لعقاقري العطريات املركبة ومنتجات
العطريات الثقيلة التي تعود �إىل امل�صفاة.
وباملقارنة مع "الإيثيلني" و"الربوبيلني" ،ف�إن �إنتاج
"بارازايلني" متكامل للغاية ،ويف �رشق �آ�سيا ،تعتمد
كمية كبرية من �إن�ت��اج "بارازيلني" على واردات
املكثفات والتق�سيم الالحق لإنتاج "النافثا" للمواد
الأولية ،وال يتم دمج ن�سبة �أكرب من هذه ال�سعة مع
امل�صفاة ،مما يرتك املجال وا�سع ًا �أمامها.
تكامل �أوليفني عطري
ع �ن��دم��ا ي �ت��م دم� ��ج م �� �ص �ف��اة ال �ت �ك��ري��ر ،وم���ص�ن��ع
العطريات ،وجممع البرتوكيماويات مع ًا ،ي�صبح
تكامل املنتجات بني الكيانات الثالثة معقد ًا ،ومن
ثم ميكن حتقيق فوائد( ،بالإ�ضافة �إىل نوع التكامل
الفردي املو�ضح �سابق ًا) ،حيث �أن الفوائد النا�شئة
ع��ن تكامل "�أوليفينات" امل�صفاة ،والتكامل بني
عطريات امل�صفاة (التكامل الأوليفني العطري)
تكون �أف�ضل ،وهو ما يعزز فر�ص جني فوائد �أكرب.
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وه��ن ��اك ع ��ام�ل�ان �أ� �س��ا� �س �ي��ان ي �� �س��اع��دان على
الإندماج والتكامل ،وهما� ،أن التك�سري يحتاج
�إىل خم��زون��ات "بارافينية" �أخ��ف وزن� � ًا ،ويتم
اال�ستفادة من بيع مواد عطرية كمنتجات ثانوية،
بينما يحتاج املجمع العطري �إىل "�أروماتك"
�أث�ق��ل يف امل ��واد الأول �ي��ة ،وبيع منتجات ثانوية
"بارافينية" �أخ��ف م��ع ( ،)BTXفهي مكملة
لبع�ضها البع�ض.
ومي��ك ��ن ا� �س �ت �خ ��دام م � ��ادة "ال �ب �ي �ج ��ا� ��س" من
ج �ه��از ت�ك���س�ير ال �ب �خ��ار يف جم �م��ع ال�ع�ط��ري��ات
ك �ـ "لقيم" ،يف ح�ين ميكن تغذية غ��از ال�ب�ترول
امل�سال و"الرافنات" ( )raffinateمن جممع
العطريات �إىل جهاز تك�سري البخار.
تقودنا احل��اج��ة �إىل التكامل �أي�ض ًا �إىل تطورات
تكنولوجية ،بحيث ت�صبح وحدات التك�سري بالعامل
احلفاز ال�سائل ( )FCCsق��ادرة على �إنتاج �أكرث
من  ٪ 20من حيث الوزن من �أجل حتقيق التكامل،
وعادة ما يتم دمج "البارافني -الزيلني" يف امل�صايف
�أكرث من الأوليفينات (الإيثيلني والربوبيلني) ،ومع
ذلك يكون التكامل مع جممع "الأولفني" �أقل.
الت�سعري
وامل�ؤكد �أن جميع املن�ش�آت متيل يف عملياتها �إىل
حتقيق �أق�صى قدر من الربحية ،مع اال�ستفادة
من مواد املنتجات الثانوية من جهة �أخرى ،ويف
النهاية يجب �أن تتحقق املنفعة االقت�صادية العامة

تكامل المصفاة مع
مجمع عطري أكثر

شيوع ًا من الذي يتم

مع مجمع أوليفينات

للكويت ب�شكل �أف�ضل ،ويف كثري من الأحيان يجب
�إن�شاء عالقات ت�سعري معقدة لنقل �سل�س ومريح.
ا�ستنتاج
ومما تقدم ،ميكن اال�ستنتاج �أن دمج جممعات
البرتوكيماويات مع معامل التكرير وم�صنع
الغاز يزيد من ربحية جميع ال�رشكات ،لأنها
حتقق الهدف الوطني املتمثل يف �إ�ضافة قيمة
للهيدروكربون الكويتي ،ومبا �أن هذه الأن�شطة
مملوكة ل�رشكات خمتلفة ،ف��إن��ه م��ن ال�صعب
و� �ض��ع ال�ل�م���س��ات الأخ �ي��رة ع�ل��ى �سعر املنتج
الو�سيط (ح�سب املنتج يف الكويت) ،فالتكامل
ب�ين م ��واد مثل "الهيدروجني" و"العطريات
الثقيلة" و"البيجا�س" ،وتهذيب الهيدروجني
ب�ين ال ���شرك��ات� ،سيف�ضي �إىل ف��ائ��دة ك�ب�يرة،
وبالتايل هذا يزيد من ربحية الكويت ،و�سوف
يزيد الهام�ش الإجمايل للمرافق املتكاملة من 5
�إىل  10دوالرات للربميل الواحد ،و�سيكون يف
حدود ب�ضع مئات من ماليني الدوالرات �سنوي ًا.

أمن
وسالمة
تتسبب في  %20من إصابات العمل

الساللم والسالمة!
ت�سعى "البرتول الوطنية" دائماً �إىل توفري بيئة عمل �آمنة خالية من احلوادث
واال�صابات ،وذلك عن طريق ت�أكيد �أهمية االلتزام بجميع �إر�شادات ال�سالمة.
ويعترب ا�ستخدام ال�سالمل يف �أعمال امل�صايف النفطية للو�صول �إىل �أماكن العمل املرتفعة
ب�أ�سرع و�أب�سط �صورة �أمر ًا حتمياً.
وتختلف �أنواع و�أحجام ال�سالمل ح�سب اختالف الأماكن وطبيعة العمل ،حيث يوجد
يف امل�صفاة �سالمل حممولة ،و�سالمل ثابتة (دائمة) ،و�سالمل خ�شبية.
ولأن ا�ستخدام ال�سالمل ينطوي على الكثري من املخاطر التي قد ال يدركها الكثريون،
قامت ال�شركة بو�ضع �شروط و�ضوابط لت�صميم ال�سالمل ،وا�ستخدامها ،وفح�صها
دورياً ،ل�ضمان �سالمة العاملني فيها ،وتقليل احلوادث املرتبطة بها قدر امل�ستطاع.

�إعداد /علي نا�صر العبيد
مهند�س �سالمة  -م�صفاة ميناء الأحمدي

"البترول الوطنية"

تسعى دائم ًا لتوفير
بيئة عمل آمنة
خالية من الحوادث
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ا�ستخدام ال�سالمل ب�شكل �سليم يحد من حوادث ال�سقوط

خماطر املرتفعات
قد يبدو ا�ستخدام ال�سالمل عم ًال ب�سيط ًا لكثري
من النا�س وال ي�شكل خطر ًا كبري ًا ،ال �سيما �إذا
متت مقارنته ببقية الأعمال اخلطرة يف امل�صايف،
ولكن ه��ذا غري �صحيح ،حيث يحمل العمل يف
الأماكن املرتفعة وال�صعود �إليها خماطر عدة ال
يجب جتاهلها ،فعند ا�ستخدام ال�سالمل ب�شتى
�أنواعها ،وبالأخ�ص العمودية ،يكون العامل
معر�ض ًا للمخاطر التالية:
• ف �ق ��دان ال � �ت� ��وازن ،وال �ت �ع��ب وال � � ��دوار� ،أو
االنزالق ،مما ي�ؤدي �إىل ال�سقوط من �أعلى.
• �سقوط الأدوات وامل�ع��دات على الأ�شخا�ص
املوجودين يف الأ�سفل.

وال�سالمة املهنية العاملية ( )OSHAعام
عن ح��وادث ال�سقوط يف امل�شاريع الإن�شائية� ،أنه
من �أ�صل  937حالة وفاة ،هناك  350كانت ب�سبب
ال�سقوط من �أماكن مرتفعة ،ومنها  150حالة وفاة
ب�سبب ال�سقوط من ال�سالمل ،كما �أظهرت �إح�صائية
�أخ� ��رى (خمت�صة ب��إ��ص��اب��ات ال�ع�م��ل) �أن ن�سبة
�إ�صابات العمل ب�سبب ال�سقوط من ال�سالمل هي 20
 %من �إجمايل الإ�صابات يف الوظائف ال�صناعية.
ون �ظ��ر ًا ل�ك�ثرة ا�ستخدام ال�سالمل يف امل�صايف،
وك�ثرة امل�شاريع الإن�شائية احلالية بال�رشكة،
يجري النظر �إىل هذه الإح�صائيات بجدية مع
الت�أكيد على اتباع �إجراءات ال�سالمة.
2015

ويف حال العمل على معدات �أو خطوط كهربائية،
ووج��ود خطر كهربائي ،يتم ا�ستخدام �سالمل
خ�شبية ،ويجب احل��ر���ص على �أن تكون جافة
حتى ال تنقل �أي تيار كهربائي� ،أما داخل وحدات
الإنتاج فيمنع ا�ستخدام �سالمل اخل�شب.

و�سائل وقائية
وق��د قامت "البرتول الوطنية" بو�ضع ��شروط
ال�ستخدام ال�سالمل ب�شكل �سليم للحد من حوادث
ال�سقوط ،حيث يتم فح�ص ال�سالمل املحمولة
ب�شكل �شهري من قبل م�رشف املقاول املخت�ص،
وكذلك م�رشف ال�رشكة املخت�ص بفح�ص ال�سالمل
وال�سقاالت ،وتوقيعهم على بطاقة تكون معلقة
على جانب ال�سلم تفيد ب�أنه �صالح لال�ستعمال ،ويف
موا�صفات ومعايري
حوادث و�إح�صائيات
وحتقيق ًا لإجراءات ال�سالمة ،يجب عند ا�ستخدام حال عدم موافقة �أي من امل�رشفني على �صالحية
ال�سلم� ،أو يف حال انتهاء مدة �صالحية الفح�ص
تعترب حوادث ال�سقوط الأكرث �شيوع ًا ،وهي ال�سبب ال�سلم املحمول تطبيق ال�رشوط التالية:
الرئي�سي للوفيات من بني جميع �أنواع احلوادث  -ارتفاع ال�سلم مبقدار مرت على الأقل فوق حافة ال�شهري ،مينع على العاملني ا�ستخدام ال�سلم
يف امل�صايف النفطية وامل�شاريع اخلا�صة بها.
وتو�ضع عليه بطاقة ح�م��راء تو�ضح ذل��ك ،كما
من�صة العمل.
يجب االلتزام بعدة الوقاية ال�شخ�صية� ،إ�ضافة
وق��د �أظهرت �إح�صائية قامت بها �إدارة ال�صحة  -و�ضع ال�سلم بزاوية ميل  75درجة.
 تثبيت ال�سلم من الأ�سفل والأعلى ملنع انزالقه. الت�أكد من �صالحية الفح�ص ال�شهري.العامل يكون أكثر
الشركة وضعت
�أما ال�سالمل الثابتة والدائمة فيجب تركيبها وفق
عرضة لالنزالق
ضوابط الستخدام
معايري وموا�صفات حم��ددة ،وتكون مو�ضحة
عند استخدام
الساللم لضمان
ب�شكل تف�صيلي كما مت ذك��ره يف وثيقة املعايري
الهند�سية اخلا�صة ب�إدارة �ضمان اجلودة.
الساللم العمودية
سالمة العاملين
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ال�سالمل الثابتة واملتحركة تتطلب موا�صفات ومعايري حمددة عند تركيبها

�إىل ا�ستخدام القفازات يف حالة وجود زيوت �أو
م��اء على درج ��ات ال�سلم للوقاية م��ن االن ��زالق،
ويجب �أي�ض ًا ت�أمني املعدات املحمولة �أثناء �صعود
ال�سالمل ب�صورة جيدة ملنع �سقوطها من الأعلى.
�أخطاء متكررة
وهناك بع�ض الأخطاء املتكررة التي تقع عند
ا�ستخدام ال�سالمل ،وهي كما يلي:
 عدم ا�ستخدام القفازات. عدم تطبيق قاعدة ثالث نقاط ات�صال (تقومعلى ات�صال ثالثة �أطراف من امل�ستخدم بال�سلم
كحد �أدنى).
 حمل �أوزان ثقيلة �أثناء ال�صعود. اال�ستعجال يف ال�صعود �أو النزول. عدم اال�سرتاحة يف حال التعب �أثناء ال�صعود�أو النزول.
 عدم تثبيت ال�سالمل امل�ؤقتة ب�شكل �سليم. �إهمال بطاقة الفح�ص لل�سالمل امل�ؤقتة.دورات توعوية
ً
ً
قد يبدو للبع�ض �صعود ال�سالمل �أمرا ب�سيطا ال
يحتاج �إىل دورات توعوية ،ولكن �إذا نظرنا �إىل
عدد احلوادث املتكررة ب�سبب هذا الأمر ،ف�إن هذا
يظهر �أهمية تعليم م�ستخدمي ال�سالمل الطريقة
ال�صحيحة واالحتياطات الالزمة �أثناء ال�صعود
والنزول.

دورات لتعليم
مستخدمي الساللم
طرق واحتياطات
الصعود والنزول

وتعد �أف�ضل و�سيلة لإي�صال هذه املعلومات هي
جتهيز دورات توعوية ال تعتمد على املحا�رضات
النظرية فح�سب ،بل تطبيقات عملية �أي�ض ًا.
وق��د يجهل بع�ض م�ستخدمي ال���س�لامل كيفية
تطبيق بع�ض قواعد ال�سالمة ،مثل قاعدة "ثالث
نقاط ات�صال" (،)three point contact
وال �ت��ي حت��ر���ص ع�ل��ى �أن ت �ك��ون ث�ل�اث �أط ��راف
من امل�ستخدم مت�صلة يف ال�سلم كحد �أدن��ى� ،أو
و�ضعية اال�سرتاحة الآمنة يف حال التعب �أثناء
ت�سلق ال�سلم ،حيث �أن مثل هذه القواعد ين�صح
بتعليمها عملي ًا وتطبيقي ًا للت�أكد من االلتزام بها.
قوانني جديدة
وقد �أ�صدرت ادارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
( )OSHAن���شرة يف �شهر نوفمرب م��ن عام
 2016بعنوان "القاعدة النهائية لتحديث،
حماذاة ،وتوفري مرونة �أكرب يف معايري احلماية
من ال�سقوط والعمل على الأ�سطح ال�صناعية

العامة" والتي تهدف �إىل الوقاية من ال�سقوط
من ال�سالمل ،على �أن يتم تطبيقها يف امل�صايف
النفطية ،وت�ضمنت ه��ذه الن�رشة الإر��ش��ادات
واللوائح التالية:
 الالئحة الأوىل� :إزال� ��ة القف�ص ال��واق��ياملوجود على ال�سالمل الثابتة ،وذل��ك لأن هذا
القف�ص ال ي�شكل �أي وقاية من ال�سقوط� ،أو �أي
حماية فعلية عند ال�سقوط ،وين�صح بتطبيق هذا
القرار على جميع ال�سالمل الثابتة التي تكون
بطول  24قدم بحلول عام .2036
 الالئحة الثانية :و��ض��ع ن�ظ��ام ان�ق��اذ منال�سقوط ،حيث يتم و�صل حزام العامل ب�سلك
حديدي ثابت ميتد على طول ال�سلم با�ستخدام
قطعة م�صممة خ�صي�ص ًا ال�ستخدامات الت�سلق،
وتكون هذه القطعة هي حلقة الو�صل بني حزام
العامل وال�سلك.
ويعمل ه��ذا ال�ن�ظ��ام مثلما يعمل ن�ظ��ام ح��زام
الأمان املوجود يف ال�سيارات ،حيث �أنه يتحرك
بحرية �إىل الأعلى �أو الأ�سفل �أثناء �صعود العامل
�أو نزوله ،ولكن يف حال حركة النزول املفاجئة
الناجتة عن ال�سقوط ،تعمل القطعة املو�صولة
بال�سلك على �إيقاف العامل ومنعه من ال�سقوط.
وق��د �أو��ص��ت �إدارة ال�سالمة وال�صحة املهنية
با�ستعمال هذا النظام ابتدا ًء من العام اجلاري.
9

صحة
وسالمة
ورقة عمل لدائرة الصحة والسالمة والبيئة

تطبيقات عمل آمنة
حتتل جوانب ال�صحة وال�سالمة �أولوية عليا لدى �شركة البرتول الوطنية
الكويتية وموظفيها ،وتوازي يف �أهميتها �أعمالها الأ�سا�سية ،وهذا االهتمام
يرد �ضمن ا�سرتاتيجية التكرير  ،2040والتي ت�ؤكد �أن "احرتام البيئة
و�ضمان ال�سالمة والأمن واحلفاظ على مكان عمل �صحي" جزء ال يتجز�أ
من مهمة ال�شركة وقيمها.
وعلى الرغم من �أن الأرقام والإح�صائيات الدورية تظهر نتائج �إيجابية
ومعدالت منخف�ضة للحوادث التي تقع يف مرافق ال�شركة� ،إال �أن الهدف
الأ�سا�سي يتمثل يف الو�صول �إىل معدل "�صفر" من احل��وادث ،وال ميكن
حتقيق ذلك �إال بامل�شاركة الوا�سعة واملخل�صة من قبل جميع املوظفني يف
كافة املواقع وامل�ستويات الوظيفية.
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دوائر الشركة
المختلفة تتدرب على
التعامل مع الحوادث
بشكل مستمر

ال�رشكة حتر�ص على التزام العاملني ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة خالل العمل

تكرير النفط
تتم داخل مواقع العمل ،ومعرفة االحتياطات
ون �ظ��ر ًا ل�صعوبة وت�شابك العمل يف امل�صايف الواجب اتخاذها لتقليل �رضرها بقدر الإمكان
النفطية ،وح�سا�سية جمال تكرير النفط ،الذي والتعامل معها ب�أمان.
ه��و �أ� �س��ا���س ع�م��ل "ال �ب�ت�رول الوطنية" ،ت��ويل
ثالثة مفاهيم
ال���شرك��ة �أه�م�ي��ة ق�صوى لل�صحة وال�سالمة يف ال�ب��داي��ة� ،أو��ض�ح��ت ورق ��ة العمل �أن ��ه حتى
وال �ب �ي �ئ��ة ،وذل� ��ك يف ج�م�ي��ع م��راح��ل الإن��ت ��اج ،تتحقق م�ستويات الأمن وال�سالمة امل�ستهدفة،
وال���ص�ي��ان��ة ،والإن� ��� �ش ��اءات ،ون �ق��ل املنتجات يجب �أن يكون موظفي ال�رشكة على دراية تامة
البرتولية ،ومن هنا قام فريق الإ�سناد الفني مبفهوم ال�صحة وال�سالمة والبيئة (،)HSE
بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ب�إعداد ورقة والذي ي�شمل العنا�رص التالية:
عمل عن "تطبيقات العمل الآمن و�أهمية االلتزام  -ال�صحة :هي احلفاظ على �أعلى درج��ة من
ب��ا��ش�تراط��ات ال�صحة وال�سالمة والبيئة" يف ال�صحة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي
جمال ال�صناعة ،يف �إط��ار برنامج عمل الفريق للعاملني يف جميع الوظائف من خالل التحكم يف
ال�سنوي لتعريف العاملني بال�رشكة ب�سيا�سات الآثار املزمنة للأخطار ،والتي قد تنتج من طول
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
فرتة التعر�ض لها.
وق��د ت�ضمنت ال��ورق��ة ال�ع��دي��د م��ن املعلومات  -ال�سالمة :تعني ال�شعور ب��الأم��ان وجتنب
القيمة التي ت�ستعر�ضها جملة "الوطنية" يف ال�ت��أث�يرات احل��ادة التي قد تن�ش�أ يف �أي وقت
التقرير التايل ،من �أجل تعريف موظفي ال�رشكة نتيجة التعر�ض للأخطار� ،أو هي النجاة من �أي
ب��الأخ �ط��ار امل�صاحبة جلميع الأن���ش�ط��ة التي خطر �أو �إ�صابة حمتملة.
 البيئة :ه��ي ال��و� �س��ط امل�ح�ي��ط بالعمل،تعريف الموظفين
وي�شمل ال �ه��واء وامل ��اء وال�ترب��ة والنباتات
واحليوانات ،وي�ؤثر الو�سط املحيط بالعمل
بالخطر مسبق ًا
على املوظف ونظام العمل ،ويعد الت�أثري هنا
وتحديد أنواعه
متبادل ،حيث �أن �أثر العمل يظهر �أي�ض ًا على
يجنبهم الوقوع فيه
البيئة املحيطة.

اخلطر واملخاطرة
وت��رك��ز عنا�رص ال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة
الثالثة على جتنب اخلطر واملخاطرة.
واخلطر هو �أي �شيء (و�ضع� ،أو موقف� ،أو
ت���صرف) ميكن �أن ي�سبب ال���ضرر ل�ل�أف��راد،
�أو للمعدات� ،أو للبيئة� ،أو ل�سمعة ال�رشكة،
ولتجنبه يجب تعريف امل��وظ�ف�ين ب��ه م�سبق ًا
وحتديد �صفاته.
�أم ��ا امل�خ��اط��رة فهي اح�ت�م��ال ح ��دوث ال�رضر
عند التعر�ض للخطر ،وتعد املخاطرة من �أ�شد
الأخطاء التي قد يقع فيها املوظف �أثناء العمل.
والتحكم يف املخاطر ،هي عملية الهدف منها
اتخاذ �إج��راءات لإزالة املخاطرة� ،أو احلد من
�آث��اره��ا ،وهو ما يتم عن طريق تقييم املخاطر
التي قد تن�ش�أ عند التعر�ض للخطر مع الأخذ يف
االعتبار توفري عنا�رص حتكم كافية.
وبعد �إجراء تقييم املخاطر يتم حتديد امل�ستوى
الذي و�صلت �إليه ،وهل هو مقبول �أم ال؟
للحوادث تداعيات
متعددة على
العاملين وتأثيرات
سلبية على البيئة
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حتديد الأخطار وت�صنيفها يقلل �رضرها وميكن من التعامل معها ب�أمان

احلدث واحلادث
 ت�صرف غري �آمن :هو �سلوك �أو خط�أ ب�رشيوللوقوف على تقييم �سليم للمخاطرة ،يجب ميكن �أن ي�ؤدي لوقوع حادث.
التفريق بني املفاهيم التالية:
 و�ضع غري �آمن :هو ظروف ميكن �أن ت�ؤدي احلدث :هو �شيء غري خمطط له� ،أو �سل�سلة لوقوع حادث.من الأحداث التي قد ينتج عنها �إ�صابة للعاملني،
تداعيات
�أو �أ��ضرار يف املمتلكات والبيئة� ،أو �أثر �سلبي
وتبني ورقة العمل �أن احلوادث تقع يف �أي وقت،
على �سمعة ال���شرك��ة ،وي�شمل ك��ل احل ��وادث،
و�أي مكان ،حيث ميكن �أن تقع �أثناء الت�شغيل،
�سواء كانت ب�أ�رضار� ،أو من غري �أ�رضار.
 احلادث :هو حدث ت�سبب يف وقوع �أ�رضار و�إج� ��راء ال�صيانة وال�ت�ج��دي��د ،وخ�ل�ال تنفيذالإن�شاءات� ،أو خالل �إج��راء عمليات الفح�ص
�أو خ�سائر.
 حادث بال �أ�ضرار :هو حدث وقع ومل ينتج والتدقيق والتخزين.عنه �إ�صابات� ،أو �أمرا�ض� ،أو خ�سائر للمعدات ولتجنب وقوعها ي�ستلزم ذلك حتديد الأخطار
واملنتجات ،كما �أن��ه مل ي��ؤث��ر على البيئة� ،أو امل�صاحبة ل�ك��ل خ�ط��وة م��ن خ �ط��وات العمل،
وتقييم م�ستوى املخاطر ،والعمل على �إزال��ة
�سمعة ال�رشكة.
 حادث بال �أ�ضرار مرتبط بالعمليات :هو اخلطر� ،أو التخفيف من خطورته �إىل م�ستوىجمموعة م��ن الأح ��داث التي تكون متعاقبة ،ميكن قبوله.
�أو وجود مواقف غري عادية متثل خطر كامن وللحوادث تداعيات متعددة� ،إذ �أنها قد
ميكن �أن ي�ؤدي النهيار نظام معني� ،أو تكبيده ت�سبب ال ���ضرر ل�ل�ع��ام�ل�ين ،وت ��ؤث��ر �سلب ًا
على البيئة ،وت�سبب خ�سائر يف امل�ع��دات
خ�سائر ج�سيمة.
وامل�ن�ت�ج��ات ،وق��د ي�صل الأم ��ر �إىل توقف
اإلبالغ عن الحوادث
الإنتاج ،كما �أنها قد ت�ؤثر �سلب ًا على �سمعة
ال ���شرك��ة ،ل��ذل��ك ي�ج��ب الإب �ل�اغ والتعامل
فوراً والتحقيق
معها ف��ور ًا ،ومن ثم التحقيق فيها ملعرفة
في أسبابها
الأ�سباب اجلذرية التي �أدت لوقوعها من
يجنب تكرارها
�أجل جتنب تكرارها.
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تكلفة
وت�شري الورقة �إىل �أن وقوع احلوادث يت�سبب
يف نوعني من التكاليف ،وهما:
 -1تكاليف مبا�رشة :وهي التي ت�شمل عادة
تلك التكاليف التي ترتبط باحلادث مبا�رشة،
مثل الإ� �ص��اب��ات ،و�إحل� ��اق ال���ضرر ب��امل��راف��ق،
وفقدان املنتجات ،والت�رضر البيئي.
 -2تكاليف غ�ير م�ب��ا��شرة :ت�شمل التكاليف
املتعلقة باحلادث ،ولكن بطريقة غري مبا�رشة،
مثل فرتة توقف الإنتاج ،والتكاليف الطبية،
وغ�ي��اب العاملني ع��ن العمل ،وتكاليف �إع��ادة
البناء ،وتكاليف التحقيقات ،وال�رضر املعنوي
على �سمعة ال�رشكة.
�سيا�سة ()HSE
ولقد مت اعتماد �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة
والأم��ن والبيئة ( )HSEاخلا�صة ب�رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ،من �أجل توفري
�إطار وا�ضح لأهداف ال�رشكة يف هذا املجال،
عادة ينتج عن
الحوادث تكاليف
مباشرة وأخرى
غير مباشرة

�ضوابط العمل بال�رشكة تلزم العاملني بارتداء معدات الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة

وتخ�ضع جميع م��واق��ع العمل يف ال�رشكة
ل �ه��ذه ال���س�ي��ا��س��ة ،ح�ي��ث مت �إع �ل�ان بنودها
بكل الأم��اك��ن الرئي�سية ،و�أي�ض ًا يف مواقع
العمل املختلفة ،كما �أنها متاحة على املوقع
الإلكرتوين لل�رشكة.
�أنواع الأخطار
وتو�ضح ورق��ة العمل �أن هناك �أن��واع متعددة
ل�ل��أخ� �ط ��ار ،م �ث��ل الأخ � �ط� ��ار ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال�ت��ي
ت�سبب �إ�صابات بدنية ،والأخ�ط��ار الكيميائية
ال�ن��اجت��ة ع��ن ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل� ��واد الكيميائية
املختلفة ،والأخطار البيولوجية التي تنتج من
الفريو�سات والبكترييا.
وهناك �أي�ض ًا �أخطار ميكانيكية يف بيئة العمل،
وهي تلك الأخطار الناجتة عن حركة املعدات
والآالت ،و�أخرى كهربائية ناجتة عن ا�ستخدام
الطاقة الكهربية بدون حر�ص ،وكذلك �أخطار
بيئية ك ��احل ��رارة ،وال �� �ض��وء ،وال���ض��و��ض��اء،
و�صالحية الهواء للتنف�س.
سياسة الصحة
والسالمة واألمن
والبيئة تساهم في
تحقيق أهداف الشركة

التحكم يف املخاطرة
الأقدام ،والقفازات حلماية الأيدي ،و�سدادات
وتبي �أن هناك و�سائل خمتلفة للتحكم يف ن�سب الأذن حلماية حا�سة ال�سمع ،و�أجهزة التنف�س
ّ
ل�ضمان ا�ستن�شاق ه ��واء نظيف ،والأق�ن�ع��ة
املخاطرة ،وهذه الو�سائل ت�شمل:
 -1الإزال��ة :ه��ي جتنب املخاطرة ع��ن طريق ال�صناعية حلماية الوجه يف بع�ض الأحيان.
التخل�ص من م�سبباتها.
ا�ستعداد دائم
 -2اال���س��ت��ب��دال :ه��و ا��س�ت�خ��دام � �ش��يء �أق��ل وت�ستعد ال�رشكة ب�شكل م�ستمر ملواجهة �أي
خطورة.
حوادث طارئة ،مثل حوادث اندالع احلرائق،
 -3التحكم الهند�سي :ي�ت�م�ث��ل يف تطويق واالنفجارات ،وت�رسيب النفط ،وانبعاث غازات
الأج� ��زاء اخل�ط��رة ب��أ��س��وار ،وو��ض��ع حواجز قابلة لال�شتعال� ،أو غازات �سامة.
ت�أمني بينها وبني العاملني.
وت�ق��وم دوائ ��ر "البرتول الوطنية" املختلفة
 -4التحكم الإداري :يكون عرب تقليل فرتات ب��ال�ت��دري��ب ع�ل��ى م�ث��ل ه ��ذه احل � ��وادث ب�شكل
التعر�ض للخطر.
م�ستمر ع �ل��ى م� ��دار ال� �ع ��ام ،لتحقيق �أع �ل��ى
 -5توفري معدات :وت�شمل ت��وف�ير معدات م�ستويات الأم��ن وال�سالمة ،حيث يتم �إجراء
الوقاية ال�شخ�صية املنا�سبة التي توفر احلماية .تدريبات ميدانية ملواجهة احلوادث ال�صناعية،
والطبية ،والأمنية.
معدات الوقاية
تتعدد م�ع��دات ال��وق��اي��ة م��ا ب�ين م�ع��دات �آم��ان ويتم ت�صنيف احلوادث وفق ًا لت�أثريها� ،أو تبع ًا
ووق ��اي ��ة ج�م��اع�ي��ة ل�ك��ل امل �ت��واج��دي��ن يف مكان للموارد الالزمة لل�سيطرة عليها ،ويتم �إعالن
ال�ع�م��ل ،مثل م �ع��دات احل�م��اي��ة م��ن ال�سقوط ،حالة ال �ط��وارئ بال�رشكة �أو القطاع ،ح�سب
و�أج � �ه� ��زة ل�ت�ن�ق�ي��ة ال � �ه� ��واء ،و�أخ � � ��رى لتمد مدى خطورة احلادث يف كل تدريب.
�أماكن العمل بالهواء ،وب�ين معدات الوقاية
وسائل التحكم في
ال�شخ�صية الأ�سا�سية ،والتي يجب �أن يلتزم
كل عامل بارتدائها عند �أداء مهامه يف حقول
نسب المخاطرة تشمل
العمل اخلطرة ،مثل اخل��وذة حلماية الر�أ�س،
اإلزالة واالستبدال
وال �ن �ظ��ارة حلماية ال �ع�ين ،وم�لاب����س الوقاية
والتحكم الهندسي
(الكفارول) حلماية اجل�سم ،واحل��ذاء حلماية
13

مشاريع
في مصفاة ميناء األحمدي

ترميم املبنيين  14و15
حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية على احلفاظ على املباين
الأثرية ذات القيمة التاريخية يف كل مواقعها ،و�صيانتها ب�شكل
دوري ،وتطويرها مبا يتنا�سب مع الع�صر احلديث.
و�ضمن هذا التوجه ،قام فريق عمل �شكله نائب الرئي�س التنفيذي
مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاين ،مكون من دائرة ال�صيانة،
ودائرة �ضمان اجلودة ،بتنفيذ م�شروع ترميم مبنى رقم (،)14
ومبنى رقم ( ،)15وهما من �أقدم مباين امل�صفاة التي يعود ت�شييدها
لفرتة �أواخر ال�ستينيات.
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الديحاني ك ّرم فريق

العمل المشرف
على المشروع

وأشاد بجهودهم

ما�ضي الهاجري

الهاجري :تنفيذ

خالد املطريي

المطيري :تعاون

خالد الف�ضلي

الفضلي :عقد

المشروع تم في

أعضاء الفريق سر

اجتماع أسبوعي

وقت قياسي وبأقل

إنجاز المشروع

للوقوف على آخر

ميزانية مالية

بالوقت المحدد

تطورات العمل

قيمة تاريخية
يتمتع املبنى رقم ( ،)14وكذلك املبنى رقم
( )15التابعان لدائرة �ضمان اجلودة ،ب�أهمية
كبرية لدى "البرتول الوطنية" ،حيث �أنهما
من املباين القدمية ذات التاريخ املميز ،وكانا
وق��ت بناء امل�صفاة مقر ًا لل�سفري الربيطاين
بالكويت ،و�إدراك � ًا لهذه الأهمية التاريخية،
�أ�صدر نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء
الأح �م��دي فهد ال��دي�ح��اين ،تعليماته لفريق
عمل من دائرتي ال�صيانة ،و�ضمان اجلودة،
بتنفيذ م�رشوع �إعادة ترميمهما ،نظر ًا لعدم
ا�ستخدامهما منذ ما يقرب من عامني ،كما
�أ�صدر تعليمات �أي�ض ًا ب�صيانة وطالء بع�ض
املباين املجاورة.
جهود
وقد ا�ستغرق تنفيذ امل�رشوع ما يقرب من عام،
وب ��ذل ف��ري��ق العمل امل��زي��د م��ن اجل �ه��ود حتى

�أ�صبحت املباين جاهزة وقابلة لال�ستخدام مرة كاهل ال�رشكة مب�صاريف وميزانيات �إ�ضافية،
�أخرى من قبل موظفي عقود مقاويل الدائرتني .حيث �أن تنفيذ امل�رشوع مت يف ح��دود امليزانيات
املر�صودة ،ويف الوقت املحدد بخطة العمل.
ا�ستغالل املوارد
تفاهم وتعاون
ول �ل��وق��وف ع �ل��ى اجل �ه ��ود ال �ت��ي ب ��ذل ��ت ،التقت
"الوطنية" �أع �� �ض��اء ال�ف��ري��ق امل �ك��ون م��ن �أرب�ع��ة م��ن جانبه� ،أ� �ش��اد مهند�س �أول ق�سم التفتي�ش
مهند�سني ،حيث �أو�ضح يف البداية مهند�س �أول وال�ت��آك��ل خالد امل�ط�يري ،ب��روح الفريق الواحد
ق�سم الأعمال املدنية ما�ضي الهاجري� ،أن العمل والتفاهم والتعاون الكبري الذي �ساد بني �أع�ضاء
يف تنفيذ امل�رشوع كان ي�سري على قدم و�ساق من الفريق ،وهذا الأمر كان له دور ًا كبري ًا يف �إجناز
امل�رشوع يف الوقت املحدد رغم كل التحديات التي
�أج��ل �رسعة �إع��ادة ترميم و�صيانة املباين وب�أقل
تعر�ض لها ،م�شري ًا �إىل �أن �أهم هذه التحديات متثل
ميزانية مالية ،وبا�ستخدام العمالة املتوافرة لدى
يف ال�سيول التي تعر�ضت لها املنطقة ب�سبب �سوء
الدوائر ،دون �أي ا�ستعانة بعمالة خارجية.
الأح ��وال اجل��وي��ة خ�لال ف�صل ال�شتاء املا�ضي،
و�أ��ش��ار الهاجري �إىل �أن فريق العمل ا�ستطاع الأمر الذي �أدى �إىل �إعادة بع�ض الأعمال ،وهو ما
التن�سيق ما بني �أعماله الدورية والروتينية ،وبني تطلب من فريق العمل م�ضاعفة اجلهود.
تنفيذ هذا العمل واجلهد الإ�ضايف ،دون التق�صري
يف الأعمال املوكلة �إليه ب�شكل م�ستمر ،كما متكن
اجتماعات دورية
الفريق من ا�ستغالل املوارد املتاحة لديه من عمالة م��ن ج�ه�ت��ه� ،أو� �ض��ح مهند�س �أول الأع �م��ال
و�أدوات ومعدات يف عملية الرتميم ،دون �إثقال امليكانيكية خالد الف�ضلي� ،أنه كان يتم عقد
15

الديحاين يكرم فريق العمل

عبد اهلل الكندري

العمالة والأدوات املتاحة لدى الدوائر املعنية
الكندري :تغير
يف �أوقات عدم احلاجة �إليها ،حتى ال تتعدى
فريق العمل لتصبح
البنية التحتية
امل�ي��زان�ي��ة احل��د امل��ر� �ص��ود ،م�شيد ًا بجهود
المباني جاهزة
زمالئه وجهود عمالة املقاولني.
للمباني بالكامل
مت
�شروع
�
�
مل
ا
تنفيذ
أن
�
إىل
�
الف�ضلي
�ار
�
ش
�
�
�
أ
و
وقابلة لالستخدام
وتجديد الديكورات
م��ن خ�لال االع�ت�م��اد على العمالة امل��وج��ودة
اجتماع كل �أ�سبوع تقريب ًا بني �أع�ضاء الفريق يف ال��دائ��رت�ين دون ان�ت�ظ��ار �أي م�ساعدات يف امل�ب�ن�ي�ين ،ق ��ام ب ��إ� �ص�لاح بع�ض الأدوات
للوقوف على �آخر تطورات العمل ،واختيار من اخل��ارج� ،أو من دوائ��ر �أخ��رى ،مبين ًا �أن واملعدات التي كانت مهملة وخمزنة باملباين
�أف�ضل البدائل ،والتن�سيق ب�ش�أن ا�ستخدام الفريق و�ضمن عمليات ال�صيانة التي متت القدمية و�إعادتها للعمل.
ب� ��دوره ،ق��دم مهند�س ق�سم الأ��ش�غ��ال العامة
عبداهلل الكندري  -امل�رشف على املوقع -خالل
تكرمي فريق العمل
جولة �أ�صطحب فيها "الوطنية" لالطالع على ما
كرم نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاين ،فريق العمل الذي �أجنز امل�رشوع
مت �إجنازه يف املباين� ،رشح ًا ملا مت خالل مراحل
و�أ�رشف عليه ،وهم:
الرتميم ،مو�ضح ًا �أن البنية التحتية للمباين مت
 مهند�س �أول ق�سم الأ�شغال العامة ما�ضي الهاجري.تغيريها بالكامل ،مع جتديد ال��دي�ك��ورات من
 مهند�س �أول ق�سم التفتي�ش والت�آكل خالد املطريي. مهند�س �أول ق�سم الور�ش خالد الف�ضلي.الداخل واخل��ارج ،و�إ�صالح و�صيانة الأب��واب
الكندري.
 مهند�س ق�سم الأ�شغال العامة عبد اهللوالنوافذ وتغيري بع�ضها.
و�أ�شاد الديحاين باجلهد الكبري الذي بذل من قبل فريق العمل ،متمني ًا لهم التوفيق يف م�شاريع
ك�م��ا مت تطهري الأ� �س �ط��ح واحل ��دائ ��ق املحيطة
عديدة قادمة.
باملباين من حديد ال�سكراب والآالت واملعدات
ح�رض التكرمي مدير دائ��رة �ضمان اجل��ودة نا�رص ال�سبيعي ،ال��ذي �أثنى من جانبه على جمهود
القدمية ،و�صيانتها و�إزالة احل�شائ�ش الزائدة،
املهند�سني وجودة العمالة املنجزة للم�رشوع.
و�صيانة املعدات املخزنة ،والتخل�ص من غري
ال�صالح منها.
جهود كبيرة بذلها
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لقاء
الدريع :كانت لحظة ال تنسى

تكريم أميري
"غمرين �شعور باالعتزاز والفخر باحلديث �أمام �سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح  -حفظه اهلل ورعاه ..فتكرمي �سموه لل�شباب الكويتي املبدع يرتك �أثر ًا
طيباً يف نفو�سنا ،ويحفزنا لبذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بوطننا الكويت".
بهذه الكلمات ا�ستهل مهند�س ميكانيكا و�صيانة امل�ستودعات– ق�سم الت�سويق املحلي،
بدر الدريع ،حديثة مبنا�سبة تكرمي �سمو الأمري له خالل يوم ال�شباب الكويتي ،جلهوده
يف دعم ال�شباب الكويتي.
ويوا�صل الدريع حديثه عن حلظة التكرمي قائ ًال" :كانت حلظة ال تن�سى ،واحلديث مع
"�أمري الإن�سانية" كان من القلب للقلب".

األمير يك ّرم أحد

مهندسي "البترول
الوطنية" في يوم

الشباب الكويتي

17

"نا�سا" دعمت م�رشوع الدريع اخلا�ص بالطاقات البديلة

دعم العلم
ح ��ول ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ات ،وم ��ا حت ��دث ع�ن��ه خ�لال
ت �ك��رمي��ه ،وج� �ه ��وده يف دع� ��م ال �� �ش �ب��اب ،ك��ان
لـ "الوطنية" اللقاء التايل مع الدريع:
• ب��داي��ة ،نهنئكم بالتكرمي من �سمو الأم�ير..
ونود �أن تو�ضح لنا كيف كانت م�شاعرك �أثناء
وبعد التكرمي؟
ال يخفى على �أح��د اهتمام �صاحب ال�سمو
بال�شباب ،وما يدلل على هذا االهتمام قيام
�سموه با�ستدعاء الطاقات ال�شبابية الكويتية
�إىل ق�صر بيان ملناق�شة �أهم الق�ضايا يف ر�ؤية
الكويت اجل��دي��دة  ،2035وك��ان ك�لام �سموه
وا�ضحاً بدعمه الكلي وغري املحدود للمجال
العلمي واالبتكار ،ومتكني ال�شباب من اال�سهام
يف النه�ضة التي تن�شدها الكويت.
وكان هذا االجتماع يف فعالية "يوم ال�شباب
الكويتي" ،الذي عقد خالل �شهر مار�س املا�ضي،
وقد كان يل �شرف التواجد مع كوكبة من �أبناء
ال��ك��وي��ت ميثلون جم ��االت خمتلفة حيث مت
تكرمينا ،وكان يغمرين �شعور باالعتزاز والفخر
اهتمام كبير من
صاحب السمو
بالشباب في رؤية
الكويت الجديدة
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باحلديث �أمام �سمو الأمري ،وما �أجمل �أن ميثل
�أحد مهند�سي "البرتول الوطنية" �أمام �سمو
الأمري مكرماً.
ولقد كان احلديث من القلب �إىل القلب دون
�أي حواجز ،فهو حديث االبن مع والده ،وقد
حتدثت حول كيف ميكننا ك�شباب �أن نحقق
النه�ضة ب�أ�سلوب خمتلف.

دعم ال�شباب
• مت تكرميك خارجي ًا ل��دورك يف دع��م ال�شباب
ب��اجل��ان��ب الإب ��داع ��ي ،حدثنا ع��ن ذل ��ك ،وكيف
تدعمون ال�شباب؟
التكرمي كان يف امل�ؤمتر ال�ساد�س للعاملني يف

دول اخلليج على تطبيق �أفكارهم وحتويلها �إىل
منتجات ،وتعليمهم كيفية اكت�ساب اخلربات
من ال�شركات املختلفة يف "وادي ال�سيليكون"
بوالية كاليفورنيا ،ونقلها �إىل دول اخلليج
العربي وبف�ضل من اهلل ،وتقدير ًا للجهود التي
ابذلها يف دعم ال�شباب ،منحتني الأمانة العامة
ملجل�س التعاون اخلليجي ميدالية ال�شباب،
والتي قدمها يل الأمني العام للمجل�س الدكتور
عبد اللطيف ال��زي��اين ،وق��د كنت ممثل لدولة
الكويت يف ه��ذا امل��ؤمت��ر ال��ذي عقد يف م�سقط
عا�صمة �سلطنة عمان خالل �شهر �أبريل املا�ضي.

البحث العلمي

• ما هي املو�ضوعات ال�شبابية التي �أف�سحت
جمال العمل ال�شبابي امل�شرتك بدول جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية ،حيث مثلت املجال �أمامك للفوز بهذه اجلائزة؟

دول��ة الكويت يف امل��ج��ال ال�شبابي ملناق�شة
الق�ضايا املهمة يف الوقت الراهن ،وكيف ميكننا
متكني ال�شباب واال�ستفادة من جميع املوارد
الب�شرية عن طريق عمل �آلية لتوظيف ه�ؤالء
ال�شباب يف املكان الذي يدعم طاقاتهم ويجعلهم
�أكرث �إنتاجية.
وبالن�سبة لدوري يف ت�شجيع ال�شباب يتم ذلك
من خالل دعمهم يف جماالت خمتلفة ،منها على
�سبيل املثال ولي�س احل�صر ،تدعيمي لل�شباب يف
املجال العلمي الإبداعي واالخرتاعات ،وقد قمت
ب�إن�شاء نادي خليجي يف �شمال والية كاليفورنيا
بالواليات املتحدة الأمريكية ي�ساعد �شباب

تتمثل ه��ذه امل��و���ض��وع��ات يف جم��ال البحث
العلمي والتقنية احلديثة ،حيث قمت بال�سابق
بالعمل يف م�شاريع كثرية ،و�شرعت يف ت�أ�سي�س
�شركة خ�لال درا�ستي يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية (للأ�سف مل ترى النور) ،لكن الفكرة
الحرص على تدعيم
الكوادر الشابة في
المجاالت العلمية
اإلبداعية واالختراعات

العتيبي مك ّرم ًا الدريع يف �إحدى فعاليات ال�رشكة

�ساعدتني لتنمية م�شاريع �أخ��رى وتطوير
م�شاريع خمتلفة.
وكذلك قمت مببادرات كثرية عند عودتي من
اخل��ارج مل�ساعدة �أ�صحاب الأفكار وو�ضعهم
يف امل�سار ال�صحيح ،وت�سهيل الأم��ور عليهم،
وم�ساعدتهم على تنفيذ �أفكارم.
وخ�لال درا�ستي قمت بعمل م�شروع يخت�ص
بالطاقات البديلة ،حيث �أبدت وكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" رغبتها بدعم امل�شروع حتى
ينفذ ويكون قاب ًال لال�ستخدام ،وعملت معهم
فرتة � 14شهر ًا تقريباً ونفذنا امل�شروع بالكامل.

خدمة القطاع النفطي
• ماذا يعني لك التكرمي من الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية؟

تكرميي م��ن الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة
ها�شم �سيد ها�شم ،و�سام �شرف �أفتخر به
ك��وين ح��دي��ث التعيني يف ال��ق��ط��اع النفطي،
وال توجد يل ب�صمات كبرية يف ه��ذا القطاع
بعد ،وهذا التكرمي يدلل على اهتمام قيادات
امل�ؤ�س�سة ور�ؤ�ساء ال�شركات النفطية بالكوادر
حصولي على ميدالية
الشباب من أمانة

مجلس "التعاون"
شرف كبير

ال�شبابية ،ودليل وا�ضح على دعم قيادات م�س�ؤوليات �أك�بر للم�ساهمة يف نه�ضة جميع
القطاع النفطي لأبناء القطاع على ال�صعيدين قطاعات الدولة.
ال�شخ�صي والعام ،و�أمتنى يف الأعوام القادمة
• كلمة �أخرية..
�أن يتم منحي بعثة ال�ستكمال درا�ستي العليا
�أننا ندرك �أن امل�ستقبل بغاية ال�صعوبة ،وندرك
وحتقيق طموحي.
�أي�ضاً �أن امل�س�ؤولية �أ�صبحت �أكرب ،واالعتماد
و�أود �أن �أ�شري يف هذا ال�ش�أن �أنني حر�صت على
على النفط فقط لن يكون جمدياً ،لأن الكثري
العمل يف القطاع النفطي كونه �أه��م قطاع يف
من الدول �ستقلل من اعتمادها على هذا امل�صدر
الكويت ،وم�شاريعه التي نفذها وينفذها تدعم
من الطاقة بحلول  ،2024ب�سبب العديد من
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد يف الإنتاج
العوامل ،ومنها التو�سع يف �صناعة ال�سيارات
والطاقة امل�ستدامة ،وي�سعدين العمل يف تطوير
الكهربائية ،واالعتماد على الأل��واح ال�شم�سية
�أي م�شروع يخدم القطاع النفطي� ،أو عمل بحث
يف البيوت ،ومدن الطاقة ال�شم�سية ،واالعتماد
علمي كامل يعود بالفائدة على هذا القطاع.
ب�شكل �أكرب على طاقة الرياح ،وهذا كله يتطلب
منا املزيد من العمل واجلهد وع��دم االعتماد
�أدوار م�ؤثرة
على م�صدر واحد فقط .ونحن بالفعل منلك �أهم
• هل فتحت هذه اجلوائز وهذا االهتمام �أمامك
م�صدر من م�صادر الطاقة ،لكن اال�ستثمار يف
منظور ًا جديد ًا �أو نافذة تفكري جديدة؟
الطاقات الب�شرية هو اال�ستثمار احلقيقي الذي
نعم بكل ت�أكيد ،فتحت يل �أفاقاً كثرية للعمل يف
تبنى عليه الدول.
�أ�شياء كبرية داخل الكويت وخارجها ،حيث
ويف اخل��ت��ام �أت��وج��ه بال�شكر اجل��زي��ل لدائرة
�أنني الآن – بف�ضل من اهلل ،ع�ضو يف جمل�س
العالقات العامة والإعالم على هذه املقابلة.
ال�شباب الكويتي لدعم ق�ضايا ال�شباب املهمة،
مثل التعليم و�إن�شاء من�صة تخدم اجلميع
من فئة ال�شباب قبل اختيار التخ�ص�ص وبعد
تكريمي من الرئيس
ال��ت��خ��رج ،ومتكينهم م��ن العمل يف القطاع
اخلا�ص واحلكومي للحد من البطالة ،ولدي
التنفيذي لمؤسسة
ثقة كبرية �أن الأدوار التي يقوم بها ال�شباب
البترول وسام
�ستكون م�ؤثرة ،كون فئة ال�شباب متثل % 72
من ال�شعب الكويتي ،ويجب متكينهم و�إعطائهم
شرف أفتخر به
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تطوير
معرفة وتحليل

علم البيانات
اال�ستخدام اجليد للبيانات �أ�صبح �ضرورة تفر�ضها حتديات
امل�ستقبل ،فهو �أحد �أهم الأ�سباب لنجاح ال�شركات ،وال�سبيل
الأمثل لأي �شركة �أو م�ؤ�س�سة ت�سعى لتح�سني �أعمالها وزيادة
�أرباحها.
ويطلق على اال�ستخدام الأمثل للبيانات وتوظيفها ب�صورة
جيدة "علم البيانات" ،وكلما كرب حجم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة،
كلما ازدادت احلاجة لتطبيقات هذا العلم� ،إذ �أنه بدون وجود
�أنظمة تكنولوجية ق��ادرة على �إدارة ه��ذا الكم الهائل من
البيانات املتاحة لدى ال�شركات ،ت�صبح هذه البيانات بال قيمة.

�إعداد� /أمل الف�ضلي
موجه م�رشوع التطبيقات الداخلية
دائرة تقنية املعلومات

"البترول الوطنية"
تواصلت مع رواد

"علم البيانات"

لالستفادة من تطبيقاته
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وليم كليفالند

حتليل البيانات واملعلومات ي�ساعد على اتخاذ القرارات املنا�سبة
(data

وتعتمد ال�رشكات ب�شكل ع��ام تقنيات
 )scienceيف حتليل البيانات ،واتخاذ القرارات
التي ت�ساعد على التو�سع يف الأعمال ،وم�سايرة
تطور التكنولوجيا املطبقة يف عمليات والت�شغيل.
وي��رك��ز "علم البيانات" ب�شكل �أ�سا�سي على
معرفة وفهم البيانات التي متتلكها �رشكة �أو
م�ؤ�س�سة معينة ،وا�ستخدامها حلل م�شكلة� ،أو
الإجابة عن �أ�سئلة معينة� ،أو تقدمي تو�صيات
ون�صائح ل ل��إدارة لتح�سني العمل� ،أو لتجنب
امل �� �ش��اك��ل� ،أو � �ص �ن��اع��ة م �ن �ت �ج��ات وخ ��دم ��ات
مب��وا��ص�ف��ات معينة ،وم���س��اع��دت�ه��ا يف حتقيق
�أهدافها ب�شكل عام.

�أهمية البيانات
"علم البيانات" ،هو م�صطلح حديث ن�سبي ًا يعرب
عن التخ�ص�ص ال��ذي يتعلق بكيفية ا�ستخراج
امل�ع��رف��ة والأف �ك��ار م��ن ال�ب�ي��ان��ات ،واكت�شافها
وادارتها ب�صورة متكن القائمني على الأعمال
من اتخاذ القرارات التي حتقق لهم �أعظم فائدة.
وهو تخ�ص�ص قائم على خليط من عدة جماالت
مرتبطة مع بع�ضها البع�ض ،مثل الإح�صاء،
واخلوارزميات ،و�أدوات الربجمة ،وغريها.
وقد مت ا�ستخدام م�صطلح "علم البيانات" للداللة
على �أهمية البيانات يف الع�رص احلايل ،وبالرغم من
هذه الأهمية للبيانات �إال �أنه ال ميكننا اال�ستفادة
منها �إال بعد حتليلها وا�ستخراج النافع واملفيد
البداية
منها ،فالبيانات ت�شبه النفط اخلام الذي ال ميكننا
التنقيب عن البيانات بد�أ يف مرحلة الت�سعينات،
ا�ستعماله واال�ستفادة منه �إال بعد تكريره.
حني مت ن�رش ورقة يف عام  1996بعنوان "من
تطبيقات
طرق علمية
التنقيب يف البيانات �إىل اكت�شاف املعرفة يف
وي�ستخدم "علم البيانات" طرق علمية للح�صول قواعد البيانات" ،جاء فيها تعريف اكت�شاف ي�ستخدم علم البيانات التطبيقات التالية:
على املعلومات واملعارف من البيانات ،لتقدمي املعرفة ( )Knowledge Discoveryب�أنها • البحث عرب الإنرتنت :ت�ستخدم حمركات
" الإج ��راءات التي تهدف الكت�شاف املعرفة ال �ب �ح��ث خ ��وارزم� �ي ��ات ،ل�ت�ظ�ه��ر ل ��ك �أف���ض��ل
الدعم الالزم التخاذ القرارات.
من البيانات".
البيانات مثل النفط
"علم البيانات"
ويف ع��ام � 2001أح��دث العامل الأمريكي وليم
الخام ال يمكن
يستخدم طرق علمية
كليفالند ،نقلة نوعية فيما يخ�ص التنقيب عن
البيانات ،من خالل دجمها مع علوم احلا�سب،
االستفادة منها
لتحسين العمل
ل�ي�خ��رج م��ا نطلق عليه ال �ي��وم ع�ل��م ال�ب�ي��ان��ات
إال بعد تحليلها
وتحقيق األهداف
(.)Data Science

هرم علم البيانات
ه��رم "علم البيانات" يتكون م��ن  6م�ستويات،
ويعمل فيه ما يقارب  6موظفني مب�سميات خمتلفة،
وهذه امل�سميات واملهام تعتمد على حجم ال�رشكة،
�سواء كانت نا�شئة� ،أو متو�سطة� ،أو كبرية.
 امل�ستوى الأول :جمع البيانات. -امل�ستوى الثاين :نقل ودم��ج البيانات من
م�صادر عديدة.
 -امل�ستوى الثالث :تنظيف و�إعداد البيانات.
 -امل�����س��ت��وى ال���راب���ع :حت �ل �ي��ل ال �ب �ي��ان��ات
(.)Dashboards
 -امل�ستوى اخلام�س :بناء مناذج ب�سيطة من
البيانات (.)ML
 امل�ستوى ال�ساد�س :بناء من��اذج متقدمة( ALو.)DL
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6
5

ّ
اﻟﺘﻌﻠﻢ  /اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻣﺜﻞ

4

اﻟﺠﻤﻊ  /اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

3

اﻻﻛﺘﺸﺎف  /اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

2

اﻟﻨﻘﻞ  /اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ( )AIاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﻖ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺐ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ( - )A/B Testingاﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت  -اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ  -اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  -اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ
اﻟﻤﻴﺰات  -ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ  -اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻴﻮب  -اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ  -اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  -ﺧﻄﻮط اﻧﺎﺑﻴﺐ
 -اﻻﺳﺘﺨﺮاج واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ( – )ETLﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

1

اﺟﻬﺰة  -اﻟﺘﺪوﻳﻦ  -أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر  -اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 -اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم

علم البيانات  -الت�سل�سل الهرمي لالحتياجات

الشركات تعتمد

تقنيات ()data science

في تحليل البيانات
للتوسع باألعمال

النتائج ،والتي تكون �أك�ثر بحث ًا يف الغالب
و�أكرث �شعبية لتقدمها لك.
وعندما تقوم بالبحث عن �شيء ،ف�إن حمرك البحث
"غوغل" ال ي�ق��وم بعر�ض النتائج املتعلقة بهذه
الكلمة فقط ،بل ي�ستخدم جميع البيانات التي ميكن
احل�صول عليها من امل�ستخدم لعر�ض �أف�ضل نتيجة.

والنتائج �سوف تتعلق بالأمور التي قمت بالبحث
عنها �سابق ًا ،مبكانك اجل�غ��رايف ،بتحليل الأم��ور
التي حتبها ،عمرك وجن�سك ،و�أمور �أخرى.
• الإع�ل�ان ��ات ال��رق��م��ي��ة :يف ق �ط��اع ال �ت �ج��ارة
الإل�ك�ترون�ي��ة ،يركز علم البيانات على اكت�ساب
�وج�ه��ة التي
عمالء ج��دد م��ن خ�لال الإع�لان��ات امل� ّ
تعتمد على تنب�ؤات اخلوارزمية حول ذوق العميل.
• االحتفاظ بالعمالء :ميكن ل�رشكة ات�صاالت
مث ًال �أن ت�ستخدم علم البيانات لتوقّع ن�سبة تخ ّلي
العمالء عن خدماتها والتوا�صل مع عمالئها غري
الرا�ضني لتح�سني جتربتهم.
• �أنظمة االقرتاح� :أي عر�ض اقرتاحات على

علم البيانات
يف "البرتول الوطنية"
حتر�ص �رشكة البرتول الوطنية الكويتية على مواكبة �آخر التطورات يف التكنولوجيا ،واال�ستفادة
من كل ما هو جديد يف عامل الثورة ال�صناعية الرابعة.
وقد قامت ال�رشكة م�ؤخر ًا ممثلة بدائرة تقنية املعلومات بالتوا�صل مع رواد "علم البيانات" من
ال�شباب الكويتي الطموح ،واال�ستعانة بخرباتهم لت�سليط ال�ضوء على هذا العلم واال�ستفادة من
تطبيقاته يف ال�رشكة.
ويف هذا ال�سياق مت عقد ندوة تناولت هذا املو�ضوع تف�صي ًال ،وحتدث فيها كل من �سلمان املطوع،
مدير العمليات يف �رشكة همتك وعبد الرحمن العتيبي  -طالب الدكتوراه من جامعة "ام �أي تي"،
وجمبل القطان ،خبري علم البيانات يف �رشكة "ام �أي او اف ا�س" ،وذلك يف �إطار اجلهود اخلا�صة
بتنمية الوعي نحو التقنيات اجلديدة يف جمال اال�ستخدام الذكي للبيانات.
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هرم "علم البيانات"
يتكون من ست
مستويات ويعمل

فيه نحو  6موظفين

امل�ستخدم من منتجات وعرو�ض وفيديوهات
ورواب��ط تبع ًا ملطالب امل�ستخدم الأك�ثر بحث ًا،
�أي ت�ستند ال�ت��و��ص�ي��ات ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج البحث
ال�سابقة للم�ستخدم.
م�ث� ًلا ت�ق��وم ��شرك��ة ( )Netflixب��االع�ت�م��اد على
اه �ت �م��ام��ات امل �� �س �ت �خ��دم ،ومن ��ط الأف� �ل��ام ال�ت��ي
ي�شاهدها ،والأف �ل�ام الأخ �ي�رة ال�ت��ي �شاهدها،
وجن�سه وعمره ،والتقييمات التي و�ضعها على
الأف�ل�ام بتو�صية �أف�ل�ام ج��دي��دة م��ن املمكن �أن
تعجب امل�ستخدم.
•  :Gmailيقوم با�ستخدام خوارزمية معينة
بت�صنيف ر�سائل الربيد الإلكرتوين بني ر�سائل
مهمة� ،أو ر�سائل مزعجة.
•  :IBM Watson Healthميكن املهنيني من
تبادل البيانات ال�صحية ،وتقدمي نظرة ملزيد من
الرعاية من خالل امل�ست�شفيات ،ومقدمي اخلدمات،
و�رشكات الت�أمني ،والباحثني ،واملر�ضى لتح�سني
احلياة و�إعطاء الأمل من خالل الت�صدي للتحديات
ال�صحية الأكرث �إحلاح ًا يف العامل.

من
القانون

مطلق أم نسبي؟

استعمال الحق
هل ميكن ل�شخ�ص �أن يكون خمطئاً لأنه مار�س حقاً من حقوقه؟!
هل يعقل �أن يعاقب ال�شخ�ص لأنه ا�ستخدم حقاً قرره له القانون،
مثله مثل بقية النا�س؟!
الأ�صل �أن ا�ستعمال احلق من جانب �صاحبه يعترب م�شروعاً،
مادام يلتزم فيه مب�ضمون ذلك احلق وحدوده القانونية.

التعسف هو
استعمال الحق
المشروع على وجه
يلحق الضرر بالغير

�إعداد� /إبراهيم �سليمان
م�ست�شار الدائرة القانونية

التع�سف
ك��ان ال�سائد ل��زم��ن ط��وي��ل �أن �صاحب احلق
يتمتع بحرية مطلقة يف ا�ستعمال حقه ،وال يكون
م�س�ؤو ًال عما ي�صيب الغري من جراء ا�ستعمال
هذا احلق� ،إال �أن غالبية القوانني احلديثة تقيد
من هذه احلرية ،وذلك برقابة احلق امل�ستعمل،

لت�ضفي احلماية فقط على اال�ستعمال امل�رشوع.
م��ن هنا يتوجب علينا �أن ن�ع��رف اال�ستعمال
امل ���شروع ،واال�ستعمال غ�ير امل ���شروع للحق
(التع�سف) ،حيث �أن اال�ستعمال امل�رشوع هو
بب�ساطة "ا�ستعمال احلق وفق ًا للغاية املقررة
منه� ،أي �أن يتما�شى هذا اال�ستعمال مع الهدف

الذي �رشع هذا احلق من �أجله دون �أن يتعداه".
�أما املق�صود بالتع�سف ،فهو "ا�ستعمال احلق
امل ���ش�روع ع�ل��ى وج ��ه غ�ير م����ش�روع" ،وم�ث��ال
على ذل��ك ،حق التقا�ضي يف املحاكم ،حيث �أن
املتقا�ضي يعترب م�ستعم ًال حقه امل�رشوع �إذا
�أقام ق�ضية من �أجل املطالبة بحقه ،ولي�س لأجل
23

رشع الكويتي مل يحدد حاالت بعينها لال�ستعمال املنهي عنه للحق
امل� ّ

�إي��ذاء الآخ��ري��ن� ،أم��ا �إذا ق�صد احل��اق ال�رضر
بالغري ،ف�إنه يف هذه احلالة �أ�صبح متع�سف ًا يف
ا�ستعمال حق التقا�ضي ،ويقا�س ذلك على جميع
احلقوق الأخرى.
جذور الفكرة
• الأ�صول التاريخية لفكرة التع�سف:
ه��ي فكرة قدمية متتد ج��ذوره��ا �إىل ال�رشائع
القدمية كالقانون الروماين ،وال��ذي ح�رصها
يف �صورتها الب�سيطة ،وه��ي ق�صد الإ��ض�رار
بالغري ،كما عرفها الفقه الإ�سالمي وتو�سع
فيها كنظرية عامة ت�ضارع يف دقتها و�أحكامها
�أح� ��دث م��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ال �ق��وان�ين ال�رشقية
والغربية احلديثة.
• الهدف من ن�شوء وتطور فكرة التع�سف يف
ا�ستعمال احلق:
حماية املجتمع ال�سبب الرئي�سي لن�شوء وتطور
ف �ك��رة ال�ت�ع���س��ف يف ا��س�ت�ع�م��ال احل� ��ق ،حيث
ت�ستهدف هذه الفكرة يف املقام الأول االبتعاد
األصول التاريخية
لفكرة التعسف
تمتد جذورها إلى
القانون الروماني
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عن فكرة الأنانية الفردية مل�صلحة الآخرين �أو
اجلماعة التي يعي�ش فيها ومعها الفرد �صاحب
احل ��ق ،ل��ذا ف��إن��ه يتعني الت�ضحية بامل�صلحة
الفردية – حتى لو كانت م�رشوعة – �إن قُ�صد
منها حتقيق غ��اي��ة غ�ير م���شروع��ة� ،أو �إحل��اق
الأذى بالغري حماية للمجتمع م��ن م�ستعمل
احلق املتع�سف فيه.
الكويت
وبالن�سبة للو�ضع القانوين لفكرة التع�سف يف
ا�ستعمال احلق بالكويت ف�إن امل�رشع مل يحدد
ح��االت بعينها لال�ستعمال املنهي عنه ،و�إمن��ا
و��ض��ع ع��دة م�ع��اي�ير� ،أو ح ��االت ع��ام��ة� ،إذا ما
توافرت �إحداها ف�إننا نكون ب�صدد ا�ستعمال
غري م�رشوع للحق ،وهي كاالتي:
 -1عدم م�شروعية امل�صلحة املرتتبة على
ا�ستعمال احلق:
�إذا ك��ان��ت امل�صالح ال�ت��ي ي��رم��ي �صاحب احلق
�إىل حتقيقها م��ن ا�ستعمال حقه غ�ير م�رشوعة
ف�إنه يكون متع�سف ًا يف ا�ستعمالها ،كمخالفة هذه
امل�صالح للنظام العام� ،أو ل�ل�آداب العامة ،ومن
الأمثلة على ذلك ا�ستعمال �شخ�ص منزله ل�سبب
غري �رشعي� ،أو قيام رب العمل بف�صل عامل ملجرد
التحاقه بنقابة من نقابات العمل ،قا�صد ًا من ذلك
منعه من االن�ضمام �إليها باملخالفة للقانون.

 -2توافر نية الإ�ضرار بالغري:
وه��و م��ا ا�ستقر عليه الفقه الإ� �س�لام��ي ت�أ�سي ًا
بقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم "ال �رضر وال
�رضار" .ويعترب ال�شخ�ص متع�سف ًا يف ا�ستعمال
حقه �إذا مل ي�ستعمله �إال بق�صد الإ�رضار بالغري� ،أو
من �أجل �إحلاق �رضر فاح�ش غري م�ألوف به ،ف�إذا
كان القانون قد منح �شخ�ص ًا ما حق ًا معين ًا ف�إن ذلك
يكون من �أجل حتقيق م�صلحة جديرة باحلماية ،ال
لكي يتخذ من هذا احلق و�سيلة للإ�رضار بالغري.
ومن �أمثلة ذلك �أن يبني �شخ�ص حائط ًا يف ملكه
ليحجب ال�ن��ور وال �ه��واء ع��ن ملك ج ��اره ،ففي
هذه احلالة ،وبالرغم من كون هذا البناء حق ًا
لهذا ال�شخ�ص املالك �إال �أن��ه يكون متع�سف ًا يف
ا�ستعماله لكون الدافع �إليه هو ق�صد الإ�رضار
بالغري ،ونالحظ هنا �أن ال�شخ�ص املتع�سف ال
يهدف من ا�ستعمال حقه �إال الإ��ضرار بالغري،
�أي �أن��ه ال يريد حتقيق �أي��ة م�صلحة �شخ�صية
م�رشوعة من ذلك اال�ستعمال.
الفقه اإلسالمي
عرف التعسف
بوضوح وتوسع
فيه كنظرية عامة

يعترب ال�شخ�ص متع�سف ًا يف ا�ستعمال حقه �إذا كان يق�صد الإ�رضار بالغري

 -3عدم تنا�سب امل�صلحة التي تعود علي ويف هذه احلالة ف�إننا نكون ب�صدد تع�سف يف
�صاحب احل��ق م��ع ال�ضرر ال��ذي ي�صيب ا�ستعمال احلق نظر ًا لتفاهة م�صلحة �صاحب
احلق �إذا ما قورنت مب�صلحة املت�رضر.
الغري:
وهنا يكون �صاحب احلق �صاحب م�صلحة يف
املعايري
ا�ستعمال حقه� ،إال �أن امل�صلحة التي يرمي �إىل • كيفية �إثبات التع�سف:
حتقيقها من ذلك اال�ستعمال ال تتنا�سب مع ما املعيار ال�شخ�صي هو الذي يطبق لكيفية �إثبات
يعود على الغري من �رضر مرتتب عليه ،بحيث التع�سف� ،أي بالرجوع �إىل نية وق�صد ال�شخ�ص
تكون املنفعة التي يح�صل عليها ال�شخ�ص م�ستعمل احلق كلما كان من وراء هذا الق�صد
�ضئيلة ج ��د ًا �إذا م��ا ق��ورن��ت ب��ال���ضرر ال��ذي الإ��ض�رار بالغري ،ولذلك ف�إنه ي�صعب �إثبات
يعود على الغري من ذلك اال�ستعمال ،ف��إذا ما ق�صد الإ��ض�رار بالغري يف كثري م��ن الأح�ي��ان،
رجحت كفة ال�رضر ال��ذي ي�صيب الغري على وهنا ي�أتي دور جهات التحقيق للت�أكد من توافر
كفة م�صلحة �صاحب احلق كنا ب�صدد تع�سف ذلك الق�صد من عدمه ،م�ست�أن�سة يف ذلك بجميع
يف ا�ستعمال ذلك احلق.
ال�شواهد امل��وج��ودة بالق�ضية التي تنظرها،
ومثال على ذلك ال�شخ�ص الذي يقوم بزراعة ك��ان�ع��دام م�صلحة ��ص��اح��ب احل ��ق� ،أو تفاهة
�شجرة مبنزله لال�ستمتاع ب�شكلها اجلميل ،يف امل�صلحة التي ي�سعي �إليها.
حني �أن تلك ال�شجرة حتجب النور والهواء • جزاء ثبوت التع�سف يف ا�ستعمال احلق:
عن ج��اره بحيث ت�صعب احلياة ب�سبب ذلك ،ال يقت�رص ج��زاء التع�سف على �إزال ��ة ال�رضر
بعد وقوعه عن طريق تعوي�ض امل�رضور نظر ًا
خلط�أ �صاحب احلق يف ا�ستعماله ،بل من املمكن
حماية المجتمع
�أن ي�شمل �أي�ض ًا منع ال�رضر قبل وقوعه ،وذلك
السبب لنشوء
مبنع �صاحب احل��ق م��ن ا�ستعمال حقه قبل
�أن يرتتب على هذا اال�ستعمال �رضر ما ،كما
وتطور فكرة التعسف
�أن��ه ميكن �إل��زام �صاحب احلق ب�إزالة ال�رضر
في استعمال الحق
الواقع على امل�رضور كلما �أمكن ذلك.

و�أخري ًا فقد ا�ستقرت �أحكام حمكمة التمييز
ع �ل��ى �أن "الأ�� �ص ��ل �أن م ��ن ا��س�ت�ع�م��ل حقه
ا�ستعما ًال م�رشوع ًا ال يكون م�س�ؤو ًال عما ين�ش�أ
عن ذلك من �رضر للغري"� ،إال �أن خروج هذا
اال�ستعمال عن دائرة امل�رشوعية ا�ستثنا ًء من
ذلك الأ�صل.
وقد حددت �صورة املادة ( )30من القانون
املدين ،والتي تبني من ا�ستقرائها �أنه يجمع
بينها �ضابط م�شرتك ،هو نية الإ�رضار� ،سواء
على نحو �إيجابي بتعمد ال�سعي �إىل م�ضارة
الغري دون نفع يجنيه �صاحب احلق من ذلك،
�أو على نحو �سلبي باال�ستهانة املق�صودة مبا
ي�صيب الغري من ��ضرر ف��ادح من ا�ستعمال
�صاحب احلق لهذا احلق ا�ستعما ًال يكاد يبلغ
ق�صد الإ�رضار العمدي.
(طعن التمييز رق��م ( )99/190م��دين جل�سة
.)2000 /2 /28
المشرع الكويتي
وضع معايير وحاالت
يجب توافر إحداها
إلثبات التعسف
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بيئة
أبحاث أكّ دت أنه يزيد من معدالتها

التلوث ..والجريمة
ربطت نتائج �أبحاث حديثة بني تلوث الهواء ،وبني تدهور القدرات
املعرفية ،وعدم القدرة على اتخاذ القرار ال�صحيح ،وزي��ادة خماطر
الإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية ،وتدين التح�صيل الدرا�سي ،والأخطر
من ذلك ،ارتفاع معدالت اجلرائم.
وقد ذكرت منظمة ال�صحة العاملية �أن ت�سعة من بني كل � 10أ�شخا�ص
يتنف�سون هواء يحتوي على م�ستويات عالية من امللوثات ،وهذه النتائج
ال �شك �أنها تدق ناقو�س اخلطر.
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منظمة الصحة:

 9من بين كل 10

أشخاص يتنفسون
هواء بملوثات عالية

تفاوت كبري بني درجات الطالب ،يتزامن مع ارتفاع �أو انخفا�ض م�ستويات تلوث الهواء

التلوث واملعرفة
ونظر ًا لأهمية ق�ضية التلوث ب�شكل عام ،وزيادة
هذه الأهمية �إذا ارتبط الأمر بقدرة الأ�شخا�ص
على التح�صيل واملعرفة ،وزيادة معدل اجلرائم
يف العامل ،قرر الباحث بكلية لندن لالقت�صاد،
�سيفي روث ،يف عام � 2011أن يبحث عن �آثار
�أخ��رى لتلوث ال�ه��واء ،بخالف �آث��اره ال�سلبية
املعروفة على ال�صحة ،وت�سببه يف وفاة املاليني.
وبد�أ روث بتحليل ت�أثري تلوث الهواء على الأداء
املعريف� ،إذ �أج��رى درا�سة راق��ب فيها مع فريقه
جمموعة من الطالب �أثناء ت�أدية االمتحانات يف �أيام
خمتلفة ،وقا�سوا ن�سبة تلوث الهواء يف هذه الأيام،
وحر�صوا على �أن تكون املتغريات الأخرى ثابتة،
مثل امل�ستوى التعليمي ،ومكان انعقاد االمتحان.
والحظ الفريق وجود تفاوت كبري بني درجات
الطالب ،يتزامن مع ارتفاع م�ستويات تلوث
الهواء� ،أو انخفا�ضها� ،إذ �أحرز الطالب �أدنى
الدرجات يف الأيام التي بلغ التلوث فيها �أعلى
م�ستوياته ،وك�ل�م��ا حت�سنت ج ��ودة ال �ه��واء،
حت�سن �أداء الطالب.
تفاوت كبير بين
درجات الطالب
بسبب ارتفاع
أو انخفاض التلوث

�آثار طويلة الأجل
وتابع روث �أداء الطالب بعد ثمانية �أو ع�رشة
�أع ��وام م��ن االم�ت�ح��ان��ات ،لتقييم �آث ��ار التلوث
طويلة الأجل ،واكت�شف �أن الطالب الذين �أدوا
االمتحانات يف الأجواء الأكرث تلوث ًا انتهى بهم
املطاف يف اجلامعات الأدن��ى ت�صنيف ًا ،وكانوا
يتقا�ضون روات���ب �أق ��ل م��ن ن�ظ��رائ�ه��م ال��ذي��ن
�أحرزوا درجات �أعلى.
ويقول روث" :رغم �أن ت�أثري تلوث ال�ه��واء كان
ق�صري الأج ��ل ،يف ه��ذه احل��ال��ة� ،إال �أن��ه �أث��ر على
م�ستقبل الطالب على املدى الطويل لأنهم تعر�ضوا
للهواء الذي يحتوي على م�ستويات مرتفعة من
امللوثات يف هذه املرحلة احلا�سمة يف حياتهم".
و�أي� ��دت درا� �س��ة �أخ� ��رى �أج��ري��ت ع ��ام 2016
النتائج الأولية التي تو�صل لها روث� ،إذ �أثبتت
�أن الهواء امللوث ي�ؤثر على �أداء العاملني.
ويف ع ��ام � ،2018أج� ��رى ف��ري��ق روث البحثي
حتلي ًال ل�سجل اجلرائم واجلنايات يف  600دائرة
انتخابية بلندن ،والحظوا �أن ارتفاع م�ستويات
التلوث اقرتن بزيادة يف عدد اجلنح واملخالفات،
يف املناطق الغنية والفقرية على ال�سواء.
�سحابة ملوثة
ويف نف�س الدرا�سة ،راق��ب الفريق �سحابة من
الهواء امللوث ،تنتقل من منطقة لأخرى بح�سب
اجتاه الريح ،لر�صد ت�أثريها على مناطق معينة
على مدار �أيام.

وي �ق��ول روث" :تعقبنا ه��ذه ال�سحابة يومي ًا
وتابعنا م�ستويات اجلرائم يف كل منطقة ت�صل
�إليها ،والحظنا بالفعل �أن م�ع��دالت اجلرمية
ك��ان��ت ت��رت�ف��ع يف امل �ن��اط��ق ال �ت��ي تغطيها ه��ذه
ال�سحابة".
والأهم من ذلك� ،أن م�ستويات التلوث املعتدلة
�أي �� �ض � ًا ،ال�ت��ي ت�صنفها وك��ال��ة ح�م��اي��ة البيئة
الأمريكية ب�أنها معقولة� ،أدت �إىل زيادة معدالت
اجلرائم.
وخ �ل �� �ص��ت درا� � �س� ��ة �أخ� � ��رى �أج� ��راه� ��ا ف��ري��ق
ب �ح �ث��ي ب� �ق� �ي ��ادة ،ج��اك �� �س��ون ل� ��و ،م ��ن معهد
"ما�سات�شو�ست�س" للتكنولوجيا ،حلل فيها
ب �ي��ان��ات م��ن ��س�ج�لات ج�م�ي��ع م ��دن ال��والي��ات
املتحدة تقريب ًا على مدى ت�سع �سنوات� ،إىل �أن
تلوث الهواء ك��ان م��ؤ��شر ًا على ارتفاع معدل
ارت �ك��اب اجل�ن��اي��ات واجل��رائ��م اخل �ط�يرة ،مثل
القتل اخلط�أ ،واالغت�صاب ،وح��وادث ال�سطو،
و��سرق��ة ال���س�ي��ارات ،واالع� �ت ��داءات ،و�سجلت
�أعلى معدالت اجلرمية يف املدن الأكرث تلوث ًا.
الهواء الملوث
سبب رئيسي
اللتهابات األنف
والحلق والصداع
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درا�سة بريطانية �أ ّكدت ارتفاع عدد اجلنح واملخالفات ب�سبب زيادة م�ستويات التلوث

ت�أثري تراكمي
تزيد احتماالت الإق��دام على ارتكاب اجلرائم،
و�أك��دت هذه النتائج درا�سة �أخرى عن ت�أثري لدرا�سة ت�أثري اجل�سيمات الدقيقة مبعزل عن
التلوث على امل��راه�ق�ين ،وزي ��ادة احتماالت غريها من امل�ؤثرات املعروفة على اجلرمية.
خمالفتهم ل�ل�ق��واع��د والآداب ال �ع��ام��ة ،مثل
تبعات
ارت� �ك ��اب ال �غ ����ش وال �ت �غ �ي��ب غ�ي�ر امل �ب�رر عن
امل��در� �س��ة ،وال ���سرق��ة ،وت�خ��ري��ب املمتلكات ،وتو�ضح يونان �أن نتائج درا�ستها تدعو للقلق،
لأن �سلوكيات امل��راه�ق�ين ل�ه��ا ت�ب�ع��ات طويلة
وتعاطي املخدرات.
ورك � ��زت ،دي ��ان ��ا ي ��ون ��ان ،م ��ن ج��ام�ع��ة ج�ن��وب الأم ��د على حياتهم ،حيث �أن الطالب املهمل
ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا ،و� �س��ائ��ر ال �ف��ري��ق ال�ب�ح�ث��ي على يف الدرا�سة ،قد يعاين البطالة يف الكرب وتزيد
تركيزات اجل�سيمات الدقيقة التي يقل قطرها احتماالت وقوعه فري�سة للإدمان.
عن  2.5ميكرومرت ،وراقبت الت�أثري الرتاكمي وث �م ��ة ت �ف �� �س�يرات حم�ت�م�ل��ة اق�ترح �ه��ا بع�ض
للتعر�ض لهذه امللوثات لدى  682مراهق ًا على الباحثني قد ت�ساعدنا يف فهم هذه العالقة بني
التلوث وال�سلوكيات� ،إذ �أو�ضح جاك�سون لو،
مدى � 12سنة.
والح� ��ظ ال �ب��اح �ث��ون �أن اح �ت �م ��االت ارت �ك��اب على �سبيل املثال� ،أن جمرد التفكري يف التلوث
املخالفات ت��زداد يف املناطق التي ترتفع فيها قد ي�ؤثر على حالتنا النف�سية.
م�ستويات التلوث.
وعر�ض الفريق البحثي على بع�ض امل�شاركني
وو� �ض��ع ف��ري��ق ي��ون��ان يف احل���س�ب��ان ال�ع��وام��ل ��ص��ور ًا مل��دن �شديدة التلوث ،وطلب منهم �أن
الأخ���رى االقت�صادية واالجتماعية ال�ت��ي قد يتخيلوا �أنهم يعي�شون هناك ،ويف هذا ال�ش�أن
ق��ال جاك�سون ل��و�" :أردن ��ا �أن نع ّر�ضهم لآث��ار
ارتفاع مستويات
التلوث نف�سي ًا".
التلوث اقترن
بزيادة عدد الجنح
والمخالفات في لندن
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توتر و�أنانية
والح��ظ الفريق �أن امل�شاركني �أ�صبحوا �أكرث
توتر ًا و�أنانية ،وهاتان اال�ستجابتان تزيدان
اح �ت �م��االت الإق� � ��دام ع �ل��ى ��س�ل��وك�ي��ات عنيفة

وطائ�شة ،وعقب على ذلك جاك�سون لو قائ ًال:
"كلنا ي�ع��رف �أن القلق ق��د يدفعنا �إىل �رضب
�شخ�ص ما من ب��اب ال��دف��اع عن النف�س ،ولأن
التلوث يرفع م�ستويات التوتر والقلق ،فقد
يزيد من احتماالت انتهاج ال�سلوكيات العنيفة".
وهناك الكثري من الطرق الأخرى التي قد ي�ؤثر
بها التلوث على ال�سلوكيات ،منها التغريات
الف�سيولوجية التي حت��دث للدماغ ،حيث �أن
ال �ه��واء امل �ل��وث ال ��ذي ت�ستن�شقه ع�ل��ى �سبيل
املثال ،ي�ؤثر على كمية الأك�سجني املوجودة يف
�أج�سامنا ،وهذا قد يخف�ض بدوره كمية "الهواء
املفيد" التي ت�صل �إىل الدماغ ،ف�ض ًال عما ي�سببه
الهواء امللوث من التهابات يف الأنف واحللق،
وال�صداع ،وكل هذا يقلل م�ستويات الرتكيز.
وق ��د �أث �ب �ت��ت درا�� �س ��ات �أن ال�ت�ع��ر���ض لبع�ض
امللوثات قد ي�سبب التهاب ًا يف ال��دم��اغ ويتلف
اخلاليا الع�صبية ،حيث تقول ديانا يونان" :هذه
امللوثات قد تتلف الف�ص اجلبهي الأمامي".
الملوثات قد تتلف
الفص المسؤول
عن التحكم في
دوافعنا وسلوكياتنا

الأبحاث الطبية ت�ؤكد على �أهمية التوعية مبخاطر التلوث على ال�صحة النف�سية والبدنية

وه ��ذه املنطقة م��ن ال��دم��اغ ه��ي امل���س��ؤول��ة عن البد من التوعية مبخاطر التلوث على ال�صحة
التحكم يف دوافعنا و�سلوكياتنا وقدرتنا على النف�سية والبدنية.
اتخاذ القرار و�ضبط النف�س.
التحكم بالتلوث

وحل�سن احلظ �أنه ميكننا التحكم يف م�ستويات
التلوث التي نتعر�ض لها يومي ًا �إىل حد ما ،فقد
نق ّيم ج��ودة ال�ه��واء قبل اخل ��روج م��ن املنزل،
وثمة مواقع على الإنرتنت تعر�ض معلومات عن
م�ستوى جودة الهواء قيا�س ًا بن�سبة اجل�سيمات
ال��دق�ي�ق��ة امل ��وج ��ودة ف �ي��ه ،وال �ت��ي ت�ع��د الأك�ث�ر
خطورة على ال�صحة.
وتقول ديانا يونان" :عندما تكون م�ستويات
التلوث يف اخل��ارج مرتفعة ،فمن الأف�ضل �أن
تتجنب اخلروج ملمار�سة ريا�ضة اجلري ،و�أن
حتاول مزاولة عملك من املنزل".

نوبات ذهانية
وخل�صت درا� �س��ة �أج��ري��ت يف م��ار���س ،2019
�إىل �أن تع ّر�ض املراهقني للهواء امللوث مبواد
�سامة قد يزيد من احتماالت �إ�صابتهم بنوبات
ذهانية ،مثل الهلو�سة� ،أو توهم �سماع �أ�صوات
غري موجودة� ،أو جنون االرتياب.
وتقول رئي�سة فريق الباحثني بجامعة "كيغز
كوليدج" لندن ،جون نيوبريي �إن "هذه النتائج
تتطابق مع نتائج درا��س��ات �سابقة ت�شري �إىل
ارتباط تلوث الهواء برتدي ال�صحة النف�سية.
وت�ضيف" :لقد ثبت ت ��أث�ير ت�ل��وث ال �ه��واء على
ال�صحة وارتباطه باخلرف ،وما دام التلوث ي�رض
معايري �صارمة
اجل�سم ،فمن املتوقع �أن ي�رض الدماغ �أي�ض ًا".
وق��د ب ��ادرت بع�ض امل ��دن وال ��والي ��ات باتخاذ
وي��رى العاملون يف جمال الأبحاث الطبية �أنه خطوات �إيجابية للحد من م�ستويات التلوث،
مثل كاليفورنيا التي و�ضعت معايري وقواعد
تع ّرض المراهقين
�صارمة للق�ضاء على انبعاثات الغازات امل�سببة
للتلوث يصيبهم
ل�ل�ت�ل��وث ،ومل تنجح كاليفورنيا يف احل ��د من
م�ستويات التلوث فح�سب ،بل تراجعت �أي�ض ًا
بنوبات الهلوسة أو
معدالت اجلرمية فيها.
جنون االرتياب
وت�ؤكد يونان �أن فريقها ال ميكنه اجل��زم بعد

بالعالقة بني التلوث واجلرمية ،لكنها تف�سح
املجال للمزيد من الأبحاث.
وتعتزم بريطانيا تطبيق ر�سوم �إ�ضافية على
املركبات التي تدخل �أح�ي��اء معينة يف لندن يف
�إطار خططها للق�ضاء على انبعاثات الكربون،
كما ت�ن��وي زي ��ادة �أع ��داد احل��اف�لات ال�صديقة
للبيئة التي ال ت�صدر �أي انبعاثات ،مبوجب
مبادرة حت�سني جودة الهواء يف لندن.
وي �ق��ول روث" :يجب �أن ن �� �ش��ارك ج�م�ي�ع� ًا يف
الق�ضاء على التلوث ،على م�ستوى الأف ��راد،
ولي�س احلكومات فح�سب� ،إن منط حياتك ،من
م�شرتياتك� ،إىل و�سيلة التنقل التي ت�ستخدمها،
له ت�أثري كبري على البيئة".
وبينما ي�أمل روث �أال تخرج م�ستويات التلوث
عن ال�سيطرة ،ف�إن احلل املتاح الآن هو مراقبة
م�ستويات التلوث ب�أنف�سنا ،وجتنب مزاولة
بع�ض الأن�شطة ،مثل ممار�سة الريا�ضة البدنية
يف اخلارج� ،أو حتى الذهاب �إىل العمل يف الأيام
التي ي�صل فيها التلوث �إىل �أعلى م�ستوياته،
حتى نحمي �أج�سامنا و�أدمغتنا من �أ�رضاره.

امل�صدر:
BBC Arabic
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علوم
وتكنولوجيا
وسيط بين اإلنسان واآللة

الريموت كونترول
جهاز التحكم عن بعد� ،أو "الرميوت كونرتول" ..هو جهاز �إلكرتوين �صغري ميكن من
خالله التحكم عن بعد يف �أجهزة خمتلفة� ،أ�شهرها التلفاز ،والراديو ،واملكيفات ،كما
�أنه ي�ستخدم يف بع�ض الأب��واب ،ويف ال�سيارات وغري ذلك من الآالت واملعدات بتنوع
�أحجامها و�أعمالها.
ويعتمد الرميوت يف طريقة عمله على نقل التعليمات �إىل الأجهزة عرب و�سائط غري �سلكية،
كموجات الراديو� ،أو الأ�شعة حتت احلمراء.

بداية الفكرة
بد�أت جتارب ت�صنيع �أجهزة التحكم عن بعد منذ
عام  ،1898ومن �أوائل الأجهزة التي ظهرت
وقتها ذل��ك اجلهاز ال��ذي ط��وره العامل نيكوال
ت�سال ،حيث عر�ض جلمهور معر�ض �إلكرتونيات
�أقيم يف احلديقة املربعة لـ "مادي�سون �سكوير" يف
مدينة نيويورك جتربة حتكم عن بعد يف قارب
عرب موجات الراديو ،و�أطلق ت�سال على قاربه
وقتها ا�سم (.)Teleautomaton
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ويف عام  1903عر�ض العامل "ليناردو كفيدو" يف
�أكادميية باري�س للعلوم �آل��ة تنفذ �أوام��ر تتلقاها
موجات كهرومغناطي�سية ب�إ�سم (،)Telekino
وح�صل وقتها على براءة اخرتاع يف كل من فرن�سا
و�أ�سبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وبعد ثالثينيات القرن الع�رشين بد�أ الكثري من
منتجي �أج�ه��زة ال��رادي��و ب��اق�تراح "الرميوت"
لبع�ض امل ��ودي�ل�ات امل �ت �ط��ورة ،وك ��ان معظمها
مرتبط باجلهاز بخيط �أو �سلك ،حتى ظهر جهاز

تجارب تصنيع
أجهزة التحكم
عن بعد بدأت

منذ عام 1898

حتكم ال�ع��امل "فيلكو مي�سرتي" ع��ام ،1939
وال��ذي ك��ان م ��زود ًا ببطارية ومر�سل موجات
رادي��و �ضعيفة ال�تردد ،وبذلك �شكل �أول جهاز
حتكم عن بعد جلهاز �إلكرتوين بدون �سلك.
وي �ق��وم م �ب��د�أ ع�م��ل "رمي � ��وت" م�ي���س�تري على
�أ��س��ا���س مرحلتني �أ�سا�سيتني ،ه�م��ا :مرحلة
�إر�سال ،ومرحلة ا�ستقبال ،يف حني �أنه ا�ستعمل
ع��دة و�سائط كالأ�شعة ال�ضوئية� ،أو موجات
ال�صوت� ،أو الراديو.

يوجني بويل

منوذج قدمي لـ"رميوت كونرتول" مرتبط باجلهاز ب�سلك

امل�ستعملة يف معظم �أج�ه��زة ال�سوق مبختلف
تطور
تطورت بعد ذلك �صناعة "الرميوت كونرتول" ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة "ب ��روت ��وك ��ول ،"NEC
لتعمل ع�ل��ى �إر� �س ��ال ط�ي��ف م��ن الأ� �ش �ع��ة حتت و"ب� ��روت� ��وك� ��ول  ،"SONYو"ب ��روت ��وك ��ول
احلمراء لأي نظام ب�رسعات خمتلفة ،وت�صدر ."PHILIPS
هذه الأ�شعة عن مكون �صغري �إلكرتوين يعرف
�شفرة خا�صة
ب�ـ "دي� ��ود" ،ث��م ي�ق��وم م�ك��ون �إل �ك�تروين �صغري
وع��ادة ما تر�سل �شفرة �أخ��رى مبا�رشة قبل
با�ستقبالها وحتويلها �إىل �إ�شارة كهربائية.
ال�شفرة اخلا�صة باملفتاح (الزر) ت�سمى �شفرة
وتنقل البيانات على �شكل �سل�سلة من الأ�صفار
ال � �ع � �ن� ��وان( ،)addressوه ��ي خ��ا��ص��ة بكل
وال� ��وح� ��دات ل�ت���ش�ك��ل � �ش �ف��رة رق �م �ي��ة خا�صة
�رشكة ،وقد و�ضعت لتفادي ت�أثري "الرميوت"
بكل مفتاح على "ال ��رمي ��وت" ،فيقوم النظام
ع�ل��ى �أج �ه��زة �أخ� ��رى ال تخ�صه ،ح�ي��ث يقوم
الرقمي عند امل�ستقبل بتلقي ه��ذه الإ��ش��ارات،
امل�ستقبل بالت�أكد من كود العنوان ،وي�ستجيب
وا�ستخال�ص ال�شفرة ال��رق�م�ي��ة ،وا�ستنتاج
له �إن كان مطابق ًا.
املفتاح امل�ضغوط ،وبالتايل تنفيذ الأمر املطلوب،
ولطريقة الأ�شعة حتت احلمراء بع�ض امل�ساوئ
كزيادة �شدة ال�صوت� ،أو تقليله مث ًال.
التي تتعلق بانت�شارها ،حيث تنعك�س الأ�شعة
وي�ت��م �إر� �س ��ال الأ� �ص �ف��ار وال ��وح ��دات لتكوين
داخ ��ل ال�غ��رف على اجل� ��دران� ،أم ��ا يف اخل��ارج
ال�شفرة بطريقة قد تختلف من جهاز لآخ��ر ،فيجب ا�ستهداف املتلقي والت�صويب نحوه
وم ��ن ��شرك��ة لأخ� ��رى ،وه ��و م��ا ي �ع��رف با�سم ل�ضمان ا�ستالمه الأمر ،كما �أن مل�صابيح النيون
"الربوتوكول" ،ومن �أ�شهر "الربوتوكوالت"
و�أ�شعة ال�شم�س �أث��ر يحد من عملها ،ه��ذا �إىل
جانب �أنه ينبغي �أال يعيق �شعاع "الرميوت" �أي
نيكوال تسال قدم
عائق غري �شفاف.
تجربة تحكم عن
بعد في قارب
بموجات الراديو

مناذج جديدة
ويف ثمانينيات القرن الع�رشين ظهرت مناذج
ج��دي��دة م��ن "ال ��رمي ��وت ك ��ون�ت�رول" ،حيث

��س��وق��ت ��شرك��ة ( )Telefunkenمن��وذج
"رميوت" يعمل مبوجات فوق �صوتية ،كما
ظهرت �أجهزة حتكم تعمل مبوجات الراديو،
كتلك امل�ستخدمة يف فتح �أب ��واب ال�سيارات
وه ��ي ذات ن �ط��اق �أك�ب�ر بكثري م��ن الأ��ش�ع��ة
حتت احلمراء ،لنقل الإ��ش��ارات الكهربائية
امل���س�ت�خ��دم��ة ب �� �ص��ورة غ�ي�ر م��رئ �ي��ة ،وت�ع�بر
ه ��ذه امل ��وج ��ات خ�ل�ال احل ��واج ��ز ال�صغرية
كاجلدران ،والأب��واب� ،أو ال�ستارة اخلفيفة،
�أم� ��ا ن�ق��ل الأوام� � ��ر ف�ل�ا ي�ت�ط�ل��ب الت�صويب
النت�شار الأمواج يف كل االجتاهات.
ا�ستعماالت
وه �ن ��اك ا� �س �ت �ع �م��االت م�ت�ن��وع��ة ل �ـ "ال ��رمي ��وت
كونرتول" ،فهو الو�سيط بني امل�ستخدم والآلة
التي يريد ت�شغيلها ،وناقل الإ�شارة التي حددها
امل�ستعمل ب�ضغطه مفتاح ًا معين ًا.
وال ميكن يف الوقت احلايل اال�ستغناء عن جهاز
أجهزة "ريموت"
الراديو كان معظمها
مرتبط بالجهاز
بخيط أو سلك
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جهاز التحكم عن بعد ال ميكن اال�ستغناء عنه يف الوقت احلايل

"ريموت" السيارة
يعمل بموجات ذات
نطاق أكبر من األشعة
تحت الحمراء

التحكم عن بعد ،فال ميكن تخيل ��شراء تلفاز
يف هذه الأيام دون "رميوت كونرتول" ،و�إال مت
اعتبار ذلك عيب ًا خطري ًا قد ي�ؤثر يف قرار ال�رشاء
بن�سبة .% 100

ب��ويل .وعلى �أث��ر ذل��ك اعترب البع�ض �أن بويل
�أول من اخ�تراع جهاز حتكم عن بعد ال�سلكي
للتلفاز ،بغ�ض النظر عن كل التجارب الإيجابية
ملن �سبقوه يف املجال.
وق ��د ول ��د ي��وج�ين ب ��ويل يف ن��وف�م�بر  1915يف
�شيكاغو ،ودر�س يف كلية مدينة �شيكاغو ،ومعهد
�إلينوي للتكنولوجيا ،ويف عام  ،1935تعاقد مع
�رشكة "زينيث" لاللكرتونيات لت�سويق الأ�سهم،
ثم انتقل �إىل ق�سم قطع الغيار يف ال�رشكة ،حيث
�صمم �أول "كاتالوج" لل�رشكة ،ثم نقل �إىل ق�سم
الهند�سة ،وه�ن��اك �شملت مهامه العمل على
الرادار خالل احلرب العاملية الثانية.
ومع اخرتاعه لأول جهاز حتكم عن بعد للتلفاز
ح�صل على مكاف�أة قدرها �ألفا دوالر ،الخرتاعه
التاريخي ،ثم حاز جائزة "�إميي" عام 1997
لإ�سهاماته يف �صناعة التلفاز ،كما �ساهم يف
تطوير �أقرا�ص الفيديو الحق ًا.
وتقاعد بعد حياة مهنية حافلة بالعطاء ا�ستمرت
ل� �ـ 47ع ��ام � ًا ،ح�صل خ�لال�ه��ا ع�ل��ى  18ب ��راءة
اخرتاع يف الواليات املتحدة.

رميوت التلفاز
ج ��اءت ف�ك��رة اخ �ت�راع "ال ��رمي ��وت كونرتول"
اخلا�ص بالتلفاز يف اخلم�سينات ،وذل��ك عندما
ق ��رر رئ�ي����س ��شرك��ة "زينيث" ل�ل�إل�ك�ترون�ي��ات
�أن��ه يريد �أن يتمتع ب��درج��ة �أك�بر م��ن الراحة
عند م�شاهدة التلفاز ،كما �أنه يكره الفوا�صل
الإعالنية ،وال يريد م�شاهدتها ،فو�ضع حتدي
�أمام املهند�سني املطورين للأجهزة الإلكرتونية
يف �رشكته ب�أن ي�صنعوا جهاز للتحكم عن بعد
لـ"التلفاز" ،ورغم ا�ستحالة الفكرة عند طرحها،
�إال �أن �ه��م بالفعل ق��ام��وا ب��اخ�تراع "الرميوت
"رميوت" الهاتف الذكي
كونرتول" ع��ام  ،1955و�أط�ل�ق��وا عليه ا�سم
مل ت�ترك الهواتف الذكية جم��ا ًال �إال ودخلته
"فال�شماتيك" وهو من ت�صميم املهند�س يوجني
وب �ق��وة ،وق��د ناف�ست ب��راجم�ه��ا ال�ع��دي��د من
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"يوجين بولي" لقب

بمخترع "الريموت"
رغم كل التجارب
لمن سبقوه

الأجهزة وا�ستولت على دوره��ا متام ًا ،حتى
�أج �ه��زة "ال��رمي��وت ك ��ون�ت�رول" ،فقد دخلت
معها الهواتف الذكية على اخل��ط من خالل
ت�ط�ب�ي��ق ( ،)TV Remoteوه���و تطبيق
ميكن تثبيته على الهواتف الذكية ب�أنواعها
املختلفة� ،أو الأج �ه��زة اللوحية ،للح�صول
على جتربة امل�شاهدة املثالية واملريحة ،كما
ميكن لهاتفك عرب هذا التطبيق التحكم يف كل
الأجهزة املتواجدة يف املكان مبختلف �أنواعها
وعالمتها التجارية ،وذل��ك لتجنب الإزع��اج
والفو�ضى الناجتة عن تعدد �أجهزة التحكم.

امل�صادر

 -موقع www.techopedia.com

 -موقع .www.wonderopolis.org

تنمية
بشرية
تحقق أهداف المؤسسات واألفراد

اإلدارة بالتحفيز
التحفيز ه��و �إث ��ارة �سلوك ال��ف��رد بهدف
�إ�شباع حاجات معينة ،وهو تنمية الرغبة
على بذل م�ستوى �أعلى من اجلهود العادية
لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة ،على �أن ت�ؤدي
هذه اجلهود �إىل �إ�شباع بع�ض االحتياجات
عند الفرد.
والتحفيز ال ينبع من ال�شخ�ص ،بل هو
�شيء خارجي ي�أتي من اجلهة التي ينتمي
�إليها� ،أو قد يكون من املجتمع� ،أو البيئة
املحيطة بال�شخ�ص جل��ذب ال��ف��رد نحو
العمل ،بحيث يوفر طريقة لإ�شباع حاجاته
املادية �أو املعنوية التي ي�شعر بها.

التحفير هو تنمية
الرغبة لبذل جهد
أكبر من أجل تحقيق
أهداف المؤسسة
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توفري برامج تدريبية مهنية و�شخ�صية من �أجل تطوير �أداء املوظفني

ديفيد ماكليالند

احلافز والدافع
يعترب التحفيز العامل الأ�سا�سي ال��ذي يحرك
ال�شخ�ص من �أجل اال�ستجابة ،والقيام ب�سلوك
حمدد لتحقيق هدف معني ،وم�ساعدة امل�ؤ�س�سة
على �إجناز �أهدافها و�أعمالها ،وهو يختلف عن
الدوافع التي تعرف بالرغبات ،واحلاجات التي
توجه ال�سلوك الإن�ساين اجتاه �أهداف حمددة،
فالدافع للعمل �شيء ينبع من الفرد ،حيث ت�ؤثر
رغبته الداخلية فيه من �أجل العمل ،وهو ق ّوة
داخلية تدفع الإن�سان للبحث عن �شيء معني،
الأم ��ر ال ��ذي ي � ��ؤ ّدي �إىل توجيه �سلوكه نحو
العمل ،والتحكم يف ت�رصفاته من �أجل الإجناز،
وتتمثل احلوافز يف نوعني ،وهما:
 -1احل��واف��ز امل��ادي��ة ،وال�ت��ي تتمثل بالطابع
النقدي �أو االقت�صادي ،وهي من �أق��دم �أنواع
احلوافز ،وتتميز ب�رسعة الت�أثري والإنفاذ.
 -2احل ��واف ��ز امل �ع �ن��وي��ة ،وه ��ي ال �ت��ي ت�ساعد
الإن� ��� �س ��ان ع �ل��ى �إ� �ش �ب ��اع ح��اج��ات��ه النف�سية
واالجتماعية.
تشتمل الحوافز
على نوعين هما
الحوافز المادية
والحوافز المعنوية
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احلاجة للتحفيز
ومن �أهم نظريات الإدارة احلديثة ،نظرية الإدارة
بالتحفيز ،وال�ت��ي ت�ق��وم على ت�صنيف احل��اج��ات
الإن�سانية وترتيبها على �شكل �سلم وفق الأهمية
والأولوية ،حيث تبد�أ بامل�ستويات الأوىل ،كاحلاجة
للطعام وامللب�س ،وهي �أوىل املتطلبات التي ت�ضمن
ا�ستمرار البقاء ،ثم احلاجة �إىل الأمن واال�ستقرار
و�إزال� ��ة ال�شعور ب��اخل��وف واخل �ط��ر ،وي ��أت��ي بعد
ذلك احلاجات االجتماعية� ،أي ال�شعور باالنتماء
وال �ق �ب��ول م��ن امل�ج�ت�م��ع ،وال �ع�لاق��ات الإن���س��ان�ي��ة،
فالإن�سان مد ّين اجتماعي بطبعه ،و�أخ�ير ًا حاجات
حب ال��ذات ،وهي التي يبد�أ الفرد يف حتقيقها بعد
ّ
توفر احلاجات ال�سابقة ،ويف هذه احلالة تبد�أ مرحلة
�إثبات الوجود والبحث عن امل�ستوى الأرقى.
"احلوافز الإدارية"
وهناك العديد من النظريات يف جم��ال التحفيز،
لعل �أ�شهرها نظرية "احلوافز الإدارية" للباحث
الأمريكي يف جمال علم النف�س "ديفيد ماكليالند"،
وهي نظرية عن احلاجات يتم فيها تق�سيم متطلبات
الأفراد �إىل جمموعات تبع ًا ل�سلوكهم الذي يحدث
ب�سبب حاجاتهم ،وتق�سم النظرية احلاجات �إىل
ثالثة �أق�سام ،وهي :احلاجة �إىل ال�سلطة ،واحلاجة
�إىل االنتماء ،واحلاجة �إىل الإجناز ،وت�ؤكد النظرية
�أن اختيار احلافز املنا�سب لكل فرد �سيكون له �أثر
كبري على حجم الإنتاج وجودته.

طرق التحفيز
ويبحث كثري من املدراء عن الطرق والأ�ساليب التي
متكنهم من حتفيز العاملني لديهم ،حتى يتمكنوا
من احل�صول على �أف�ضل النتائج والأرب��اح التي
ي�سعوا لها ،فالتحفيز يعني كثري ًا لدى العاملني يف
امل�ؤ�س�سة ،ويدفعهم لتقدمي �أف�ضل ما لديهم ،للقيام
باملهام املوكلة لهم على �أكمل وجه.
تقدمي التحدي
ولتقدمي احل��اف��ز املنا�سب ،يجب العلم ب ��أن كثري
م��ن العاملني يتميزون ب��ال��ذك��اء وال�ط�م��وح ،وهم
يحتاجون لتحفيز عقلي م�ستمر ،ومن هنا يتوجب
على امل��دراء االنتباه �إىل �أن العاملني قد ي�شعرون
بامللل ،ومن ثم يبحثون عن �رشكات �أخ��رى تقدم
لهم الفر�صة التي يطمحون لها ،لذلك يجب على
ه�ؤالء املدراء تقدمي �أف�ضل ما لديهم للعاملني ،مثل:
توفري املواد التدريبية ،وممار�سة املهارات املتقدمة،
وجت��رب��ة التقنيات اجل��دي��دة ،وك��ذل��ك متكينهم من
الو�صول �إىل القادة واملوجهني الأكرث خربة.
نظرية اإلدارة بالتحفيز
تصنف الحاجات
اإلنسانية وفق
األهمية واألولوية

يحتاج العاملون يف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات �إىل ال�شعور بالتقدير على العمل املنجز

بحل م�شكلة معينة� ،أو يح�سن عمله املنجز،
"الحوافز اإلدارية"
�أو يحقق هدف ًا ما ،يكون هذا العامل فخور ًا
للعاملين تمكنهم
"ديفيد ماكليالند"
مبا قام بتحقيقه ،لذلك يتوجب على الإدارة
توجيه ر�سالة �شكر �إىل هذا العامل ،تعرب فيها
من أداء وظائفهم
أشهر النظريات
عن فخر ال�رشكة مبا قام به من عمل� ،أو ذكر
بكفاءة أكبر
بمجال التحفيز
ذلك الأمر يف االجتماع الأ�سبوعي الذي ُيعقد
للعاملني ،كما يجب على املدير و�ضع لوحة
�إجن� ��ازات على احل��ائ��ط ،ي��ذك��ر فيها �أ�سماء ب�شكل متكرر ،وه��ذا الأم��ر ال ميكن حدوثه
توفري الراحة
ويتوجب على املدير �أن يرتك وقت ًا من اال�سرتاحة العاملني الذين �أجن��زوا �أعمالهم بكفاءة� ،أو �إال عن طريق ال�سلم الوظيفي ،ال��ذي يتيح
ل�ل���ش�خ����ص االن �ت �ق ��ال م ��ن م�ن���ص��ب لآخ� ��ر،
ل �ل �ع��ام �ل�ين ل ��دي ��ه ،ح �ت��ى ي �� �ش �ع��روا ب ��ال ��راح ��ة ،ميكن تقدمي جوائز ملوظف ال�شهر.
ويرافقه زيادة يف الراتب.
وي�ستمتعوا باللهو لبع�ض الوقت ،حتى يقوموا
العاملني
متكني
كما يجب على امل��دراء توفري برامج تدريبية
ب�إجناز عملهم بكفاءة عالية ويف الوقت املحدد،
أف�ضل
�
بتوفري
العاملني
متكني
املدير
على
يجب
مهنية و�شخ�صية للعاملني ل��دي�ه��م ،حتى
�إذ البد من توفر عن�رص املرح عند �أداء العمل،
منحهم
�ك
�
ل
�ذ
�
ك
و
�وارد،
�
�
مل
ا
�ن
�
م
�ه
�
ل
يحتاجون
�ا
�
م
يتمكنوا م��ن �أداء وظائفهم ب�ك�ف��اءة �أك�ثر،
وقد يكون ذلك بتزيني مكاتبهم ح�سب الطريقة
التي يف�ضلونها ،فهذا الأمر ي�شعرهم بالراحة �صالحيات تنفيذ املهمات املعقدة �أو املهمة ،كما يجب على الإدارة �أن تهتم بالتطوير
وعدم التدخل يف بع�ض الأم��ور التي قد تواجه ال�شخ�صي للعامل ب�شكل م��درو���س ،الأم��ر
والقدرة على �إجناز العمل.
أن
ل
وذلك
ما،
أمر
�
يف
يف�شلون
عندما
أو
�
العاملني،
الذي يجعله ي�شعر بالتقدير ،وهو ما ينعك�س
توجيه ال�شكر
العامل الذكي يكون قادر ًا على معاجلة الأخطاء على ال�رشكة الحق ًا.
ع � ��ادة م ��ا ي �ح �ت��اج ال �ع��ام �ل��ون يف ال ���شرك��ات
التي يقع فيها ،ويجد حلو ًال لها دون احلاجة
وامل�ؤ�س�سات �إىل ال�شعور بالتقدير على العمل
مل�ساعدة �أحد.
امل�صادر
املنجز ،حيث ال بد من وجود فرق بني العامل
 كتاب /دافع الإجناز-ديفيد ماكليالندال� ��ذي ي �ق��وم ب� ��إجن ��از ع�م�ل��ه يف وق ��ت ق�صري
التقدم والرتقية
عام .1953
وب �ج��ودة عالية والآخ��ري��ن ال��ذي��ن ال ي ��ؤدون قد يعاين العامل املتفوق والذكي من ال�شعور
 ك�ت��اب� /إدارة احل��اف��ز لتو�سيع نطاقالأع �م��ال بنف�س ال �ك �ف��اءة ،وم��ن هنا �سيهتم بامللل �إن بقي يف مكانه دون �أن ي�شعر بالتقدم
احلرية -ديفيد ماكليالند عام .1978
العامل بزيادة �إجنازه للأعمال للح�صول على املنا�سب ،لكونه يبحث ع��ن التحدي ال��ذي
تقدير �أك�ثر من املدير ،وعندما يقوم العامل ميكنه من �إظهار قدراته املهنية وجدارته
البرامج التدريبية
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من
بالدي
مميز
معلم ترفيهي
ّ

القرية التراثية
تعد قرية �صباح الأحمد الرتاثية من املعامل ال�سياحية املميزة التي تظهر املوروث
ال�شعبي يف الكويت ومنطقة اخلليج ،مبا ت�ضمه من متاحف و�أ�سواق ،وما تنظمه
من �أن�شطة ومهرجانات على مدار العام.
ومنذ انطالقها يف عام  ،2014تفتح القرية الواقعة مبنطقة "ال�ساملي" �أبوابها �أمام
الزوار بداية من �شهر دي�سمرب وحتى نهاية مار�س (ي�ضاف �أحياناً �شهر �أبريل
بح�سب تعديالت املو�سم الربيعي) ،حيث ت�شهد �إقبا ًال كبري ًا من الزوار.
وتنظم القرية �أن�شطة متنوعة ومهرجانات تراثية وثقافية وريا�ضية وفنية خالل
�شهر فرباير من كل عام مبنا�سبة �أعياد الكويت الوطنية.

املوقع
ت �ق��ع ال �ق��ري��ة ال�ت�راث �ي ��ة ع �ل��ى ب �ع��د ن �ح��و 107
كيلو مرتات من مدينة الكويت ،وحت��دي��د ًا عند
الكيلو  59على طريق ال�ساملي ،وتعد متنف�س ًا
ترفيهي ًا وملتقى للعوائل الكويتية واخلليجية
املحبة لأجواء الرب وحياة املا�ضي الب�سيطة التي
تت�سم بالهدوء ،والبعد عن �صخب وزحام املدن.
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تتميز القرية
بمساحات خضراء
شاسعة وبحيرة
وخدمات متنوعة

وت�ساعد القرية زوارها على ك�رس الروتني اليومي ،ودكاكني �شيدت وفق ًا للطابع الكويتي القدمي
وتوفر لهم التمتع بالهدوء والأن�شطة التي تتنوع لتحاكي حياة الكويت يف املا�ضي.
ما بني ثقافية ،ومو�سيقية ،وغريها ،كما �أنها تنظم
الإن�شاء
ً
توجيهات
مهرجانات "كرنفالية" كل عام ،تزامنا مع عطلة �أقيمت القرية ال�تراث�ي��ة ب�ن��اء على ّ
الربيع والأعياد الوطنية يف البالد.
ورعاية �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
وتتميز القرية بامل�ساحات اخل�رضاء ال�شا�سعة ،اجلابر ال�صباح ،لدعم وتعزيز الرتاث الوطني
وب �ح�يرة ك �ب�يرة حت�ي��ط ب�ه��ا م�ط��اع��م ومقاهي ال�شعبي يف الكويت واخلليج العربي ،وحفظ

ت�ضم القرية مرافق و�أق�سام متنوعة يغلب عليها الطابع الرتاثي

و�صيانة الآثار الكويتية ب�شكل خا�ص ،ويف دول يف القرية ،والتي تلخ�ص حياة املجتمع الكويتي
واخلليجي قدمي ًا.
جمل�س التعاون اخلليجي ب�صفة عامة.
وتبلغ م�ساحتها  25كيلو م�تر ًا مربع ًا ،وبها
مرافق وخدمات
� 6أجنحة جتمع ت��راث دول جمل�س التعاون
وبالإ�ضافة �إىل الأجنحة الرئي�سية ،ت�ضم القرية
اخلليجي ،حيث يعر�ض ك��ل جناح �آث ��ار دول��ة
مرافق خدمية تهدف �إىل ا�ستمتاع الرواد ،مثل
م��ن ال ��دول اخلليجية ال�ست ،وي�ع��د ك��ل جناح
قاعة االحتفاالت واملنا�سبات ،وبحرية مب�ساحة
مب �ث��اب��ة م�ت�ح��ف خ��ا���ص ت �ع��ر���ض ف �ي��ه ال��دول��ة
� 11أل��ف م�تر م��رب��ع ،و�سوق ًا يحاكي �أ��س��واق
فنونها و�أعمالها الرتاثية التي تربز ما تتمتع
الكويت القدمية ،وق�صور وب��واب��ات تراثية،
به من موروث �شعبي� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الآثار
وم�ط��اع��م وم �ق��اه �شعبية ،وم�لاع��ب ريا�ضية،
التاريخية وامل�صنوعات احلرفية ال�شعبية.
وخميمات عائلية وا�سرتاحات جمانية ،وتالل
وتظهر ه��ذه املتاحف �أن الكويت رائ��دة يف مل
رم �ل �ي��ة ،وح ��دائ ��ق ن�ب��ات�ي��ة ،و�أل� �ع ��اب وم�لاع��ب
ال�شمل اخلليجي ،و�أنها منارة للثقافة والفنون،
للأطفال.
و�أن مكانتها الثقافية ال ت��زال مرموقة و�سط
وت�ن�ت���شر يف �أن �ح ��اء ال �ق��ري��ة امل �ب��اين ال�تراث�ي��ة
املجتمع العربي واخلليجي.
امل�ستوحاة من من��اذج مدينة الكويت القدمية،
وتتوافر بالقرية كل اخلدمات ،وهو ما جعلها
مثل من��وذج ك�شك مبارك والق�صور القدمية،
مق�صد للزوار برفقة �أ�رسهم بهدف الرتويح عن
والدكاكني الرتاثية ،والألعاب ال�شعبية ،ف�ض ًال
�أنف�سهم خالل عطالت الربيع ،و�إطالع �أطفالهم
عن قرية البادية التي حتتوي على اخليم وبيوت
على تراث البالد من خالل املتاحف املوجودة
ال�شعر ،وك��ذل��ك متحف ال���س�ي��ارات القدمية،
و�ساحة حمافظات الكويت ال�ست التي تتكون
تنظيم مهرجان
من  6دروازات متثل كل حمافظة على حدة.
وظلت فكرة امل ��وروث ال�شعبي يف القرية تتطور
بمناسبة األعياد
عام ًا بعد عام لت�شمل م�سابقات وفعاليات ثقافية
الوطنية لتعزيز
وريا�ضية مقدمة من جهات ر�سمية خمتلفة ،كالهيئة
العامة للريا�ضة ،ووزارة الأوق ��اف وال�ش�ؤون
الهوية واالنتماء

الإ�سالمية ،واملجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ،وهو ما جعل رواد القرية يحر�صون على
زيارتها ب�شكل �سنوي ،ومتابعة الفعاليات اجلديدة
ك��ل ع��ام .ه��ذا بالإ�ضافة �إىل املهرجان ال�سنوي
امل���ص��اح��ب ل�ف�ترة الأع �ي ��اد ال��وط�ن�ي��ة ،ال ��ذي يقام
لتعزيز الهوية الوطنية وربطها بالكيان اخلليجي
لأبناء دول جمل�س التعاون.
جناح ال�شباب
ومن �أب��رز ما مييز القرية وج��ود جناح يخدم
ال �� �ش �ب��اب ،ي �ع��ر� �ض��ون م ��ن خ�لال��ه امل���ش��اري��ع
ال�صغرية وي�سوقون منتجاتهم� ،إ�ضافة �إىل
املعر�ض احل��ريف وبع�ض الأن�شطة الريا�ضية،
الأمر الذي ي�سهم يف �شغل �أوقات ال�شباب ب�أمور
�إيجابية ،وتنمية ورعاية �أفكار ال�شباب الكويتي
واخلليجي من حمبي الرتاث ،وت�شجيعهم على
املحافظة على امل��وروث��ات ال�شعبية م��ن خالل
تنظيم م�سابقات الإبل وال�صقور وغريها.
�أن�شطة وتوزيع للجوائز.
تنوع القرية جعلها
مقصداً ترفيهي ًا

للجميع من داخل
الكويت وخارجها
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صحة
أغلبها مرتبط بالتقدم بالعمر

أمراض العين
يفاج�أ العديد من النا�س ،ال�سيما من تخطوا �سن الأربعني عاماً ،ببع�ض التغريات
الفجائية يف دقة الر�ؤية ،حتى و�إن كانوا ال يعانون من �أية م�شاكل يف العيون.
وتتمثل هذه التغريات يف احلاجة �إىل االقرتاب كثري ًا من الأ�شياء حتى ميكن ر�ؤيتها
بو�ضوح� ،أو قد ي�صبح التمييز بني بع�ض الألوان �أمر ًا �صعباً ويحتاج تدقيق �أكرب.
ويف الواقع تعد هذه التغريات طبيعية مع التقدم يف العمر ،ومن ثم ال داعي للقلق
ب�شكل كبري.
بقلم :ال�صيديل �إلهامي الن�شار
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

ضرورة إجراء فحص
شامل للعين لمن
تخطى عمره
 50عام ًا
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الفح�ص الدوري ال�شامل للعني �رضورة للمتقدمني يف العمر

�أ�شهر الأمرا�ض
م��ع ال�ت�ق��دم يف ال�ع�م��ر ،ي�صبح ال�شخ�ص �أك�ثر
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض العيون ،ومن هنا يجب
على كل �شخ�ص بلغ من العمر  50عام ًا �أو �أكرث،
زي��ارة طبيب متخ�ص�ص لإج��راء فح�ص �شامل
وم��و��س��ع ،حتى ل��و مل يكن ل��دي��ه �أي ��ة م�شكالت
مرتبطة بالعيون ،وذلك لأن العديد من �أمرا�ض
العني لي�س لها عالمات �أو �أعرا�ض مبكرة.
وت�ك�م��ن �أه�م�ي��ة الفح�ص امل��و��س��ع يف اكت�شاف
�أم��را���ض العني يف مراحلها الأوىل وقبل تفاقم
امل�شكلة ،فاالكت�شاف املب ّكر والعالج ميكن �أن
ي�ساعد على �إنقاذ الب�رص.
ومن �أ�شهر �أمرا�ض العيون املرتبطة بالعمر،
ال�ضمور البقعي ،و�إعتام عد�سة العني ،ومر�ض
ال�ع�ين ال���س�ك��ري ،وال� ��زرق ،و�ضعف الب�رص،
وال��ع�ي�ن اجل ��اف ��ة ،وف �ي �م��ا ي �ل��ي ت�ف���ص�ي��ل ل�ه��ذه
الأمرا�ض.
الضمور البقعي
مرتبط بالشيخوخة
وتدهور الرؤية
الحادة المركزية

يف ح��د ذات��ه ال ي ��ؤدي �إىل العمى ،وم��ع ذل��ك ميكن
تدهور الر�ؤية
• ال�ضمور البقعي (:)AMD
�أن يتداخل فقدان ال��ر�ؤي��ة املركزية مع الأن�شطة
هو مر�ض يرتبط بال�شيخوخة ،وفيه يحدث اليومية الب�سيطة ،مثل القدرة على ر�ؤية الوجوه،
تدهور تدريجي للر�ؤية احلادة املركزية ،وهي �أو القيادة� ،أو القراءة� ،أو الكتابة� ،أو القيام ب�أعمال
التي جتعلنا نرى الأ�شياء بو�ضوح ،وت�ساعدنا قريبة ،مثل الطهي� ،أو �إ�صالح الأ�شياء يف املنزل.
يف امل �ه��ام ال�ي��وم�ي��ة ال���ش��ائ�ع��ة ،م�ث��ل ال �ق��راءة
�صورة م�شو�شة
والقيادة ،وهو �أحد الأ�سباب الرئي�سية لفقدان
الب�رص بني الأ�شخا�ص الذين جتاوزوا الـ � • 50إعتام عد�سة العني (:)Cataract
ع��ام� ًا ،حيث ي ��ؤدي �إىل تلف "البقعة" ،وهي مر�ض �إعتام عد�سة العني ،ي�سمى �أي�ض ًا "املياه
منطقة �صغرية بالقرب من مركز �شبكية العني البي�ضاء" ،وه��و ع�ب��ار ع��ن ح ��دوث �ضبابية
وظيفتها الر�ؤية املركزية احل��ادة ،وتتيح لنا يف عد�سة العني ت�سبب ع��دم و�ضوح الر�ؤية،
وتبدو الأ�شياء كما لو كانت �أمامها غيوم �أو
ر�ؤية الأ�شياء املوجودة يف الأمام مبا�رشة.
وم��ع ازدي ��اد ال�ضمور البقعي ت�ك��ون هناك �ضباب والألوان باهتة.
منطقة �أو م�ساحة غري وا�ضحة بالقرب من ومي�ك��ن تعريف عد�سة ال�ع�ين ،ب��أن�ه��ا اجل��زء
م��رك��ز ال ��ر�ؤي ��ة ،ومب� ��رور ال��وق��ت ق��د ت ��زداد ال�شفاف يف اجلزء الأمامي من العني ،وت�ساعد
هذه امل�ساحة� ،أو قد تتطور �إىل نقاط فارغة على تركيز ال�ضوء� ،أو ال�صورة على �شبكية
يف جم��ال ال��ر�ؤي��ة امل��رك��زي��ة ،وم��ن ث��م ال تبدو العني� ،أما ال�شبكية فهي الأن�سجة احل�سا�سة
الأ�شياء �ساطعة كما كانت يف ال�سابق.
ويف بع�ض الأ�شخا�ص ،يتطور ال�ضمور البقعي
"المياه البيضاء"
ببطء �شديد ،بحيث ال يحدث فقدان الب�رص �إال
بعد فرتة طويلة ،ويف ح��االت �أخ��رى ،يتطور
تحدث ضبابية
املر�ض ب�شكل �أ��سرع ،وقد ي��ؤدي �إىل فقدان
بعدسة العين وعدم
الب�رص يف عني واحدة� ،أو يف كلتا العينني.
وضوح الرؤية
واجلدير ذكره هنا� ،أن ال�ضمور البقعي ()AMD
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اجللو�س لفرتات طويلة �أمام �شا�شات الكمبيوتر ي�سبب جفاف العني

هو �أحد م�ضاعفات مر�ض ال�سكري ،و�سبب
رئي�سي للعمى ،وال�شكل الأك�ثر �شيوع ًا هو
اعتالل ال�شبكية ال�سكري ،الذي يحدث عندما
يتلف ال�سكري الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة الدقيقة
داخل �شبكية العني.
وال توجد ع�لام��ات حت��ذر م��ن مر�ض العني
ال�سكري ،واحلل يكمن يف الفح�ص ال�شامل،
الكت�شاف املر�ض وعالجه مبكر ًا ،قبل �أن
ي�سبب فقدان الب�رص �أو العمى ،ل��ذا يجب
على الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعانون م��ن مر�ض
ال�سكري �إجراء فح�ص مكثف للعني مرة كل
عام على الأقل.

لل�ضوء ،وتقع يف اجلزء اخللفي من العني.
ويف العني الطبيعية مير ال�ضوء عرب العد�سة
ال�شفافة �إىل ال�شبكية ،ومبجرد و�صوله �إىل
�شبكية ال�ع�ين يتحول �إىل �إ� �ش��ارات ع�صبية
يتم �إر�سالها �إىل امل��خ ،ولهذا يجب �أن تكون
العد�سة وا�ضحة حتى حت�صل ال�شبكية على
�صورة ح��ادة� ،أم��ا �إذا كانت العد�سة غائمة
ب�سبب "الإعتام" ،ف��إن ال�صورة التي نراها
�سوف تكون غري وا�ضحة.
وهناك ع��دة �أ�سباب لإع�ت��ام عد�سة العني ،مثل
التدخني ،ومر�ض ال�سكري� ،أو رمبا ب�سبب تغري
الربوتني املوجود يف العد�سة على مر ال�سنني.
وم� ��ع ال �ت �ق��دم يف ال �ع �م��ر ق ��د ت�ت�ج�م��ع بع�ض
ت�ضرر الع�صب
ال�بروت �ي �ن��ات م �ع � ًا ،وت�سبب تعتيم م�ساحة
• املياه الزرقاء (:)Glaucoma
�صغرية من العد�سة ،تزداد مع مرور الوقت،
مر�ض "اجللوكوما" من الأمرا�ض التي ميكن
مما يجعل الر�ؤية غري وا�ضحة.
�أن تلحق ال�رضر بالع�صب الب�رصي للعني،
فح�ص دوري
وي ��ؤدي �إىل فقدان الب�رص والعمى ،ويرتبط
• مر�ض العني ال�سكري:
ع��ادة بارتفاع ال�ضغط يف العني ،وي�ؤثر على
الر�ؤية اجلانبية �أو املحيطية.
وبالرغم من �أن ارتفاع ال�ضغط داخل العني قد
ال توجد عالمات
يكون �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف حدوث "اجللوكوما"،
�إال �أن الأم� ��ر يختلف ب��اخ�ت�لاف ال�شخ�ص
تحذر من مرض
امل �� �ص��اب ،ف�ق��د ي���ص��اب �شخ�ص ًا م��ا مبر�ض
العين السكري
"اجللوكوما" و�ضغط عينه قليل ن�سبي ًا ،وقد
والحل بالفحص
يعي�ش �شخ�ص �آخر ب�صورة طبيعية ل�سنوات
40

العـدد  - 496يوليو

2019

وال يعاين من هذا املر�ض ،بالرغم من ا�صابته
بارتفاع عايل يف �ضغط العني.
وعدم العالج من "اجللوكوما" ،ي�ؤدي �إىل تلف
يف الع�صب الب�رصي ،وقد ي�ؤدي �إىل فقد املري�ض
ر�ؤي� ��ة ج ��زء م��ن ح�ق��ل ب ���صره ،وه ��و م��ا يزيد
تدريجي ًا ،وقد ي�ؤدي �إىل فقد الب�رص بالكامل.
�أ�سباب
ويرجع �سبب الإ�صابة مبر�ض "اجللوكوما"
�إىل ع��دم ال�ت��وازن بني كمية "ال�سائل املائي"
الذي تفرزه العني (�سائل يفرز داخل العني،
وي�ت��م ت�رصيفه خ��ارج�ه��ا ،وه��و لي�س ج��زء ًا
م��ن ال��دم��وع ال �ت��ي ت �ف��رز خ ��ارج ال �ع�ين ف��وق
�سطحها) ،وبني قدرة القنوات اخلا�صة للعني
على ت�رصيف ه��ذا ال�سائل ،فينتج ع��ن ذلك
جتمع هذا ال�سائل داخل العني وال�ضغط على
�أن�سجتها الداخلية مبا فيها الع�صب الب�رصي،
وم��ن هنا ف��إن امل�صاب بارتفاع �ضغط العني
غالب ًا ما ي�صاب بـ "اجللوكوما" بدون �سابق
إهمال "الجلوكوما"
يتلف العصب
البصري ويؤثر على
الحقل البصري

الغبار والعوا�صف من العوامل التي تزيد تبخر الدموع وجفاف العني

جفاف العين يؤثر
على ماليين البالغين
وينتشر أكثر
بين النساء

�إن��ذار ،وي�شعر امل�صاب ب��أمل �شديد بالر�أ�س،
وغ�ث�ي��ان ،و��ش�ع��ور بالنعا�س ،فيذهب للنوم
ليتفاج�أ عند ا�ستيقاظه ب�أنه قد �أ�صبح �أعمى.
خطورة
تكمن خ �ط��ورة م��ر���ض "اجللوكوما" يف �أن��ه
ي�سبب فقدان ًا دائ�م� ًا للب�رص (ع�م��ى)� ،إذا مل
يتم اكت�شافه ومعاجلته مبكر ًا ،فعندما يزيد
ال�ضغط يف العني عن معدله الطبيعي (20-15
مم زئبقي) تت�أثر جميع �أن�سجة العني الداخلية
بهذا االرتفاع ،وتت�أثر عروق الع�صب الدموية،
وبع�ض طبقات ال�شبكية ،كما يحدث تلف يف
�أن�سجة الع�صب الب�رصي تدريجي ًا.
وللأ�سف ف ��إن ه��ذا التلف غري قابل للعالج،
ح�ت��ى ول ��و �أم �ك��ن التحكم يف م�ع��دل ال�ضغط
بعد ذلك ،وهنا ت�أتي �أهمية الت�شخي�ص املبكر
واالهتمام بالعالج با�ستمرار حتى ال يرتفع
ال�ضغط عن معدله الطبيعي ويبقى الع�صب
الب�رصي يف حالة جيدة.

ت�أثري كبري

• جفاف العني (:)DRY EYE
يحدث جفاف العني عندما تف�شل كمية� ،أو
ج��ودة ال��دم��وع يف احل�ف��اظ على �سطح العني
م�شحم ًا ب�شكل منا�سب .وق��د يجعل جفاف
العني �أداء بع�ض الأن�شطة �أكرث �صعوبة ،مثل
ا�ستخدام الكمبيوتر� ،أو القراءة لفرتة طويلة
من الزمن .ووفق ًا للخرباء ي�ؤثر جفاف العني
على ماليني البالغني يف العامل ،ويزيد خطر
اال�صابة بجفاف العني مع تقدم العمر ،ومعدل
انت�شاره بني الن�ساء �أعلى مقارنة بالرجال.
وجفاف العيون ي�سبب لدى ال�شخ�ص �إح�سا�س
بوجود خد�ش� ،أو �شعور بوجود �شيء ما يف
العني ،وت�شمل الأع��را���ض الأخ��رى "اللدغة"
�أو احل��رق ،وحلقات من التمزق الزائد التي
تتبع ف�ترات اجلفاف ،والإف� ��رازات ،والأمل،
واحمرار العني ،كما ي�شعر الأ�شخا�ص الذين
يعانون من جفاف العيون كما لو �أن جفونهم
ثقيلة ،وقد يعانون من عدم و�ضوح الر�ؤية.
ومن �أهم العوامل التي ميكن �أن ت�ساهم يف
حدوث جفاف العني ما يلي:
• الأدوي ��ة املرتبطة مب�ضادات اله�ستامني،
وم�ضادات االحتقان ،وم�ضادات االكتئاب،
وحبوب منع احلمل ،وال�ع�لاج بالهرمونات
البديلة لتخفيف �أع��را���ض انقطاع الطمث،

الحساسية الموسمية
من أهم العوامل
التي تساهم في
حدوث جفاف العين

و�أدوية القلق ،ومر�ض باركن�سون ،كما يرتبط
جفاف العيون �أي�ض ًا بارتفاع �ضغط الدم.
• التقدم بالعمر عامل خطر النخفا�ض الإنتاج
امل�سيل للدموع.
• الوردية (مر�ض جلدي التهابي) ،والتهاب
اجلفن (مر�ض التهاب اجلفن) ميكن �أن يعطل
وظيفة غدد امليبوميان.
• الن�ساء �أك�ثر عر�ضة لتطور العني اجلافة،
نظر ًا للتغريات الهرمونية �أثناء احلمل وبعد
انقطاع الطمث.
• البيئات التي حت��دث فيها ظواهر طبيعية
ت��زي��د م��ن تبخر ال��دم��وع ،مثل العوا�صف،
والأماكن التي يكرث بها الدخان.
• احل�سا�سية املو�سمية ميكن �أن ت�سهم يف
جفاف العني.
• اجل�ل��و���س ل �ف�ترات ط��وي�ل��ة �أم� ��ام �شا�شات
الكمبيوتر �أو التلفزيون.
• قد ت�سبب جراحة العني بالليزر �أعرا�ض ًا
م�ؤقتة جلفاف العني.
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أنشطة
نظمتها الشركة كعادتها في كل عام

فعاليات رمضانية
كعادتها يف كل عام ،نظمت "البرتول الوطنية" على مدار �أي��ام �شهر رم�ضان
املبارك جمموعة من الفعاليات املتنوعة التي تتوافق والأجواء الروحانية يف هذا
ال�شهر الف�ضيل يف عدد من مواقع ال�شركة.
وقد حر�صت ال�شركة على �أن تلبي �أن�شطتها الرم�ضانية متطلبات ورغبات
اجلميع ،و�أن حتقق البعد االجتماعي املن�شود ،بحيث تعود مبردود يتعدى
موظفي ال�شركة ،لي�شمل جميع �أفراد املجتمع ،ومبا يتنا�سب مع مكانة وروحانية
ال�شهر الف�ضيل.

تنوع
واح� �ت ��وت ال �ف �ع��ال �ي��ات ع �ل��ى جم �م��وع��ة من
الأن���ش�ط��ة اخل�يري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والرتفيهية
املتنوعة ،والتي منها �إقامة بطولة �شهداء
ال��ق��ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ل� �ع ��دد م ��ن امل �� �س��اب �ق��ات
الريا�ضية ،وم�سابقة حفظ وجتويد القر�آن
ال �ك��رمي ،وم ���شروع �إف �ط��ار �صائم ،وتوفري
بع�ض امل�ستلزمات التي يحتاجها امل�صلون يف
عدد من امل�ساجد ،وفيما يلي تلقي "الوطنية"
ال�ضوء على هذه الأن�شطة املتنوعة.
�ضمن املناف�سات الرم�ضانية اجلميلة ،والتي
ا�ستمرت على م ��دار �أي ��ام ع��دة خ�لال ال�شهر
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ال�ف���ض�ي��ل ،ن�ظ�م��ت دائ � ��رة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
والإع�لام ،البطولة الرم�ضانية الثانية ع�رشة
ل�شهداء القطاع النفطي ،يف "بيت الوطنية"،
حيث ا�شتملت على م�سابقات ل�ك��رة ال�ق��دم،
والكرة الطائرة ،والبلياردو ،وتن�س الطاولة،
و"البيبي فوت" ،و"كوت بو�سته".
 12فريقا
و��ش��ارك يف بطولة ك��رة ال�ق��دم  12فريق ًا ،من
الع�ب��ي ال ���شرك��ات النفطية ال�ت��اب�ع��ة مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية يف �أجواء �أخوية وحما�سية،
توجت بفوز فريق ( )ARDباملركز الأول،

البدر :الشركة

مستمرة بالمبادرات
الخيرية التي بدأتها
منذ سنوات

وفريق العالقات الذي حل ثاني ًا.
ويف مناف�سات بطولة الكرة الطائرة فاز فريق
"البريمي" ب��امل��رك��ز الأول ،فيما ح��ل فريق
"احلقان" باملركز ال �ث��اين ،ويف لعبة "البيبي
فوت" فاز "الأبي�ض امللكي" ،و"الكتالوين" ،ويف
"الكوت بو�سته" فريق "الكربيت" و(.)HR
ي�شار �إىل �أن الفرق الفائرة جميعها مكونة من
جمموعة من الالعبني من خمتلف ال�رشكات.
ويف م�سابقات البلياردو ،ف��از فهد اخلالدي،
و� �س �ع��د ال �� �ش �م��ري م ��ن "ال � �ب �ت�رول الوطنية"
باملركزين الأول والثاين� ،أما يف تن�س الطاولة
فقد فاز �أحمد م�سلم من �رشكة "نفط اخلليج"

حفل القرقيعان �أعاد للأذهان تقاليد جمتمعنا الكويتي اجلميلة

دائرة العالقات العامة
نظمت البطولة
 12لشهداء

القطاع النفطي

ب��امل��رك��ز الأول ،وع�ل��ي ال�ق�ط��ان م��ن "البرتول
الوطنية" باملركز الثاين.
وب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة الأوق � ��اف وال���ش��ؤون
الإ��س�لام�ي��ة ،مت تنظيم امل�سابقة الرم�ضانية
ال�سنوية الثانية ع�رشة حلفظ ال�ق��ر�آن الكرمي
وجتويده ،املخ�ص�صة ملوظفي القطاع النفطي
و�أبنائهم.
ومت خ �ل��ال امل �� �س��اب �ق��ة ت �ق �� �س �ي��م امل �ت �� �س��اب �ق�ين
واملت�سابقات �إىل �ست فئات ،هي :حفظ جزء واحد
(بنني وب�ن��ات) ،وحفظ جزئني (بنني وبنات)،
وحفظ �سورة الإ�رساء للموظفني واملوظفات.
و�شهدت امل�سابقة هذا العام م�شاركة كبرية من
قبل موظفي ال�رشكة ،و�رشكات القطاع النفطي
الزميلة ،حيث فاز فيها  18مت�سابق ًا باملراكز
الثالثة الأوىل من كل فئة من �أ�صل  92م�شارك
وم�شاركة.

الف�ضيل ،حيث �شارك الرئي�س التنفيذي وليد
البدر ،جموع ال�صائمني طعام الإف�ط��ار ،بعد
�أن تفقد ومعه نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج ،عمليات �إع��داد
وتوزيع وجبات الإفطار يف اخليمة التي تقام
�أم��ام املبنى الرئي�سي لل�رشكة مبدخل مدينة
الأحمدي.
وقد تابع البدر عن قرب اجلهود التي يبذلها
طاقم العمل لتلبية طلبات الأع ��داد املتزايدة
من ال�صائمني الذين يتوافدون يومي ًا �إىل هذه
اخليمة.
ويف هذا ال�صدد� ،أكد البدر حر�ص ال�رشكة على
اال�ستمرار يف هذه املبادرة اخلريية التي بد�أتها
منذ �سنوات ،كجزء من التزامها جتاه املجتمع،
وال�سيما يف مثل هذه املنا�سبة الدينية العظيمة
التي تخيم عليها �أج��واء الرحمة والت�آخي يف
الكويت احلبيبة ،بلد الإن�سانية واخلري والأمان.
وت�ستقبل اخليمة نحو �ألف �صائم يومي ًا ،حيث
يتم ُت�ق��دمي وج�ب��ات الإف �ط��ار لهم .وي�ساهم يف
حتمل تكاليف ه��ذه امل �ب��ادرة موظفو ال�رشكة
عرب تقدمي تربعات طوعية ،وهذا الأمر �أ�شاد به
البدر ،معرب ًا عن �سعادته بروح التعاون العالية
والرغبة بعمل اخل�ير التي يتحلى بها جميع
العاملني يف ال�رشكة.

 12فريق ًا من الشركات
النفطية التابعة
للمؤسسة شاركت
ببطولة كرة القدم

خمتلف هيئات املجتمع امل��دين خ�لال ال�شهر
الف�ضيل ،قامت ال�رشكة بتوفري امل�ستلزمات
اال�ستهالكية التي يحتاجها امل�صلون خالل
� �ص�لاة ال�ت�راوي ��ح يف ع ��دد ك�ب�ير م��ن امل�ساجد
املنت�رشة يف كافة حمافظات البالد.

حفل قرقيعان
وو�سط �أج��واء رم�ضانية خيمت عليها م�شاعر
البهجة وال����س�رور� ،أع� ��ادت ل ل��أذه ��ان تقاليد
جمتمعنا ال�ك��وي�ت��ي اجل�م�ي�ل��ة ،ال�ت�ق��ت ع��ائ�لات
موظفي وموظفات ال�رشكة يف حفل القرقيعان،
الذي نظمته دائرة العالقات العامة والإعالم يف
نادي "بيت الوطنية".
وت�ضمن احلفل العديد من الفقرات وامل�سابقات
املتنوعة التي امتعت ال�صغار والكبار ،وذلك
مب�شاركة ف��رق��ة �أب ��و "طبيلة" ال�شعبية ،كما
�إفطار �صائم
جرى توزيع القرقيعان والهدايا على الأطفال
وجري ًا على عادتها ال�سنوية� ،أقامت ال�رشكة
احتياجات امل�صلني
خيمة "�إفطار �صائم" خالل �شهر رم�ضان وحر�ص ًا على تعزيز التوا�صل والتفاعل مع امل�شاركني يف �أجواء �أ�رسية جميلة.
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ح��ول بع�ض اجل��وان��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

شهال
ا لخا لد
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟
�شهال عبداللطيف اخلالد – رئي�س فريق العقود
(امل�شاريع واال�ست�شارية) بالدائرة التجارية.

• ما هو تخ�ص�صك العلمي ،وما اجلامعة التي
تخرجت منها؟
ح�صلت على بكالوريو�س هند�سة مدنية من
جامعة الكويت ،ثم ح�صلت على ماج�ستري
هند�سة مدنية يف تخ�ص�ص �إدارة م�شاريع
هند�سية ومعاجلة مياه.
الدراسة النظرية

• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

تؤهلنا لفهم
المستقبل العملي
وربط النظريات بالواقع
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ويف ذلك التوقيت ُن�شر �إعالن �شواغر وظيفية
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤدينه؟
طبيعة عملي تتمثل يف تنفيذ جميع الإجراءات ملهند�سي العقود يف القطاع النفطي ،و�سمعت
املتعلقة بعقود دائ ��رة امل�شاريع والعقود بالإعالن ،ومن ثم تقدمت بطلب توظيف ،ومت
اال�ست�شارية يف ال�شركة ،ب ��دء ًا م��ن مرحلة قبويل وان�ضمامي للعمل بال�شركة.
�إعداد العقود وطرحها ،مرور ًا بلجان ال�شراء • �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة
املخت�صة ،وحتى مرحلة توقيع العقود.
العملية والدرا�سة النظرية؟
ي�����ض��اف �إىل م��ا �سبق تنفيذ ك��ل م��ا يتعلق الدرا�سة النظرية تعترب بوابة امل��رور لفهم
ب�إجراءات الأوامر التغيريية للعقود (�إن تطلب امل�ستقبل العملي ،وحماولة ربط النظريات
الأمر ذلك) ،كما �أن هناك �أعمال �أخرى ت�سند بالواقع العملي ،وه��ذه املرحلة متثل �أح��د
�إيل ،وذلك ح�سب متطلبات العمل ،ويف بع�ض التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه املهند�س يف بداية
الأحيان ان�ضم لع�ضوية جلان معينة ،للقيام
ب�إمتام الأعمال املتعلقة بتلك اللجان.
التخطيط واالستفادة

2019

ال�صدفة كانت وراء ان�ضمامي للعمل بالقطاع
النفطي ،حيث بعد التخرج م��ن اجلامعة،
بد�أت يف البحث عن وظيفة تنا�سب تخ�ص�صي،

من التجارب
السابقة سبيلنا
لمواجهة التحديات

الت�صميم الداخلي من الهوايات املف�ضلة لدى �شهال اخلالد

م�شوار العمل ،لكن عرب التدريب ،واالطالع • ،م��ا �أه��م الإجن� ��ازات التي قمت بتحقيقها يف • ما ر�ؤيتك يف جمال تطوير الذات؟
يت�سم الع�صر احل��ايل بالتغريات ال�سريعة
وتطوير ال��ذات وامل��ه��ارات الفنية تتم عملية جمال العمل؟

الت�أقلم والربط ودمج الدرا�سة بالعمل.

• م��ا �أه ��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج�ه��ك يف جمال
العمل ،وكيف يتم التغلب عليها؟

تتمثل �أه ��م ال��ت��ح��دي��ات يف م��واك��ب��ة طلبات
الدوائر املختلفة و�سرعة �إجنازها ،بالرغم من
�ضيق الوقت ،وكذلك مواكبة �سرعة تغيريات
وت��ط��ورات �إج ��راءات العمل ،ه��ذا بالإ�ضافة
�إىل حتديات اال�ستعداد والتخطيط والتنفيذ
ملتطلبات ا�سرتاتيجية ال�شركة.
�أما عن التغلب على هذه التحديات فيكون عن
طريق التخطيط الدقيق ،واملتابعة امل�ستمرة،
واال�ستفادة من الدرو�س ال�سابقة ،وتطبيق
�أف�ضل الإج ��راءات ،وتعديلها وتطويرها مبا
يتنا�سب مع العمل ،ويدعم كل ذلك العمل بروح
الفريق والتعاون ،واال�ستفادة من خربات
الزمالء من ذوي اخلربة.

• هل ت�شعرين �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

ب�شكل ع��ام لي�ست ك��ل الأع��م��ال ال��ت��ي يقوم
بها �أو ينفذها ال�شخ�ص تتنا�سب مع ميوله
ال�شخ�صية ،وبالن�سبة يل �أقوم مبواكبة الأمور
وحماولة �إيجاد البدائل لإجناز الأعمال مبهنية
واحرتافية.

هناك �إجنازات متعددة حققتها يف جمال العمل،
منها على �سبيل املثال:
 ا�ستحداث �سجل املخاطر املتعلق بالدائرةالتجارية.
 ا�ستحداث وثائق عقود امل�شاريع املتعلقةبالطاقة املتجددة ،ب�أ�سلوب توريد و�إن�شاء
وت�شغيل و�صيانة.
 ا�ستحداث �إجراءات للمزايدات. حتديث وث��ائ��ق العقود امل��وح��دة للدائرةالتجارية.
 متابعة وتطوير الأنظمة املعمول بها يف�أق�سام العقود ،وامل�ساهمة بابتكار حلول
لت�سهيل �إدخ��ال وا�ستخدام البيانات يف تلك
الأنظمة ،وربطها ب�أنظمة �أخرى ذات �صلة.
وه��ن��اك �إجن���ازات �أخ ��رى كثرية �شاركت يف
تنفيذها �أثناء فرتة عملي بالدائرة ،منذ كنت
مهند�سة عقود و�صو ًال �إىل رئي�س فريق.
إنجازات كثيرة
شاركت في تنفيذها
منذ بدأت عملي
في الدائرة التجارية

واملتالحقة ،ومن ثم �أح��اول ب�صفة دائمة �أن
�أطور قدراتي العملية والعلمية عرب االلتحاق
ب ��دورات متخ�ص�صة� ،أو من خ�لال القراءة
واالط��ل�اع ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ح��دي��ث يف ���ش��أن
الإج����راءات وال��ق��وان�ين التي تخ�ص عملنا،
كما �أحر�ص على تطوير قدراتي ال�شخ�صية
ومهاراتي القيادية واالجتماعية ،ومهارات
التوا�صل مع الآخرين واالقناع.

• م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت��ودي��ن حتقيقه
يف امل�ستقبل؟
�أود �أن �أتقدم �إىل الأف�ضل� ،سواء من حيث الأداء
يف العمل� ،أو على �صعيد املهارات ال�شخ�صية،
و�أحقق �أهدايف املهنية وال�شخ�صية التي قمت
بالتخطيط لها.

• م ��ا ه ��ي ه ��واي ��ات ��ك ،وه� ��ل حت��ر� �ص�ين على
ممار�ستها؟

م��ن هواياتي ال�سفر ،والت�صميم الداخلي،
بالإ�ضافة �إىل امل�شي ،و�أح��اول تنظيم وقتي
للتمكن من ممار�سة هذه الهوايات قدر الإمكان،
وق��د حققت �إجن ��از ًا على م�ستوى الت�صميم
الداخلي ،حيث قمت بتخطيط وت�صميم منزيل.
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هل تعلم ؟

•�أن "وادي مارينر" الأطول في الكون
ويوجد في كوكب المريخ.
•�أن وزن ل�سان الحوت ثقيل جداً� ،إذ �أنه
ي�ساوي وزن الفيل.
•�أنه في القرن ال�سابع ع�شر كان العلماء
ي�سمون فال�سفة الطبيعة.

معلومات عامة

•لو نام الإن�سان في مكان غير دافئ ،ف�إنه تزداد
احتمالية الأحالم بالكوابي�س المزعجة.
•الذبابة هي �أخطر كائن حي على وجه الأر�ض ،لأنها
ت�ستطيع نقل الجراثيم والملوثات.
•بداية طريق الجهل ،هو اعتقادك �أنك تعلمت.

كلمات

•ما �أ�شد حيرتي بين ما �أريد وما �أ�ستطيع.
•عندما ت�ستحكم القب�ضة ،وال يوجد منفذ
للأمل ت�ؤمن القلوب.
•كيف ن�ضجر ولل�سماء هذه الزرقة ،وللأر�ض
هذه الخ�ضرة.

�سوق المباركية:

من الكويت

هو �أقدم �سوق في الكويت ،عمره �أكثر من مائتي عام ،وقد
ت�ضرر ال�سوق الأ�صلي في حرب الخليج ،ولكن تم ترميمه
وتجديده ،ويمتاز بتنوع الب�ضائع التي تباع فيه ،مثل ال�سجاد
الحريري ،والتحف ،والعطور ،والتمر ،وحتى التوابل.
وي�ضم ال�سوق ،متحف ال�شيخ مبارك ،و�أول �صيدلية �إ�سالمية
في الكويت.

شخصيات

هنري فورد:

هو م�ؤ�س�س �شركة فورد ل�صناعة ال�سيارات .ولد في يوليو  1863بوالية مي�شيغان �شمال �شرق الواليات المتحدة الأمريكية،
وكان االبن الأكبر لأبيه ،وقد عمل في الزراعة بعد �أن قرر ترك المدر�سة في الخام�سة ع�شرة من عمره.
اهتم فورد منذ ال�صغر بكيفية عمل الآالت ،حتى نجح في ت�أ�سي�س �شركة فورد عام  ،1903وراعي تطوير تقنية نظام
التجميع للإنتاج المت�سل�سل ،حيث �ساعدت هذه التقنية �شركته على �إنتاج ال�سيارات بتكلفة �أقل وبيعها ب�أقل الأ�سعار ،فكانت
�أكثر من ن�صف ال�سيارات التي بيعت في الواليات المتحدة بين عامي  1908و 1927من �صنع فورد.
كان فورد مولع ًا بالمهارات الفنية والإدارية ،وكانت له ر�ؤية وا�ضحة مقترنة بالإرادة والإ�صرار على النجاح ،وظل متم�سك ًا
بهذه الر�ؤية حتى وفاته في �أبريل .1947
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العـدد  - 496يوليو

2019

• •مدير الإدارة العامة لمنطقة ال�شعيبة �سلمان الحمد ،في لقاء
مع مجلة "الوطنية" للوقوف على الكثير من التفا�صيل الخا�صة
بمنطقة ال�شعيبة ال�صناعية.
• •معاينة الحالة ال�صحية لأحد العمال في موقع العمل.

الوطنية :عدد يوليو

1975
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