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ال�شركة واملر�أة
تويل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية اهتمام ًا كبري ًا مبوظفيها،
وهي ال متيز يف هذا بني موظفيها من الذكور �أو الإناث ،بل تعمل
جاهدة كي تهيئ بيئة العمل املالئمة ،كي ي�ؤدي اجلميع دوره يف
جناحها ،ويف حتقيق �أهدافها.
ويف هذا الإجت��اه خا�ضت ال�رشكة جتربة هي الأوىل من نوعها
على م�ستوى القطاع النفطي ،مت يف �إطارها تدريب خم�س من
مهند�ساتها ال�شابات ،وت�أهيلهن لاللتحاق بالعمل كم�شغالت
لغرف التحكم يف امل�صايف التابعة لها.
التجربة التي جاءت كثمرة للتعاون بني "البرتول الوطنية" وجلنة
املر�أة املهنية التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ت�ضمنت تدريب
املهند�سات على يد جمموعة من خرباء ال�رشكة املتخ�ص�صني يف
هذا النوع من الأعمال الفنية.
وقد كان من الالفت �أنها حظيت �إ�ضافة �إىل اهتمام �إدارة ال�رشكة،
بتفاعل كبري وحما�س وا�ضح من قبل العاملني يف عمليات امل�صايف،
ال��ذي��ن مل يبخلوا بتقدمي ك��ل �أ��ش�ك��ال ال��دع��م لإجن ��اح التجربة،
وحتقيق كامل �أهدافها.
ومن املالحظ كذلك �أن املهند�سات كانت لديهن الرغبة احلقيقية،
والإ�رصار واملثابرة ،على خو�ض هذا التحدي ،والت�أقلم مع بيئة
عمل جديدة مل يعهدنها من قبل.
حتية منا لكل العاملني يف ال���شرك��ة ،ذك� ��ور ًا ك��ان��وا �أو �إن��اث � ًا،
فجميعهم ي�شكلون فريق ًا واحد ًا ،هدفه النهو�ض ب�رشكتهم ،الذي
هو مبعنى �آخر نهو�ض بوطنهم ،وتعزيز ملكا�سبه.

خلود �سعد املطريي

فعاليات
عرض مرئي ضمن برنامج "برايم" التدريبي

تخفيف املخاطر التشغيلية
"�شل"

�ضمن برنامج "برامي" التدريبي واال�ست�شاري ،الذي توفره �شركة
العاملية ملهند�سي وموظفي �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،قدم مدير
الأ�صول لدى "�شل" جريجور جنزر ،بالتعاون مع دائرة �ضمان اجلودة يف
م�صفاة ميناء الأحمدي ،عر�ضاً مرئياً عن تخفيف املخاطر الت�شغيلية.
وجاء تقدمي العر�ض بهدف تقييم املخاطر ،وحتديد طرق التعامل الأولية
معها ،لتجنبها �أو احلد من �آثارها على �صحة العاملني و�سالمة املن�ش�آت
والبيئة املحيطة بامل�شاريع.

يف بداية العر�ض� ،أو�ضح جنزر �أن الكثري من
امل�صايف يف جميع �أنحاء العامل مازالت تعاين من
احل��وادث املتكررة داخل وحداتها الإنتاجية،
وهو ما يجب احلد منه والتخطيط لتفاديه عرب
التوعية ال�سليمة وفر�ض الإيجابية يف التعامل
مع �أي معلومة خطرة.
و�أ�� �ض ��اف �أن �أي ح� ��ادث ال مي�ك��ن �أن يعترب
مفاج�أة لإدارة امل�صفاة ،فدائم ًا ما يتنامى �إىل
م�سامع البع�ض �أن هناك م�شكلة يف وح��دة ما
4
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جنزر :مصافي كثيرة

تعاني من الحوادث
المتكررة داخل
وحداتها اإلنتاجية

ع��دد احل� ��وادث املتوقعة يف وح ��دة �أو م�صنع
�أو م���ص�ف��اة�� ،س��اه��م ذل ��ك يف ت�ع��زي��ز ال�سالمة
واالع �ت �م ��ادي ��ة ،وق �ل��ل م ��ن ت�ك��ال�ي��ف ال�صيانة
وامل�صاريف الت�شغيلية ،ومن اخل�سائر املتوقعة
من التوقف عن الإنتاج يف حال وقوع احلوادث.

من الوحدات ،قد ينجم عنها حادث م�ستقبلي،
ما يعني �أن �شخ�ص ًا ما كان على علم باحتمالية
احل ��ادث ،لكنه بب�ساطة ك��ان بطيئ ًا يف اتخاذ
القرار ،بالإبالغ �أو بال�صيانة ،حتى �إنه مل يتخذ
�أي �إجراء حيال امل�شكلة بعد �أن علم بوجودها.
و�أك��د �أن كل ح��ادث ميكن تفاديه قبل وقوعه
تخفيف املخاطر
يف ح ��ال ال �ت ��زام امل�شغلني وامل�ف�ت���ش�ين بكافة و�أ�شار جنزر �إىل �أن عملية التخفيف من املخاطر
ا��ش�تراط��ات �أم ��ن و��س�لام��ة امل �ع��دات والأف� ��راد الت�شغيلية ،عملية ب�سيطة تت�شكل م��ن ثالث
والتمتع ب��الإي�ج��اب�ي��ة ،مو�ضح ًا �أن ��ه كلما قل خطوات رئي�سية ي�سهل تطبيقها ،وهي كالتايل:

جريجور جنزر

التعامل ب�إيجابية مع �أي معلومة خطرة يقلل من حوادث امل�صايف

وحتتاج امل�ؤ�س�سات العتماد خطط طويلة الأمد
لتخفيف املخاطر ،على �أن تنفذ هذه اخلطط فور
االنتهاء من و�ضعها ،ثم تتبع خطوات التنفيذ
عمليات تفتي�ش ورقابة للتحقق من �صحة فاعلية
خطط التخفيف.
وين�صح ب�ع��د التنفيذ بتوثيق احل ��ل املعتمد
و�إط�لاع الآخرين عليه ،واعتباره در�س ًا يجب
درا� �س �ت��ه ق�ب��ل ات �خ��اذ ق � ��رارات م�ستقبلية يف
حوادث م�شابهة.

 -1حتديد املخاطر يف خطة العمل عرب اختبار
�أداء عمليات امل�صفاة بال�شكل القيا�سي ،والقيام
بن�شاطات اح�ترازي��ة كفيلة بتحديد خماطر
البنية التحتية والوحدات القائمة.
 -2تقييم امل�خ��اط��ر وحت��دي��د الأول ��وي ��ات عرب
ال ��وق ��وف ع�ل��ى امل�شكلة ال �ت��ي ت�سبب اخلطر
بو�ضوح ،ومن ثم تقييم كل خماطرة منفردة،
واختيار املخاطر التي جتب معاجلتها بجدية.
 -3اتخاذ �إجراء لتخفيف املخاطر املنتقاة عرب
خطة �أولية
اعتماد �إجراءات م�ؤقتة ،وفهم الأ�سباب الكامنة
وراء امل�شكلة ال �ك�برى ،مم��ا يعطي امل�ؤ�س�سة ويف ختام العر�ض ا�ستعر�ض جنزر حالة واقعية
فر�صة لإي�ج��اد حل فني وج��وه��ري مهما كان ودر�س ًا �سابق ًا ،مو�ضح ًا كيف مت و�ضع خطة
�أولية مللء الفجوة بوحدة تكرير النفط اخلام
حجم امل�شكلة.

هدف العر�ض
هدف العر�ض �إىل �إعداد جيل من املهند�سني على درجات عالية من التدريب واال�ستعداد لقيادة فرق العمل
اخلا�صة مبخاطر التفتي�ش.
و�شهد العر�ض التعريف باملخاطر احلقيقية التي قد تواجه املعدات يف وحدات امل�صايف ،ومدى ت�أثري تلك
املخاطر ،والآثار املرتتبة عليها ،وكيفية التو�صل �إىل �أعلى درجات الكفاءة يف العمل ،وتوزيع اجلهد على
�أكرث الآثار خطورة.
وتكمن �أهمية برنامج "برامي" يف تعزيز املعرفة الفنية لدى مهند�سي ال�رشكة يف املجال العملي ،حيث �صمم
الربنامج ب�شكل جيد لتنمية املهارات التقنية للمهند�سني وتهيئتهم لتحمل �أعباء العمل بكل حرفية وكفاءة.
وحر�ص الربنامج على تعريف املهند�سني بالطرق العلمية واال�ستخدام ال�سليم لربامج التفتي�ش احلديثة.

( )CDUرق��م ( ،)11مبين ًا �أن اخلطة ب��د�أت
بتحديد امل�شكلة وتقييمها بدقة ،وهو التحدي
الأك�ب�ر ال��ذي ي��واج��ه ف��رق التفتي�ش والت�آكل،
فقد كان البد من و�ضع خطة حمكمة ملحا�رصة
الفجوة والق�ضاء عليها.
وكمثال وا�ضح مت حتديد املخاطر الكلية ،والتي
متثلت يف ت��وق��ف ال��وح��دة وخ���س��ائ��ر مباليني
ال ��دوالرات يف ال�سنة ال��واح��دة ،وك��ان التفكري
من�صب ًا ن�ح��و ��سرع��ة اال��س�ت�ج��اب��ة وال�صيانة
الفورية �أثناء الت�شغيل حلل امل�شكلة ،والتي مت
تو�صيفها ب�أنها "ت�آكل يف اخلطوط غري الن�شطة
ذات التدفق البطيء".
وكانت �أوىل اخلطوات لتخفي�ض املخاطر ،هي
تقليل تدفق مياه البحر ،ومن ثم �إجراء عملية
ال�صيانة الكاملة لتح�سني قدرة املوظفني على
�إغالق الوحدة ،ثم �إعادة ت�صميم و�صيانة غالية
الكريو�سني.
ومن ثم ميكننا �أن نتو�صل �إىل خال�صة مفادها،
�أن هدف التخفيف من املخاطر الت�شغيلية هنا
ك ��ان حت�سني �أداء امل��وق��ع وح���س��ن ا�ستغالل
امل ��وارد املتاحة ،وحت��دي��د الأول��وي��ات واتخاذ
�إج��راءات لتخفيف املخاطر التي تواجه خطة
العمل فور ًا ،ومن ثم الق�ضاء عليها نهائي ًا.
5

لقاء

سيتم تدشينها على مراحل حتى عام 2024

 58محطة وقود جديدة
تتابع �شركة البرتول الوطنية الكويتية بكل دقة حاجة
ال�سوق املحلي من منتجات الوقود املختلفة ،ال�سيما يف
املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،كما �أنها تتابع
التو�سع العمراين يف املناطق اجلديدة ،ووفقاً لذلك ت�ضع
ال�شركة خطط �إن�شاء حمطات تعبئة الوقود اجلديدة.
ولتلبية الطلب املتزايد على منتجات الوقود ،تعمل ال�شركة
على تنفيذ و�إن�شاء  58حمطة تعبئة وقود جديدة حتى العام
 2024يف عدد من مناطق الكويت ملواكبة التو�سع العمراين.
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البعيجان" :البترول

الوطنية" تتابع بكل

دقة حاجة السوق
من منتجات الوقود

البعيجان �أ ّكد على متابعة دائرة الت�سويق املحلي بدقة لتنفيذ م�رشوع بناء املحطات اجلديدة

وقد و�ضعت ال�رشكة ت�صاميم مميزة ملحطات املطالع ،وحمطة مبنطقة عبداهلل املبارك.
ال ��وق ��ود اجل ��دي ��دة ،ب �ط ��راز ع ���صري متقدم
م�شروعات متعددة
ي�ضاهي �أح ��دث املحطات العاملية لتلبي كل
وتطرق البعيجان �إىل العديد من امل�رشوعات
احتياجات العمالء ،ولي�س االقت�صار فقط على
ال�ت��ي تنفذها ال���شرك��ة ،و�أب ��رزه ��ا م�رشوع
ملء خزان الوقود.
تو�سعة م�ستودع الأح �م ��دي ،ال ��ذي يهدف
ويف هذا ال�ش�أن� ،أو�ضح مدير دائرة الت�سويق
�إىل زي��ادة ال�ق��درة التخزينية من � 7إىل 18
املحلي يف ال�رشكة وليد البعيجان� ،أن املحطات
خزان ًا� ،إ�ضافة �إىل زيادة عدد �أذرع التحميل
اجل��دي��دة تقع يف املناطق التالية :املجموعة
للناقالت ملواكبة الزيادة املتوقعة لال�ستهالك
الأوىل بها  4حمطات مبنطقة جابر الأحمد،
يف امل�ستقبل ملنتجات الوقود يف الدولة ،مقدر ًا
وحمطتان مبنطقة �سعد العبداهلل ،وحمطة
التكلفة الإجمالية للم�رشوع بـ  66مليون
يف �شمال غ��رب ال�صليبيخات ،وحم�ط��ة يف
دينار تقريب ًا ،ب�سعة �إجمالية للخزانات ت�صل
العبديل ،و 9حمطات يف مدينة �صباح الأحمد،
�إىل  220مليون لرت ،و�إىل املزيد من التفا�صيل
وحمطة مبنطقة الوفرة ال�سكنية ،واملجموعة
يف اللقاء التايل:
ال�ث��ان�ي��ة ت�شمل 5حم �ط��ات يف غ ��رب ع�ب��داهلل
امل�ب��ارك ،و�أخ��رى يف الفنيطي�س ،وحمطتان • ما كمية الوقود امل�ستهلكة يف ال�سوق املحلي؟
يف اجلهراء ،و 5حمطات يف الطرق املحيطة تعمل �شركة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية
مبدينة �صباح الأح �م��د ال�سكنية ،وحمطة على توفري جميع منتجات البرتول الالزمة
لتغطية حاجة ال�سوق املحلي على �أكمل
يف خيطان ،وحمطة يف طريق ال��وف��رة� ،أم��ا
وج��ه ،علماً ب���أن كمية املنتجات البرتولية
املجموعة الثالثة فت�ضم  24حمطة يف منطقة
التي مت ا�ستهالكها منذ يوليو  2018حتى
نهاية يوليو  2019تق ّدر بنحو  2.9مليار
المحطات الجديدة ستكون لرت بنزين ممتاز ،و 1.6مليار لرت بنزين
خ�صو�صي ،و 50مليون لرت بنزين �أل�ترا
تحف ًا معمارية وفق طراز
( ،)98ونحو  2.2مليار لرت دي��زل ،و175
عصري يضاهي أفضل
مليون لرت كريو�سني.
المحطات عالمي ًا
• ما اخلطة امل�ستقبلية لل�سنوات اخلم�س املقبلة

التي و�ضعتها دائرة الت�سويق املحلي؟

تعمل ال�شركة الآن على خطة معدة م�سبقاً
ل��ب��ن��اء حم��ط��ات وق���ود ج��دي��دة وف���ق �آخ��ر
م��ا تو�صلت �إل��ي��ه التكنولوجيا م��ع توفري
اخلدمات الرديفة (�سوق مركزي م�صغر،
خدمة ���س��ي��ارات�...إل��خ) مع تطبيق مفهوم
الطاقة امل��ت��ج��ددة والبديلة ،وا�ستخدام
التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة ،و�سوف يتم
تنفيذها بالتزامن مع م�شاريع الدولة من
طرق ومدن �سكنية جديدة.

• م��ا �آخ ��ر ال�ت�ط��ورات يف تنفيذ م���شروع بناء
حمطات تعبئة الوقود اجلديدة؟
تتابع دائ��رة الت�سويق املحلي ب�شكل حثيث
تنفيذ م�شروع بناء املحطات اجلديدة ،وذلك
على النحو التايل:
■ املجموعة الأوىل وتتكون م��ن 18حمطة
تعبئة وقود جديدة.
 املحطات ال�شمالية ،وه��ي ع��ب��ارة ع��ن 8حمطات ،وتقوم �شركة خالد اخل��رايف ب�أعمال
التنفيذ ،وبن�سبة �إجن��از و�صلت �إىل ،% 83
 2.9مليار لتر استهالك
الكويت من البنزين
الممتاز خالل عام

منذ يوليو 2018
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بناء حمطات الوقود اجلديدة يتم بالتزامن مع م�شاريع الدولة من طرق ومدن �سكنية جديدة

وم��ن املتوقع �أن تنتهي �أع��م��ال الإن�����ش��اءات
باملحطات خالل الربع الرابع من ال�سنة املالية
 2019 ،2020/حيث �سيتم ت�سليم املحطات
على دفعات.
 املحطات اجلنوبية ،وهي عبارة عن 10حمطات ،وتقوم �شركة املجموعة امل�شرتكة
بتنفيذ الأع��م��ال وبن�سبة �إجن��از ت�صل �إىل
 ،% 60وم���ن امل��ت��وق��ع �أن تنتهي �أع��م��ال
الإن�شاءات خ�لال الربع الرابع من ال�سنة
 2019 ،2020/حيث �سيتم ت�سليم املحطات
على دفعات.
■ املجموعة الثانية ،وت�شمل  15حمطة تعبئة

اال�ست�شارية والهند�سية لأعمال الت�صميم
والإ�شراف ،ومن املتوقع االنتهاء من ت�صميم
و�إن�شاء هذه املحطات يف مطلع عام .2024
جار متابعتها
كما �أن هنالك مواقع حمطات ٍ
مع اجلهات احلكومية لتلبية احتياجات
مرتادي الطرق ،حيث يجري التن�سيق مع
جهات الدولة املختلفة لتخ�صي�ص املواقع،
وذلك ح�سب خطة الدولة واجلهات املعنية
لإن�����ش��اء امل��دن وامل��ن��اط��ق اجل��دي��دة وعلى
الطرق اجلديدة وامل�ستحدثة.

وق��ود ج��دي��دة ،حيث مت �إ�سناد الأع��م��ال �إىل
املكتب العربي لال�ست�شارات الهند�سية لعمل
الت�صاميم الهند�سية لهذه املحطات ،وبعد ذلك
�أخذ جميع املوافقات من اجلهات احلكومية
وجار
املعنية ،حيث مت ا�ستخراج  6رخ�ص،
ٍ
ا�ستخراج الرخ�ص املتبقية ،على �أن يتم
ا�ستكمال ا�ستخراج جميع الرخ�ص يف الربع
الرابع من ال�سنة املالية  2019 ،2020/ومن
املتوقع االنتهاء م��ن �إن�شاء وت�شغيل هذه
املحطات يف بداية عام .2021
■ املجموعة الثالثة ،وتت�ضمن  25حمطة
ج��دي��دة ،ومت ط���رح مناق�صة اخل��دم��ات • هل ميكن حتديد مواقع تلك املحطات ،وكم

التكلفة الإجمالية لها؟

النفي�سي" :البرتول الوطنية" ت�ستهدف وجود حمطات بجميع املناطق
على هام�ش اللقاء ،قال رئي�س فريق اخلدمات
الهند�سية يف دائرة الت�سويق املحلي مهند�س
ثامر النفي�سي� ،إن ا�سرتاتيجية "البرتول
الوطنية" ت�ستهدف تغطية احتياجات ال�سوق
امل�ح�ل��ي م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ترول�ي��ة مبختلف
�أن��واع �ه��ا ،م��و��ض�ح� ًا �أن دائ� ��رة الت�سويق
املحلي تقوم باملتابعة والتن�سيق مع جهات
الدولة املعنية لو�ضع خطة ملحطات الوقود
امل�ستقبلية للإيفاء باحتياجات املناطق.
و�أو�ضح �أن دائ��رة الت�سويق املحلي ت�سعى
ل�ضمان توافر املحطات لتغطية كافة املناطق
يف ال��دول��ة ،خ�صو�ص ًا يف املناطق اجلديدة،
وبناء على التن�سيق امل�سبق مت تخ�صي�ص
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م ��واق ��ع ل�ل�م�ح�ط��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف بع�ض
املناطق ،مثل :مدينة �صباح الأحمد ،ومدينة
جابر ،و�سعد العبداهلل ،والعبديل ،ومدينة
امل �ط�لاع ،كما مت ت��وف�ير حم�ط��ات متنقلة يف
بع�ض املواقع ب�صفة م�ؤقتة ،ل�ضمان توفري
خدمة ال�ت��زود ب��ال��وق��ود حل�ين االن�ت�ه��اء من
�إن�شاء املحطات الدائمة.
وح ��ول ع�لاق��ة الت�سويق املحلي ب�رشكات
الوقود اخلا�صة ،ومدى التزام تلك اجلهات
بال�رشوط وال�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة
الرقابية ،قال النفي�سي" :نتعامل مع �رشكتي
الأوىل ،وال�سور ،ك�رشكاء ولي�س مناف�سني
وذلك مل�صلحة امل�ستهلك".

ميكن تق�سيم تلك املواقع �إىل:
امل��ج��م��وع��ة الأوىل ت�����ش��م��ل  4حم��ط��ات
مبنطقة جابر الأح��م��د ،وحمطتان مبنطقة
�سعد ال��ع��ب��داهلل ،وحم��ط��ة يف �شمال غرب
ال�صليبيخات ،وحم��ط��ة يف ال��ع��ب��ديل ،و9
حمطات يف مدينة �صباح الأحمد ،وحمطة
مبنطقة الوفرة ال�سكنية.
املجموعة الثانية ت�شمل  5حمطات يف غرب
ع��ب��داهلل امل��ب��ارك ،وحم��ط��ة يف الفنيطي�س،
وحمطتني يف اجلهراء ،و 5حمطات يف الطرق
املحيطة مبدينة �صباح الأحمد ال�سكنية،
وحمطة يف خيطان ،وحمطة يف طريق الوفرة.
املجموعة الثالثة ت�ضم  24حمطة يف منطقة
املطالع ،وحمطة مبنطقة عبداهلل املبارك� .أما
بخ�صو�ص التكلفة الإجمالية للمحطات ،فهي

البعيجان وحديث مع ثامر النفي�سي وحمود العازمي وجا�سم عبد ال�سالم عن خطة تنفيذ املحطات اجلديدة

ت�صل �إىل  30مليون دينار للمجموعة الأوىل .يف الكويت ،وقد انتهت ال�شركة من احل�صول
على الأر�ض اخلا�صة بامل�شروع ،وبد�أت مرحلة
• ه��ل مت تكليف ��شرك��ة ا��س�ت���ش��اري��ة لإع ��داد
املخططات والت�صاميم الهند�سية ،وت�ستعد لأخذ
ت�صميم تلك املحطات؟
املوافقات النهائية من جمل�س �إدارة ال�شركة،
مت ط��رح مناق�صتني للخدمات اال�ست�شارية ومن ثم جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول لطرح
والهند�سية لأع��م��ال الت�صميم والإ���ش��راف امل�شروع.
للمجموعتني الأوىل والثانية ،ومتت تر�سيتهما
على املكتب العربي لال�ست�شارات الهند�سية • حدثنا عن م�رشوع تو�سعة م�ستودع الأحمدي
( ،)Paceحيث قام بالت�صميم ،وي�شرف حالياً وكلفته الإجمالية؟
مت ت�شكيل فريق مكون من �أع�ضاء من دائرة
على تنفيذ حمطات املجموعتني.
الت�سويق املحلي ،ودائ��رة امل�شاريع لو�ضع
• ما �أحدث تطورات م�رشوع م�ستودع املطالع خطة ت�شغيلية خا�صة بامل�ستودع� ،إ�ضافة
للمنتجات البرتولية؟
�إىل التن�سيق مع دائرة امل�شاريع لأخذ جميع
م�ستودع املطالع �أحد امل�شاريع اال�سرتاتيجية امل��واف��ق��ات ال�لازم��ة لت�شغيل امل�ستودع بعد
الكربى ،و�سيكون من �أكرب م�ستودعات التخزين التو�سعة.

وال��ه��دف الأ�سا�سي من تو�سعة امل�ستودع،
هو زيادة القدرة التخزينية له من � 7إىل 18
خزاناً� ،إ�ضافة �إىل زي��ادة عدد �أذرع التحميل
للناقالت ملواكبة الزيادة املتوقعة لال�ستهالك
يف امل�ستقبل ،وتبلغ التكلفة الإجمالية للم�شروع
 66مليون دينار تقريباً.

• ما مكونات امل�رشوع؟

يتكون امل�����ش��روع م��ن  11خ��زان��اً ج��دي��د ًا
مبجموع عدد  18خزاناً� ،إ�ضافة �إىل � 7أذرع
حتميل ،مبجموع  19ذراعاً ،و�إن�شاء مبنى
�إط��ف��اء جديد ،مع خ��زاين مياه للمكافحة،
مبان جديدة تخدم عملية الت�شغيل
و�إن�شاء ٍ
وامل�ستودع� ،أما �سعة اخلزانات الإجمالية
فت�صل �إىل  220مليون لرت.

العازمي :املخزون اال�سرتاتيجي يغطي
االحتياجات املحلية

عبدال�سالم :تكنولوجيا حديثة لتطوير
املحطات احلالية

ق��ال رئي�س ف��ري��ق امل���س�ت��ودع��ات يف دائ ��رة الت�سويق املحلي حمود
العازمي� ،إن املخزون اال�سرتاتيجي للمنتجات البرتولية يكفي لتغطية
احتياجات ال�سوق املحلي ملدة كافية ،مو�ضح ًا �أنه "�إذا توقف الإنتاج
لفرتة ب�سيطة فلدينا ما يكفي لال�ستهالك املحلي" ،م��ؤك��د ًا �أن �ضخ
املنتجات البرتولية للم�ستهلك مل يتوقف يف الكويت "بتاتا" حتى يف
�أ�صعب الظروف والأزمات.
ولفت �إىل �أن هناك اتفاقية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�إمداد
الدول املجاورة باملنتجات حال االحتياج لذلك.

�أكد رئي�س فريق امل�شاريع (بالوكالة) مهند�س جا�سم عبد ال�سالم،
�أن ال�رشكة تعمل على حتديث وتطوير املحطات القائمة ،و�إ�ضافة
اخلدمات الرديفة ونظام الطاقة املتجددة ،وذلك يف خطوات متوازية
مع تخ�صي�ص مواقع للمحطات اجلديدة ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة
ان�ت�ه��ت م��ن حت��دي��ث حمطتني (ه ��دم وب �ن ��اء) ،و�إ� �ض��اف��ة اخل��دم��ات
الرديفة� ،إىل  18حمطة متفرقة منها الأ��س��واق املركزية ،وخدمة
ال�سيارات ،وخدمة ال�سحب الآيل ،وجار حالي ًا درا�سة هدم و�إعادة
بناء  5حمطات قائمة.

9

أمن
وسالمة
ورشة أقيمت في مركز "اإلسناد"

تصنيف مستويات خطورة العمل
يف �إطار ا�سرتاتيجية التعاون بني ال�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
ا�ستقبل مركز �إ�سناد الإطفاء والطوارئ والعمليات الرئي�سي التابع ل�شركة البرتول
الوطنية الكويتية وفد ًا من �شركة نفط الكويت ،بهدف تبادل اخلربات يف جمال
ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
�شهد اللقاء �إقامة ور�شة عمل تر�أ�سها مهند�س �أول ت�صنيع بدائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة �أحمد �إ�سماعيل ،وح�ضرها عدد من مهند�سي ال�شركة والوفد الزائر.
وقد ناق�شت الور�شة �آخر ما يطرح عاملياً يف جماالت ال�سالمة ،وحتديد ًا مو�ضوع
"ت�صنيف م�ستويات خطورة العمل" و�إعطاء الت�صاريح املنا�سبة ،كما �شهدت
الور�شة تعريف الأعمال احلرجة ذات ن�سب اخلطورة العالية ،وكيف ميكن
التعامل معها لتوفري �أعلى م�ستوى من الأمان للأفراد واملعدات.

10

العـدد � - 498سبتمرب

2019

إسماعيل :األعمال

الساخنة خطرة ويتطلب
التصريح للقيام بها
الكثير من االشتراطات

ور�شة العمل امل�شرتكة بني "البرتول الوطنية" و"نفط الكويت" ناق�شت �آخر ما يطرح يف جماالت ال�سالمة

ب��د�أت الور�شة بتعريف نظام ت�صاريح العمل
امل�ستخدم يف "البرتول الوطنية" وامل�ع��روف
با�سم (،)KNPC Work Permit System
وه ��و ن �ظ��ام م�ت�ق��دم و��ض�ع�ت��ه دائ� ��رة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة لتنظيم �إج� ��راءات العمل،
و�إعطاء ت�رصيحات تتنا�سب مع ن�سب خطورة
كل عمل.
�أنواع الت�صاريح
وتتنوع ت�صاريح العمل امل�صدرة يف ال�رشكة
م��ا ب�ين ت�رصيح الأع �م��ال ال �ب��اردة ،والأع �م��ال
ال���س��اخ�ن��ة ،وال �ت ���صري��ح ب��احل �ف��ر ،وت���صري��ح
�إذن دخ� ��ول الأم ��اك ��ن امل �غ �ل �ق��ة ،وغ�ي�ره ��ا من
الت�صاريح التي تختلف من حيث ال�سبب واملدة
وال�صالحيات.
ولتطبيق �سيا�سة ت�صاريح عمل ال�رشكة ب�شكل
ح�صيف ،يتم �إج ��راء مرحلة تقييم املخاطر،
وه��ي مرحلة يتم فيها الف�صل م��ا ب�ين العمل
"البترول الوطنية" من

أكثر الشركات التزام ًا

بتعليمات واشتراطات
األمن والسالمة

الذي يتطلب ت�رصيح ًا ،والعمل الروتيني الذي
ال يتطلب ت���صري�ح� ًا ،كما يتم فيها ا�ستيفاء
امل�ت�ط�ل�ب��ات الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ت��وق�ي��ع ال�ت���ص��اري��ح،
مثل ا�سم اجلهة املخولة ب�إ�صدار الت�رصيح،
وم�س�ؤوليات جهة التنفيذ ،وما يتطلبه العمل
يف املوقع من �إجراءات �أمن و�سالمة ،كاختبار
الغاز ،والعزل الكهربائي� ،أو �إغالق الوحدات.
ويتم خالل هذه املرحلة �أي�ض ًا حتديد املتطلبات
العامة للأعمال ال�ب��اردة ،والأع�م��ال ال�ساخنة،
وتو�ضيح �صالحية امل�رصح له لدخول الأماكن
املغلقة� ،أو التواجد يف مناطق ت�شهد عمليات
ح�ف��ر� ،أو ال���س�م��اح بالعمل يف �أم��اك��ن حرجة
كر�صيف الزيت مث ًال.
وقد �شهدت الور�شة تعريف ًا مقت�ضب ًا عن الأعمال
الباردة وال�ساخنة ،كما �شهدت تعريف الأعمال
اخلطرة ،ومتو�سطة اخلطورة ،وحتى الأعمال
الروتينية غري اخلطرة.
الأعمال الباردة وال�ساخنة
وخ�لال الور�شة� ،أو��ض��ح �أحمد �إ�سماعيل �أن
الأع�م��ال ال�ب��اردة ،هي �أع�م��ال النقل ،واحلفر،
والرتكيب ،وغريها من الأعمال التي ال تتعامل
مع �أي لهب� ،أو مواد قابلة لال�شتعال ،ويجب
ع�ن��د ال�ت���صري��ح ل�ه��ذه الأع �م ��ال حت��دي��د امل��وق��ع

الفعلي ،وي�شمل ذلك ذكر املنطقة ،والوحدة،
والآليات امل�ستخدمة ،كما يجب و�صف العمل
بالتف�صيل يف الت�رصيح ،و�إ� �ص ��داره ل�صالح
دائ��رة �أو فريق �أو ق�سم حم��دد ،و�أن يذكر يف
الت�رصيح حرفة امل�رصح له مع الإ��ش��ارة �إىل
ا�سم املقاول امل�س�ؤول عن العمل �إن وجد.
�أما الأعمال ال�ساخنة ،فهي متنوعة وخمتلفة
متثل خطر ًا على املنطقة العاملة املحيطة،
ويتطلب ال�ت���صري��ح ل�ه��ذه الأع �م ��ال الكثري
من اال��ش�تراط��ات ،مثل فح�ص ن�سبة الغاز
القابل لال�شتعال باملكان ،مع التقيد باحلد
الأدن� ��ى للن�سب امل�سببة ل�لان�ف�ج��ار �ضمن
دائ ��رة ن�صف قطرها  15م�تر ًا قبل القيام
ب ��أي �أع�م��ال �ساخنة ،ويت�ضمن ذل��ك دخ��ول
املركبات ،وا�ستخدام الأجهزة الدقيقة التي
تعمل بالبطاريات ،كما يجب تغطية وعزل
ال�ب��ال��وع��ات ،وجم ��اري ال ���صرف ،وفتحات
منظومة تصاريح العمل
تتناسب مع مستويات
خطورة األعمال التي
يتم تنفيذها
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عواقب اخلطر

احتمالية
احلدوث

�ضئيل
() 1

غري خطري
()2

عايل اخلطورة
متو�سط
()4
اخلطورة ()3

خطري للغاية
() 5

م�ستبعد للغاية (�أ)

�ضئيلة

�ضئيلة

�ضئيلة

�ضئيلة

متو�سطة

م�ستبعد (ب)

�ضئيلة

�ضئيلة

�ضئيلة

متو�سطة

متو�سطة

ممكن (جـ)

�ضئيلة

�ضئيلة

متو�سطة

متو�سطة

عالية

متوقع (د)

�ضئيلة

متو�سطة

متو�سطة

عالية

عالية

متكرر احلدوث (هـ)

متو�سطة

متو�سطة

عالية

عالية

عالية

اجلدول رقم ( )1م�صفوفة تقييم املخاطر

التهوية� ،أو �أي موا�ضع قد يت�رسب منها
الغاز �ضمن نف�س الدائرة.
ويف حالة اللحام يجب ع��زل خطوط الأنابيب
واملعدات بالقطع� ،أو ا�ستخدام ال�سدادات ،وال
ي�سمح باالكتفاء ب�إغالق �صمام واحد مبفرده،
علم ًا ب��أن عمليات اللحام والت�صنيع يجب �أن
تتم خارج نطاق الوحدات العاملة ،و�أن يكون
ال �ع��ام �ل��ون ب �ه��ذه الأع� �م ��ال م�ل�ت��زم�ين مبالب�س
ومعدات ال�سالمة ،مثل ال��زي املقاوم للحريق
"الكافرول" ،وواق��ي العيون ،واقنعة الوجه
التي تثبت يف اخلوذة وغريها من الأحذية الآمنة،
و�سدادات الأذن ،والقفازات املخ�ص�صة لذلك.
وتتعدد ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة بخ�صو�ص
ه��ذه الأع �م��ال ال�ساخنة ،وم��ن �أهمها تنظيف
منطقة العمل من �أي م��واد قابلة لال�شتعال يف
دائرة ن�صف قطرها � 8أمتار ،على �أن تتوافر
مطف�أتا حريق يف ه��ذه ال��دائ��رة ،بالإ�ضافة �إىل
طفايات حريق الوحدة.
الورشة شاركت فيها

"نفط الكويت" لتبادل

الخبرات بمجال الصحة
والسالمة والبيئة
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ت�صنيف املخاطر
وت �ن��اول��ت ال��ور� �ش��ة ت�صنيف خم��اط��ر العمل
واملتطلبات الأخ� ��رى ذات ال�ع�لاق��ة ،حيث مت
احلديث عن الت�صاريح املقدمة للأعمال ذات
املخاطر القليلة ،وما تتطلبه من ا�ستيفاء قائمة
الفح�ص اخلا�صة بتطبيقات العمل الآمن ،كما
ناق�شت الور�شة متطلبات العمل ذي املخاطر
املتو�سطة ،والعمل امل�صنف كمهام خطرة.
وللتعرف على م�ستوى خطورة العمل يجب
ت�صنيفه �ضمن م�صفوفة تقييم امل�خ��اط��ر،
والتي تق�سم الأعمال ح�سب احتمالية احلدوث
�إىل خم�سة �أق���س��ام ،ه��ي :م�ستبعد احل��دوث
للغاية ،وم�ستبعد ،وممكن ،ومتوقع ،ومتكرر
احل � ��دوث� .أم� ��ا التق�سيم م��ن ح�ي��ث ع��واق��ب
اخلطر ،فينق�سم �إىل� :ضئيل العواقب ،وغري
خطري ،ومتو�سط اخلطورة ،وعايل اخلطورة،
وخطري للغاية.
وم��ع تقاطع ه��ذه الأق�سام ت�أتي النتيجة ب�أن
الأعمال ميكن �أن تكون منخف�ضة� ،أو متو�سطة،
�أو عالية اخل�ط��ورة ،وفيما يلي تعريف لهذه
امل�ستويات الثالثة.
• الأعمال منخف�ضة اخلطورة:
هي �أعمال اعتيادية وروتينية ذات خماطر قليلة
لي�س من ال�رضوري على م�صدر الت�رصيح �أن

يقوم بزيارة املوقع خ�صي�ص ًا من �أجلها� ،إذ
ميكن �إ� �ص��دار الت�صاريح اخلا�صة بها �أثناء
القيام بتفقد املوقع �ضمن الأع�م��ال اليومية،
و�أن ت�ؤجل عندما يكون عدد الت�صاريح الواجب
�إ�صدارها يف املكان نف�سه عالي ًا.
ورغ ��م ذل��ك يجب �أن ي�ق��وم امل�صدر بالتوقيع
واملوافقة على ت�صاريح الأعمال ذات املخاطر
القليلة بعد احل�صول على املالحظات الكافية
�إزاء حالة املكان واملعدات من م�شغل املوقع،
كما يجب احل�صول على موافقة امل�شغل قبل
�إ�صدار الت�رصيح.
• الأعمال متو�سطة املخاطر:
هي جميع �أعمال ال�صيانة ،والإن�شاء ،والأعمال
غ�ي�ر ال��روت �ي �ن �ي��ة ذات م���س�ت��وي��ات امل �خ��اط��رة
املتو�سطة ،وهي ممكنة احلدوث كما هو حمدد
يف م�صفوفة تقييم املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل كون
عواقبها قا�سية� ،إذا ما قورنت بغريها ،علم ًا ب�أن
احتمال حدوثها قد يكون طفيف ًا.
تصنيف مستويات
خطورة العمل وإصدار
التصاريح أهم ما
ناقشته الورشة

ال�رشكة حتر�ص ب�شدة على تطبيق جميع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة يف جميع �أعمالها

الورشة شهدت
تعريف األعمال الباردة
والساخنة الخطرة
والروتينية غير الخطرة

وم� ��ن الأع � �م� ��ال م�ت��و��س�ط��ة امل �خ��اط��ر �أي �� �ض � ًا،
�أع �م��ال ال��رف��ع ب��ال��راف�ع��ات ،وك��ذل��ك االختبار
الهيدروجيني ،وعمل احلفريات التي ال يزيد
عمقها على  1.2مرت ًا.
وتعد الأعمال متو�سطة اخلطورة يف حال وجود
اح�ت�م��ال �سقوط �أث �ن��اء العمل على ارت�ف��اع��ات
ال يتجاوز علوها � 6أق ��دام ،ويف ح��ال عمليات
اللِحام ،والطحن ،والقَطع على احلار يف وحدات
الت�صنيع ،وذلك يف حال الف�صل الكامل للخط
وامل �ع��دات وحت��ري��ر ال �غ��از ،ل��ذا الب��د �أن تكون
االحتياطات املتخذة يف ت�صاريح العمل ال�ساخن
والقائمة التفقدية لتطبيقات العمل الآمنة كافية.
و ُي�ع��د دائ �م � ًا ال��دخ��ول الأول لأي م�ك��ان مغلق
ع �م� ًلا ح ��رج� � ًا ،ول �ك��ن ب �ع��د ال ��دخ ��ول الأول،
ي�صبح الدخول لأي مكان مغلق عم ًال متو�سط
اخلطورة ،على �أن يحدد ذلك فريق مكون من
رئي�س الق�سم ،ومهند�س الق�سم الأول ،ومهند�س
ال�سالمة للمنطقة.

وح �ت��ى نتمكن م��ن احل �ف��اظ ع�ل��ى م�ستوى
اخلطورة يف العمل متو�سط اخلطورة ،يجب
�أن يكون املكان م�ع��زو ًال بطريقة �إيجابية،
ومنظف ًا بالكامل ،و�أن يكون حميط املكان
لي�س خطري ًا ،و�أال يكون هناك �أي احتمال
لوجود حميط خطِ ر ب�سبب ما يحتويه هذا
امل�ك��ان م��ن م ��واد �أو م�ع��دات ن�ظ��ر ًا لطبيعة
العمل الروتيني.
• الأعمال عالية املخاطر:
كلما كان االلتزام مبقايي�س العمل الآمنة غري
ممكن� ،أ�صبح العمل ي�صنف على �أنه عمل ذو
خماطرة عالية.
وتعد جميع �أعما ًال ال�صيانة والإن�شاء والأعمال
غري الروتينية �أعمال ذات خماطر عالية وتكون
عواقبها قا�سية للغاية.
وق��د يكون �ضمن الأع �م��ال احل��رج��ة �أعمال
حمددة �سلف ًا ،كدخول جميع الأماكن املغلقة
غري الفعالة� ،أو الدخول الأول جلميع الأماكن
املغلقة ،وكذلك جميع االختبارات بالهواء
امل�ضغوط والتدقيق على احل��رارة و�إج��راء
اللِحام على الأنابيب واملعدات الكهربائية.
وك��ذل��ك �أع �م��ال توقيف ال�ت���سرب ،والتعامل
الآم ��ن م��ع خطوط الهيدروكربون التي بها
�أع�م��ال �ساخنة ،والأع �م��ال التي بها احتمال

عمليات اللحام والتصنيع
تتطلب اشتراطات خاصة
ويجب أن تتم خارج نطاق
الوحدات العاملة

ال�سقوط �أثناء العمل على ارتفاعات تتجاوز
� 6أقدام ،مثل �إن�شاء ال�سقالة وفكها ،والعمل
على رفوف �أنبوبية دون �إن�شاء من�صة ،وعدم
وجود �سقالة ،والعمل على رافعة ب�سلة حتمل
�أ��ش�خ��ا��ص� ًا ،و�أع �م��ال امل�صاعد � �س��واء كانت
ب�سيطة �أو معقدة.
وت�صنف جميع احلفريات التي يزيد عمقها
على  1.2مرت ،ك�أعمال خطرة ،كما ي�صنف
�أي ع �م��ل ب��ال �ق��رب م ��ن ح� ��واف الأن��اب �ي��ب
املفتوحة ب��أن��ه عمل خطر ،وذل��ك لإمكانية
حدوث ت�رسب نفطي� ،أو �رضر للأ�شخا�ص،
�أو حريق� ،أو انفجار� ،أو تعر�ض خلروج
غازات �سامة برتكيز من �ش�أنه ت�شكيل خطر
ف��وري على احل�ي��اة �أو ال�صحة .وكقاعدة
ع��ام��ة �إن مل ت�ك��ن امل �خ��اط��ر امل��رت�ب�ط��ة ب ��أي
ن�شاط معلومة� ،أو مل تكن املخاطر مغطاة
يف ت�رصيح العمل وقائمة الفح�ص ،ف�إن هذا
العمل ُيعد عم ًال خطر ًا.
13

تطوير
الشركة تستعد لتطبيقه لرفع الكفاءة األمنية

"يسر"
نظام إصدار التصاريح ّ
ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل م�ستمر �إىل تعزيز امل�ستوى الأمني لكل
من�ش�آتها وم�صافيها.
ويف واحدة من �أهم اخلطوات الأمنية التكنولوجية ،ت�ستعد ال�شركة لتطبيق نظام
ي�سر" الإلكرتوين لإ�صدار ت�صاريح الدخول ،بهدف رفع الكفاءة الأمنية وتوفري الوقت.
" ّ
ي�سر" ،الذي اكت�سب ا�سمه من �صفته ،نظاماً متكام ًال ُي�سهل �إدخال
و ُيعد نظام " ّ
و�إ�صدار البطاقات املمغنطة التي تتيح حلاملها الدخول عرب البوابات الإلكرتونية يف
خمتلف من�ش�آت ال�شركة وم�صافيها.
ويعترب النظام اجلديد طفرة تكنولوجية تعمل دائرة تقنية املعلومات على اطالقها
يف القطاع النفطي ،بالتن�سيق مع �إدارة �أمن املن�ش�آت يف وزارة الداخلية ،والتي تبدي
تعاوناً منقطع النظري وتتابع عن كثب عمليات تطوير النظام.

وتعليق ًا على النظام اجلديد ،قال نائب الرئي�س و�أ�شار الدعيج على هام�ش �آخر اجتماع تن�سيقي مع
ي�س" �إىل التطور
التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج ،وزارة الداخلية بخ�صو�ص نظام " ّ
�إن نظام "ي�رس" يعد نقطة انطالق ملنظومة �أمنية الكبري لهذا النظام ،وتوافقه مع �شبكة الرتا�سل
ال��داخ�ل�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ين وزارات ال��دول��ة
متكاملة بال�رشكة ،وبالقطاع النفطي ككل.
14
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يسر" نقطة
الدعيجّ " :

انطالق لمنظومة أمنية
متكاملة بالشركة
وبالقطاع النفطي

وغريها من الأنظمة الإلكرتونية والأمنية احلكومية.
من جهته� ،أثنى مدير دائرة الأمن والإطفاء عبداهلل
العجمي ،على ما مت �إجنازه يف طور جتهيز النظام
والإع� ��داد لإط�لاق��ه ،متوقع ًا تطبيق ًا ق��وي� ًا يرقى

الدعيج ناق�ش مع فريق الإ�رشاف على امل�رشوع وممثلي وزارة الداخلية مراحل تطبيق النظام ااجلديد

حلمل م�س�ؤولية معامالت ال�رشكة ،وي�سهل حركة
�إ�صدار ت�صاريح الدخول ويجعلها �أكرث دقة.
وي�رشف على تنفيذ امل�رشوع فريق من دائرة
تقنية امل �ع �ل��وم��ات ،م �ك��ون م��ن رئ�ي����س فريق
وموجه
التطبيقات ال�شاملة ب�سام ال�شمري،
ّ
التطبيقات الداخلية �أمل الف�ضلي ،وحملل نظم
التطبيقات الداخلية عبدالعزيز القالف ،والذين
�رشحوا ملجلة "الوطنية" مراحل تطبيق النظام،
ومميزاته ،والتي جاءت كما يلي:
تعريف النظام
يف البداية� ،أو�ضح فريق الإ�رشاف على امل�رشوع،
ي�س" الإلكرتوين ،هو خطوة جديدة
�أن نظام " ّ
ن�ح��و ال�ت�ح��ول �إىل الأن �ظ �م��ة ال��ذك�ي��ة والأع �م ��ال
الرقمية ،فهو نظام ذك��ي جديد يهدف لتحويل
عملية �إ��ص��دار ت�صاريح دخ��ول م�صفاتي ميناء
ع�ب��داهلل ،وميناء الأح�م��دي ،من النظام الورقي
التقليدي �إىل ن�ظ��ام ممغنط �إل �ك�ت�روين ي�سهل
مراقبته بدقة ومتابعته من �أكرث من جهة �أمنية.
وميكن للنظام اجلديد الربط مع نظام بوابات
الدخول " ،"Symmetryالذي ي�صدر بطاقات
ممغنطة ومربجمة للعاملني ،والتي ت�ستخدم
خالل فرتة �صالحية ت�رصيح الدخول املوافق
عليه م�سبق ًا من دائرة الأمن والإطفاء.

مميزات
ويتميز النظام مبجموعة م��ن املميزات التي
تد ِّعم تطبيقه بقوة يف �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،وتدعم فكرة تعميمه على من�ش�آت
ال�ق�ط��اع النفطي ،التابعة مل�ؤ�س�سة ال�ب�ترول
الكويتية ،ومن �أهم هذه املميزات:
• �صداقة البيئة:
ي�س" ه��و نظام موفر لآالف الأوراق
نظام " ّ
امل �ط �ل��وب��ة ،وال �ت ��ي ت �ق��دم وت�ط�ب��ع يف امل��راح��ل
املختلفة لإ�صدار الت�صاريح الورقية ،ما يجعله
نظام ًا �صديق ًا للبيئة وموفر ًا للموارد الطبيعية.
• توفري الوقت:
عملية �إ� �ص��دار وتتبع امل��واف�ق��ة على الت�صاريح
�إلكرتوني ًا �أ�سهل بكثري من �سابقتها عرب الأوراق
املطبوعة واملرا�سالت بني دوائر ال�رشكة املختلفة،
وا�ستخدام نظام �آيل لربط الدوائر �إلكرتوني ًا مع
�أمن املن�ش�آت يعد فكرة موفرة للوقت واجلهد.
• الأمان:
مير الت�رصيح يف النظام اجلديد عرب �أربع مراحل
للتدقيق قبل الطباعة ،وتتم املوافقة فقط من خالل
ال�شخ�ص املخ ّول بالتوقيع على تلك الت�صاريح
يف خمتلف دوائ��ر ال�رشكة ،مما يجعل الت�رصيح
املميكن �أكرث �أمن ًا من ذلك الورقي القدمي.

• الدقة:
يتم �إدخ� ��ال ال�ب�ي��ان��ات يف ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د عن
طريق الدوائر امل�س�ؤولة مبا�رشة عن العمالة
يف امل�شاريع ،ويتم ربط هذه البيانات بعقود
ال�رشكات املوقعة وال�ن��اف��ذة ،وي�ق��وم النظام
اجلديد بالتدقيق على تلك البيانات �إلكرتوني ًا
للت�أكد م��ن ت��واف��ق م��دة الت�صاريح م��ع مدة
العقود املوقعة.
تن�سيق
وب�شكل م�ستمر يجتمع فريق الإ��شراف على
تطوير النظام مع ممثلني من وزارة الداخلية
لال�ستعداد لطرح ه��ذا النظام الأم�ن��ي املميز
يف ال�رشكة ،ومن ثم يف باقي �رشكات القطاع
ال�ن�ف�ط��ي ،وك ��ان �آخ ��ر �سل�سلة االج�ت�م��اع��ات
وعمليات التن�سيق ،ذلك االجتماع ال��ذي ُعقد
يف يونيو املا�ضي ،وجمع بني نائب الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�خ��دم��ات امل �� �س��ان��دة ع�ب��دال�ع��زي��ز
الدعيج ،وممثلي وزارة الداخلية من �إدارة �أمن
املن�ش�آت العقيد �صعفاك ال�صعفاك م�ساعد مدير
ع��ام الإدارة العامة لأم��ن املن�ش�آت ،والعقيد
م�ساعد ال�شمروخ ،لبحث �آخر ما تو�صل �إليه
ال�ف��ري��ق يف عمليات تطوير وتطبيق النظام
اجلديد يف م�صفاتي ال�رشكة واملبنى الرئي�سي.
15

شؤون
نفطية
تجربة تدريبية تحدث ألول مرة بالقطاع النفطي

مهندسات يف امليدان
تويل �شركة البرتول الوطنية الكويتية العن�صر
الن�سائي اهتماماً خا�صاً ،وتعمل جاهدة على
تهيئة الظروف املالئمة لإتاحة املجال �أمامهن
لي�ساهمن جنباً �إىل جنب مع زمالئهن الرجال يف
حتقيق التنمية.
وي�أتي هذا االهتمام انطالقاً من �إميان ال�شركة
ب���أن امل��ر�أة الكويتية �أثبتت نف�سها على جميع
الأ���ص��ع��دة وامل��ج��االت ،ولعبت دور ًا مهماً،
وال ت��زال ،يف التنمية االقت�صادية ،وحتملت
م�س�ؤولياتها على �أكمل وجه.
الوطنية"

وم��ن ه��ذا املنطلق كانت "البرتول
�س ّباقة و�أتاحت الفر�صة �أمام عدد من املهند�سات
الكويتيات للتدريب ،يف �أق�سام العمليات مب�صفاة
ميناء الأحمدي ،يف جتربة فريدة من نوعها.
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سباقة
الشركة كانت ّ

وأتاحت الفرصة

 5مهندسات للتدريب

في مصافيها

جتربة تدريب املهند�سات يف م�صايف ال�رشكة خطوة حتدث لأول مرة يف القطاع النفطي

وق��دم العاملون يف ق�سم العمليات ك��ل الدعم
وامل�ساعدة للمهند�سات املتدربات يف خمتلف
مراحل التدريب ،وت��وج الأم��ر يف نهاية فرتة
التدريب بقيامهم بتقدمي اخل ��وذة اخل�رضاء
للمتدربات تقدير ًا لهن ،وال�ت��ي ترمز مل�شغل
امل�صفاة يف ق�سم العمليات ،بعد اجتيازهن
اختبار م�شغل امل�صفاة بنجاح.

وتعد جتربة تدريب املهند�سات كـ "م�شغالت
غ ��رف التحكم" يف م���ص��ايف ال ���شرك��ة ،خطوة
حتدث لأول مرة على م�ستوى القطاع النفطي،
ودولة الكويت ب�شكل عام ،حيث خا�ضت خم�س
مهند�سات كويتيات من ق�سم هند�سة الت�صنيع
بدائرة اخلدمات الفنية غمار جتربة جديدة يف
القطاع النفطي ،ج��اءت نتاج جهد م�شرتك ما
بني "البرتول الوطنية" ،و"جلنة املر�أة املهنية"،
مراحل التدريب
التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية� ،إذ خ�ضعن
وا�شتمل الربنامج التدريبي على ثالث مرحل
ه � ��ؤالء ل�ل�ت��دري��ب ع�ل��ى �أي� ��دي ع ��دد م��ن ق��دام��ى
رئ�ي���س�ي��ة ،ه ��ي :م�شغل م���ص�ف��اة ،وم�شغل
املوظفني من ذوي اخل�برة ،واملتخ�ص�صني يف
غرفة التحكم ،ومراقب ،ومن ثم مت توزيع
الأعمال الفنية بامل�صايف النفطية.
املتدربات على �أق�سام العمليات وعمليات
الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي ،حيث كان على
تعزيز الكفاءة
وق��د ا�ستهدفت عملية التدريب تعزيز الكفاءة املتدربات اجتياز ثالثة م�ستويات خمتلفة
الفنية للمهند�سات و�إك�سابهن اخل�برة العملية ،من التدريب ،كما طُ لب منهن �أثناء التدريب
وهو ما حتقق بالفعل على �أر���ض الواقع .وبعد امليداين �أن يتواجدن يف وحدة العمليات ،و�أن
ق�ضاء فرتة التدريب املحددة �أ�صبحت املهند�سات ميار�سن الأن�شطة املعتادة مل�شغلي امل�صفاة.
على ا�ستعداد ت��ام للم�شاركة يف الأع�م��ال الفنية وا�شتمل ال�ت��دري��ب على ت�شغيل �شا�شات
بدائرة العمليات ،وتزامن مع فرتة التدريب وقوع غرفة التحكم املركزية يف الوحدة ،وتوجيه
ح��ادث ط��ارئ يف وح��دة التك�سري الهيدروجيني ،م�شغلي امل�صفاة �أث �ن��اء الت�شغيل ال�ع��ادي
وبالفعل �شاركت املهند�سات يف ت�شغيل الوحدة وح ��االت ال �ط��وارئ ،م��ع ت��دري�ب��ات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
مع زمالئهن على لوحة التحكم بنجاح.

الرت�شح للتجربة
وحول جتربة العمل كمهند�سة ميدانية داخل
امل�صايف النفطية ،قالت املهند�سة فاطمة فريدون،
�إن��ه لأول م��رة يف ت��اري��خ دول��ة الكويت ،قامت
"البرتول الوطنية" بالتن�سيق مع "جلنة املر�أة
املهنية" بطرح برنامج تدريبي للمهند�سات يف
ق�سم العمليات يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
و�أو� �ض �ح��ت �أن ��ه يف ب��داي��ة ال�برن��ام��ج مت عقد
مقابالت ملجموعة من املهند�سات الكويتيات
ب ��دائ ��رة اخل ��دم ��ات ال�ف�ن�ي��ة مب���ص�ف��اة ميناء
الأح �م��دي ،ليتم اختيار املر�شحات الالتي
�سيخ�ضن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ،وذل ��ك ب �ن��ا ًء على
ع��دة ع��وام��ل ،ت�شمل :ال�شخ�صية ،والرغبة
يف خو�ض التجربة ،وطالقة التحدث والثقة
بالنف�س ،وال��ق ��درة ع�ل��ى ال �ت �ع��اون والعمل
اجلماعي ،وتفهم طبيعة العمل ،والكفاءة
يف �أداء امل �ه��ام ،م�شرية �إىل �أن ��ه مت اختيار
 5م�ه�ن��د��س��ات ل�ل�ع�م��ل يف وح� ��دة التك�سري
الهيدروجيني ،ووحدة �إ�سالة الغاز رقم ()4
ملدة ع�رشة �شهور ،حيث متكنت املهند�سات
خاللها من اجتياز اختبارات م�شغل امل�صفاة،
وم�شغل غرفة التحكم ،والإ�رشاف بنجاح.
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ال�رشكة كانت �سباقة و�أتاحت الفر�صة �أمام عدد من املهند�سات الكويتيات للتدريب يف م�صفاة ميناء الأحمدي

�أق�سام امل�صفاة الأخرى بتطبيق نف�س النوع من
دوافع ...وحتديات
وحول الدافع وراء اختيار هذا العمل ال�صعب ،التدريب ملا فيه من فر�ص لزيادة كفاءة املوظف.
�أ�شارت فريدون �إىل �أنها كانت ترغب يف خو�ض
جتربة ثرية
جتربة تك�سبها مهارات علمية وعملية ت�سهم يف
من ناحيتها ،قالت املهند�سة مو�ضي الدوي�ش:
رفع كفاءتها املهنية خلدمة املتطلبات الوظيفية،
"لقد كانت التجربة مفيدة جد ًا وثرية ،و�ساهمت
مبينة �أن التجربة حملت العديد من املزايا على
بفاعلية يف ت�أهيلي لأداء مهام مهند�س الت�صنيع
امل�ستويني ال�شخ�صي والعملي.
الناجح على �أكمل وجه ،و�أك�سبتني مزيد ًا من
وفيما يخ�ص التحديات التي واجهتها عند
الثقة يف قدرتي على العطاء و�أداء العمل على
خو�ض ه��ذه التجربة ،بينت �أن�ه��ا تتمثل يف
ب�شكل متقن".
�صعوبة الت�أقلم مع بيئة عمل جديدة تتطلب
و�أو�ضحت �أن التدريب كان له مردود �إيجابي
جمهود ًا بدني ًا كبري ًا مع ُح�سن �إدارة الوقت،
على �صقل �شخ�صيتها يف التعامل مع خمتلف
وحت���ص�ي��ل ال �ع��دي��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات يف وق��ت
ال�شخ�صيات ،والعمل حتت ال�ضغوط ،م�ضيفة
ق�صري جد ًا.
ب��ال�ق��ول" :ا�ستطعنا �إث �ب��ات �أنف�سنا وقدرتنا
و�أمل�ح��ت ف��ري��دون �إىل �أن��ه من الناحية العملية،
على العمل يف هذا املجال مع االلتزام مبختلف
ف�إن الدمج بني عمل مهند�س الت�صنيع ،ومهند�س
ظروف العمل ال�صعبة يف هذا القطاع".
الت�شغيل �ساهم يف اكت�ساب نوع فريد من اخلربة
ت�شجيع وتطوير
التي تفتح �آفاق ًا م�ستقبلية للعمل بكفاءة يف جميع
وح��دات امل�صفاة ،وخا�صة امل�شاريع اجلديدة ،بدورها ،قالت املهند�سة �سارة ال�شطي �إن فكرة
م�شرية �إىل �أن التجربة ب�شكل ع��ام ر�سخت الربنامج التدريبي كانت تهدف �إىل ت�شجيع
الأ�سا�سيات التعليمية التي يحتاجها املوظفون وتطوير دور امل��ر�أة ،وخا�صة يف جمال العمل
اجلدد امللتحقني للعمل يف م�صايف ال�رشكة ،وقد امليداين".
مت و�ضع ه��ذا النوع من التدريب �ضمن خطة و�أ� �ض��اف��ت �أن احل�م��ا���س لفهم وم�ع��رف��ة عمل
التدريب الإلزامية ملهند�س الت�صنيع ،وب��د�أت ال ��وح ��دات ع��ن ق� ��رب ،وحم ��اول ��ة الإمل � ��ام بكل
18
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التفا�صيل اخلا�صة باملعدات وطريقة الت�شغيل،
كانت دواف��ع خلو�ض ه��ذه التجربة ،مو�ضحة
�أن ال �ت ��دري ��ب يف ق���س��م ال �ع �م �ل �ي��ات ي��زي��د من
اكت�ساب اخل�برات وتنمية املهارات الأ�سا�سية
املطلوبة للعمل كمهند�س ت�صنيع ،وخا�ص ًة �أن
العمل دائم ًا م�شرتك ما بني ق�سمي العمليات
والت�صنيع.
و�أو� �ض �ح ��ت �أن ال �ت��دري��ب ك ��ان ع �ل��ى تطبيق
اخل �ط��ة الأ��س��ا��س�ي��ة مل�شغلي امل���ص�ف��اة ،وتبع
ذل��ك مرحلة اال�ستالم والقيام مبهامه ،حيث
ا� �س �ت �م��ر ال �ت��دري��ب ك�م���ش�غ��ل م �� �ص �ف��اة مل ��دة 4
�شهور ،واملرحلة الثانية من التدريب ،وهي
مرحلة م�شغل غرفة التحكم ،ت�ضمنت التدريب
على ت�شغيل ال��وح��دة ،بالإ�ضافة �إىل الأعمال
الروتينية مل�شغل غرفة التحكم ،و�أهمها متابعة
�أداء الوحدة ،واال�ستجابة ال�رسيعة لأي طارئ،
�أم��ا املرحلة الأخ�يرة ،فت�ضمنت التدريب على
العمل كمراقب وم�رشف للوحدة.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن التجربة ك��ان لها العديد من
املزايا من حيث �إثبات قدرة امل��ر�أة على العمل
ب�شكل ف ّعال ومتقن يف خمتلف امل�ج��االت ،كما
�أنها �أك��دت ق��درة املهند�سات على امل�ساهمة يف
حتقيق النجاحات والإجنازات يف امل�ستقبل.

أمن
معلوماتي
احذر الرسائل اإللكترونية غير الموثوقة

الهندسة االجتماعية واألمن السيبراني
()2-2
يتوا�صل حديثنا عن "الهند�سة االجتماعية والأمن ال�سيرباين"،
بعد �أن ا�ستعر�ضنا يف اجلزء الأول تعريف الهند�سة االجتماعية،
وا�شرتاطات �أمن املعلومات ،وخدع املهند�سني االجتماعيني
واحليل املتبعة من املتطفلني ،وبع�ض حاالت االحتيال احلقيقية
التي حدثت على �أر�ض الواقع.
ويتناول اجلزء الثاين �أ�ساليب تفكري املهند�سني االجتماعيني،
والتي دائماً ت�سبق تفكرينا الوقائي بخطوة ،وكيفية التعامل مع
املواقف املختلفة التي قد تهدد �أمن معلومات وملفات ال�شركة.

تفكير المهندسين

االجتماعيين دائم ًا
سابق بخطوة لبراعتهم
فيما يفعلونه
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توخي احلذر عند تلقي ات�صاالت جمهولة �رضورة لتحقيق الأمن املعلوماتي

وقد ركز اجلزء الثاين من التدريب الإلكرتوين
عن "الهند�سة االجتماعية والأمن ال�سيرباين"،
وال��ذي �أطلقته دائ��رة تقنية املعلومات على
موقع ال�رشكة جلميع املوظفني ،وموظفي
املقاول ،على تثقيف ه�ؤالء املوظفني وتعريفهم
با�شرتاطات �أمن املعلومات وخدع املهند�سني
االجتماعيني ،حتى ال ي�صبحوا فري�سة لأي
عملية احتيال "�سيربانية".
و�أو�� �ض ��ح ال �ت��دري��ب �أن ت�ف�ك�ير املهند�سني
االجتماعيني �سابق دائم ًا بخطوة ،حيث �إنهم
ب�شكل عام بارعون للغاية فيما يفعلونه ،لأنهم
يق�ضون �سنوات يف التدرب على الأ�ساليب
التي ي�ستخدمونها لدرا�سة وحتليل بيانات
الفري�سة قبل الهجمات.
ويتوقع املهند�سون االجتماعيون دائم ًا
كل االحتماالت ،فهم يدر�سون العديد من
الطرق ويجمعون املعلومات قدر امل�ستطاع
قبل الهجوم ويحاولون �سد كل الثغرات
التي قد تعوق ممار�ساتهم غري ال�رشعية
المهندسون االجتماعيون
يتدربون سنوات
الكتساب خبرات في
أساليب التحايل
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يف الو�صول �إىل البيانات وامللفات وغريها
من الأغرا�ض.
ويعمل املهند�سون االجتماعيون �أحيان ًا يف
�أزواج �أو جمموعات من املحتالني ،فقد يكون
اثنان �أو ثالثة من املحتالني �أكرث قدرة على
الإقناع من واحد مبفرده.
توخي احلذر
و�أب ��رز التدريب �أهمية ع��دم الثقة العمياء
يف �شخ�ص غ��ري��ب� ،أو يف �شخ�ص يت�صل
تليفوني ًا ،فيمكن �أن يدعي �أي �شخ�ص �أنه
ج��دي��ر ب��ال�ث�ق��ة ،ح�ي��ث ي�ستغل املهند�سون
االجتماعيون قلة حذر الأ�شخا�ص� ،أو ثقتهم
الربيئة يف الآخرين.
ورك ��ز ال�ت��دري��ب على ن�رش ال��دراي��ة باخلدع
الرخي�صة ،املق�صود بها التحقق من هوية
�شخ�ص ،فيمكن للمتطفل عمل وطبع بطاقات
و�شعارات الأع�م��ال يف �أي مطبعة نظري مبلغ
ب�سيط من املال ،كما �أنه من ال�سهل احل�صول
على �أ��س�م��اء وع�ن��اوي��ن �أ�شخا�ص يعملون يف
م�ؤ�س�سة ما ،فال يجب �أن نثق يف �شخ�ص ملجرد
�أنه يحمل هوية �أو يدعي �أنه من طرف �شخ�ص
�آخ��ر يف امل�ؤ�س�سة ،الفت ًا �إىل �أن��ه يجب توخي
احل ��ذر م��ع ج�ه��ات االت �� �ص��ال غ�ير املتوقعة،
وال�ت�ح�ق��ق م��ن ر��س��ائ��ل ال�بري��د الإل��ك�ت�روين،
والر�سائل الن�صية ،وامل ��واد املن�شورة على

مواقع التوا�صل االجتماعي غري املرغوب فيها
والغريبة ،وك��ذل��ك العرو�ض ع�بر الإن�ترن��ت،
قبل �أي تعامل معها ،فعلى �سبيل املثال ،قد
ي�صلك راب��ط من �صديق لعر�ض مقطع فيدو
م�ضحك حام ًال يف طياته "فريو�س"� ،أو رابط
خطر ،ف ��إذا مل تقم بالت�أكد من ال�صديق عرب
االت�صال على رقم موثوق به ،فعليك بكتابة
عنوان ( )URLاخلا�ص بالفيديو بنف�سك على
املت�صفح ،بد ًال من النقر على الرابط املر�سل
لك عرب الربيد الإلكرتوين.
اكت�شاف الت�صيد
وتبدو دائم ًا ر�سائل بريد الت�صيد االحتيايل
الإلكرتونية ،وامل��واد املن�شورة على مواقع
التوا�صل االجتماعي �أنها قادمة من م�صادر
موثوق بها ،لذا يجب الت�أكد من املر�سلني
مبا�رشة� ،أو عرب ط��رق موثوق منها ،و�أال
يتم �إن��زال امللفات والتطبيقات قبل الت�أكد
من �أنها �آمنة ،علم ًا ب�أن النقرات والتنزيالت
التدريب حذر من
الثقة العمياء
في الغرباء ممن

يتصلون تليفوني ًا

�أمن املعلومات يتطلب تدابري واحتياطات متعددة حلماية البيانات احل�سا�سة

يستغل المهندسون
االجتماعيون قلة حذر
األشخاص أو ثقتهم
البريئة في اآلخرين

غري احل��ذرة ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل الإ�صابة
بعدوى ال�برام��ج ال�ضارة ،فهي تختبئ يف
ملفات املو�سيقى والتطبيقات املقر�صنة
ب�شكل غري قانوين.
التحقق من الهوية
وال يعد التحقق من هوية فني خدمات� ،أو
ممثل� ،أو مندوب غري معروف �أمر ًا فظ ًا كما
يعتقد العديد من املوظفني ،فما املانع من
التعرف على ال�شخ�ص اجلديد الذي يزورك
لأول م��رة ،والت�أكد من اجلهة املر�سلة له،
ف�إذا كنت دائم ًا تتعامل مع مندوب با�سم "�س"
(على �سبيل املثال) ،وجاء لك �شخ�ص غريب
يدعي �أن��ه "�ص" زميل "�س" ومندوب نف�س
ال�رشكة ،فما املانع من �إج��راء مكاملة لهذه
ال�رشكة والت�أكد من �أنه مت �إر�سال "�ص" بد ًال
من "�س" ،حيث �إن االطالع على الهوية �أمر
غري ٍ
كاف للت�أكد من �شخ�صية الزائر الغريب،
واعلم �أن �أمن ال�رشكة وبياناتها �أهم من �أي

�إحراج قد ال يدوم دقائق للتحقق من �شخ�ص
غريب يطلب معلومات هامة وح�سا�سة.
مواقف يومية
وي���س�ت�غ��ل امل �ح �ت��ال��ون دائ��م�� ًا ط�ي�ب��ة الب�رش
خلداعهم والو�صول �إىل �أهداف غري �رشعية،
لذا البد �أن تكون حذر ًا دائم ًا ،ف�إذا و�صلتك
ر�سالة بالربيد الإلكرتوين من �صديقك مدعي ًا
�أن��ه خ��ارج البالد ،و�أن��ه فقد هاتفة و�أمواله
ويف حاجة للمال ،طالب ًا منك حتويل بع�ض
الأم��وال حتى يتمكن من الرجوع �إىل البلد،
فهنا ال يتعني عليك ال�ق�ي��ام بال�ضغط على
الرابط و�إر�سال مبلغ من املال �إىل �صديقك،
بل يجب عليك الت�أكد �أو ًال عرب االت�صال به
و�س�ؤاله عما �إذا كان �أر�سل لك ر�سالة بالربيد
الإل�ك�تروين لطلب امل�ساعدة ،كونها ر�سالة
غري معتادة ،ومن الأف�ضل التحقق من �أي
طلب م�ساعدة� ،سواء كان من خالل الربيد
الإلكرتوين �أو عرب الهاتف.
ويف موقف �آخ��ر ،ج��اء رج��ل ال تعرفه ملكتبك،
و�أظهر لك بطاقة هوية با�سم �شخ�ص ما ،تفيد
ب�أنه من ق�سم تقنية املعلومات ،وقال �إنه بحاجة
لإج� ��راء �صيانة روت�ي�ن�ي��ة جل�ه��از الكمبيوتر
اخل��ا���ص ب ��ك ،ف�لا ت�سلم ل��ه ج �ه��ازك ق�ب��ل �أن
تفح�ص ه��وي�ت��ه ،وتت�صل بق�سم تكنولوجيا
املعلومات ،وتت�أكد مما �إذا كانت هناك زيارة

احذر الثقة في شخص
لمجرد أنه يحمل
هوية أو يدعي أنه من
طرف شخص تعرفه

�صيانة منتظرة م��ن ه ��ذا ال�ف�ن��ي �أم ال ،وه��ي
خطوات �رسيعة حلماية نف�سك من املحتالني.
حوادث حقيقية
ويف ح��ادث��ة ��سرق��ة ح��دث��ت ب��ال�ف�ع��ل ،وج��د
مهند�س اجتماعي توقيع �شخ�ص ما على
وثيقة من�شورة على الإنرتنت ،وح�صل منها
�أي�ض ًا على بع�ض البيانات ال�شخ�صية ،فقرر
ا�ستخدام هذه البيانات والتوقيع لتزوير
م�ستندات خا�صة بتحويل �أم ��وال ،وكتب
رق��م هاتف زائ�ف� ًا لالت�صال به يف النماذج
وقدمها للبنك.
ول�ت�ط��اب��ق ال�ت��وق�ي��ع م��ع ال�ت��وق�ي��ع البنكي،
ق��ام املوظف باالت�صال بالرقم امل��دون على
النموذج ،ب��د ًال من التحقق من رقم الهاتف
يف �سجالت البنك ،فمكن املحتال من الدخول
للح�ساب ،وقام ب�إجراء العديد من التحويالت
بلغت يف الإجمايل �أكرث من مليوين دوالر قبل
�أن يبد�أ البنك يف ال�شك.
21

تدريب
برنامج تنظمه "البترول الوطنية" سنوي ًا

تدريب أبناء العاملين
تويل �شركة البرتول الوطنية الكويتية �أهمية كبرية لتدريب الطالب من �أبناء
العاملني �أ�صحاب التخ�ص�صات املختلفة التي لها عالقة مبا�شرة بطبيعة
عمل ال�شركة ،مل�ساعدتهم على تطبيق املعرفة النظرية التي اكت�سبوها خالل
فرتة الدرا�سة تطبيقاً عملياً ،مما يجعلهم يح�صلون على فهم �أكرب و�أو�سع
لتخ�ص�صاتهم ،بحيث يكونون �أكرث �إبداعاً و�إتقاناً لها ،وكذلك مل�ساعدتهم يف
التع ّرف على طبيعة �سوق العمل واحتياجاته؛ فالتدريب العملي ما هو � ّإل
مقدمة للعمل بعد التخرج.
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دائرة التدريب والتطوير
الوظيفي أعدت خطة
لتحقيق االستفادة
القصوى من البرنامج

املهند�س �إيهاب ال�سيد متحدث ًا

برنامج �سنوي
وان �ط�ل�اق � ًا م ��ن ذل ��ك ت�ن�ظ��م ال ���شرك��ة ��س�ن��وي� ًا
الربنامج التدريبي ال�صيفي لأبناء املوظفني
من طلبة اجلامعات ،بهدف تطوير قدراتهم
ومهاراتهم الذهنية والفنية للأف�ضل ،حتى
يكونوا على ا�ستعداد تام ملواجهة االحتياجات
امل�ستقبلية ومتطلبات ال��وظ��ائ��ف يف ال��وق��ت
احلا�رض �أو امل�ستقبل.
وقد �أعدت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي
بال�رشكة ،خطة متكاملة من الناحيتني؛ النظرية
وامليدانية ،لربنامج هذا العام ،وال��ذي ا�ستمر
على مدار ثالثة �أ�سابيع من  23يونيو �إىل 18
يوليو ،لتدريب الطلبة على �أعمال ال�رشكة يف
مواقع خمتلفة ،ح�سب تخ�ص�صاتهم الدرا�سية،
ب�ه��دف ت�أهيلهم و�إك���س��اب�ه��م اخل�ب�رة العملية
الأولية قبل دخولهم �سوق العمل ر�سمي ًا.
ياسين تناولت

طبيعة عمل "البترول

الوطنية" في تكرير
النفط وإسالة الغاز

مرمي يا�سني ت�رشح طبيعة عمل ال�رشكة

حما�ضرات تعريفية
وت�ضمنت اخلطة يف اجلانب النظري ،تنظيم
حما�رضتني ،ح�رضتهما رئي�س فريق تطوير
العاملني نورة الر�شيد� ،أولهما يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،والثانية عن �أهمية ال�رشكة
ومهامها.
وتناولت املحا�رضة الأوىل التي قدمها مهند�س
تدريب ال�صحة وال�سالمة والبيئة �إيهاب ال�سيد،
�إجراءات ال�سالمة الواجب على الطالب اتباعها
خ�لال ف�ترة التدريب للحفاظ على �سالمتهم،
وعدم تعر�ضهم لأي خماطر.
�أم��ا املحا�رضة الثانية ،والتي قدمتها مراقب
�أول ب� ��دائ� ��رة ال� �ع�ل�اق ��ات ال��ع ��ام ��ة والإع� �ل��ام
مرمي يا�سني ،فقد تناولت طبيعة عمل ال�رشكات
التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ب�شكل عام،
وطبيعة عمل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
ب�شكل خا�ص يف جمال تكرير النفط و�إ�سالة الغاز،
وت�سويق املنتجات البرتولية داخل الكويت.
وتطرقت يا�سني خ�لال املحا�رضة �إىل الواقع
احلايل مل�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي،
والتح�سن الكبري الذي �سيطر�أ على منتجاتهما،
وزيادة طاقتهما التكريرية بعد ت�شغيل م�رشوع
الوقود البيئي.

�إميان الكثريي �أو�ضحت اللوائح الواجب اتباعها

بدورها ،قدمت من�سق �أول خدمات عامة بدائرة
التدريب والتطوير والوظيفي �إميان الكثريي،
�رشح ًا للطالب حول اللوائح الواجب عليهم
اتباعها يف الأم��اك��ن التي مت توزيعهم عليها
ح�سب تخ�ص�صاتهم العلمية يف م�صفاتي ميناء
عبداهلل ،وميناء الأحمدي ،واملبنى الرئي�سي،
وذل� ��ك الط�لاع �ه��م ع �ل��ى �أج� � ��واء ال �ع �م��ل قبل
التخرج ،لتكون الأعمال التي زاولوها خالل
الفرتة التدريبية �ضمن خياراتهم امل�ستقبلية يف
�سوق العمل.
برنامج متكامل
وع ��ن ال�برن��ام��ج و�أه�م�ي�ت��ه� ،أو� �ض �ح��ت من�سق
مراقبة الوثائق دع��اء �صالح �أبو�شعيب� ،أن
الربنامج يت�سق مع ر�ؤية "البرتول الوطنية"،
و��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ع��ري��ف �أب��ن ��اء ال�ع��ام�ل�ين بطبيعة
�أعمالها ،واي�صال ر�سالة للموظفني مفادها �أن
أبوشعيب :البرنامج

يتسق مع رؤية

الشركة وسعيها
لتعريف الطلبة بعملها

23

الطلبة ي�ستمعون �إىل �رشح عن مهام ال�رشكة وطبيعة عملها

"ال�رشكة تخ�ص�ص برناجم ًا �صيفي ًا متكام ًال
م��ن ال �ن��واح��ي ال�ف�ن�ي��ة والإداري � � ��ة يف خمتلف
ال��دوائ��ر لأب�ن��ائ�ه��م ،ب�ه��دف رب��ط تخ�ص�صات
الطلبة بالواقع العملي ،من خالل وجودهم يف
املواقع التي تتنا�سب مع طبيعة درا�ستهم ،مما
ي�ساعدهم يف اتخاذ قرارات �صحيحة ومدرو�سة
بعد التخرج والتوجه �إىل �سوق العمل".
انطباعات
وح ��ول انطباعات الطلبة ع��ن ال�برن��ام��ج ،قال
الطالب �أحمد فهد الديحاين" :عندما تقدمت
بطلبي لالن�ضمام لربنامج التدريب ال�صيفي يف
"البرتول الوطنية" ،مل �أكن �أتوقع الكثري من
هذا الربنامج ،ومبا �أن تخ�ص�صي هو الهند�سة
امليكانيكية ،فقد ق��ام��وا ب ��إر� �س��ايل �إىل دائ��رة
ال�صيانة ،حيث قام رئي�س الفريق (بالوكالة)
امل�ه�ن��د���س ع�ل��ي امل� ��ري ،ب ���شرح ط��ري�ق��ة العمل
بالدائرة ،واملجموعات التي �س�ألتحق للعمل
معها ،ومل يكن الوحيد ال ��ذي �أب ��دى حما�س ًا
الديحاني :البرنامج كان
مهم ًا ومفيداً للغاية
ورسخ لدينا أهمية
التدريب العملي
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منقطع النظري لتقدمي ال�رشح والتعاون ،بل كل للغاية ،فقد تو�صلت �إىل قناعة مفادها �أن العمل
من التقيتهم من ر�ؤ�ساء فرق ومهند�سني �أوائل باليد ال ي�شبه الدرا�سة النظرية" ،فمن ر�أى لي�س
كمن �سمع".
كانوا كذلك".
وتابع الديحاين" :بعد االنتهاء من الأ�سبوع
متابعة الأن�شطة
الأول من الربنامج ،راودتني فكرة مل تفارقني من ناحيتها� ،أو�ضحت الطالبة �شهد في�صل
حتى الآن ،وهي �أنني �أريد �أن �أكون مثلهم ،ومل املطوع� ،أن الربنامج �أتاح لها فر�صة اكت�شاف
يختلف الأ�سبوع الثاين عن �سابقه� ،إذ �إنني ال�ه��دف الرئي�سي ل��دائ��رة ال�صحة وال�سالمة
�أ�صبحت �أك�ثر عزم ًا وقناعة لأح��ذو حذوهم ،والبيئة ،و�أهمية عمل هذه الدائرة يف امل�صفاة.
والآن وقد �أنهينا الدورة التي �أثبت منظموها و�أ�ضافت" :هذه الدورة عززت لدي �أهداف ًا عملية
والقائمون عليها �أنها ذات جدوى عملية ومهمة ومهنية من خالل متابعتي لأن�شطة دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،ع�لاوة على ذل��ك ،ومن خالل
ال�ع��رو���ض امل��رئ�ي��ة ال�ت��ي تابعناها ،تكونت لدي
�إلغاء الربنامج
فكرة جيدة عن دور مهند�س ال�سالمة ،والأق�سام
ميكن �إلغاء الربنامج التدريبي للطالب يف
املختلفة يف ال��دائ��رة ،وال�برام��ج التدريبية التي
احلاالت التالية:
تعقدها ،وال�سيا�سات التي تتبعها".
ً
• �إذا كان الطالب م�سجال يف �أي تدريب �أو ف�صل
وتابعت" :كلفنا امل�رشف بالعديد من املهام �أثناء
�صيفي �آخر.
ال��دورة ،منها كيف ميكن للمهند�س امل��دين �أن
• �إذا غاب الطالب � 4أيام بدون عذر.
يكيف عمله واخت�صا�صه مع مبادئ ال�صحة
• ت�أخري � 12ساعة من الفرتة الكلية للربنامج.
وال�سالمة والبيئة ،كما قمنا ب��زي��ارة املواقع
• عدم ا�ستخدام الب�صمة يف بداية ونهاية الدوام.
• يف ح��ال ع��دم االل �ت��زام باللوائح والتعليمات
اخلا�صة بالتدريب.
• �رضورة �إبالغ الق�سم املعني الذي يتدرب فيه
الطالب يف حال عدم الرغبة ب�إكمال الربنامج.
م��ع ت�سليم ال �ت ���صري��ح ،و�إ ّال ل��ن ي�سمح له
بالت�سجيل م�ستقب ًال.

المطوع :تعرفت خالل
التدريب على عمل

دائرة الصحة والسالمة
والبيئة وأهميتها

الربنامج التدريبي هدف �إىل ربط تخ�ص�صات الطلبة بالواقع العملي

جراغ :التجربة كانت

مذهلة والزيارات

الميدانية لمواقع
العمل كانت مفيدة

عن دور دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وعن
مهامها وبرناجمها و�سيا�ستها.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أن � �ه� ��ا ق ��دم ��ت ع ��ر�� �ض� � ًا م��رئ �ي �اً
ب�ع�ن��وان "�سالمة تو�سيع امل ��أخ��ذ الكهربائي
،"The Extension Socket Safety
وقامت بزيارات ميدانية ،حيث زارت امل�صفاة
مرتني ،و�شاهدت وعاينت امل��واق��ع عن قرب،
وال�ت�ق��ت مبهند�سي ال���س�لام��ة ،وت�ع��رف��ت على
دوائر �أخرى يف ال�رشكة ،و�أعمال هذه الدوائر،
معربة عن �أملها �أن تكون �ضمن جمموعة الطلبة
املتدربني يف العام املقبل.

القريشي :تجربتي

بالمشاركة في

التدريب لدى الدائرة
القانونية كانت شيقة

على طبيعة العمل يف ال��دائ��رة ،وتناق�شت مع
الإن�شائية عدة م��رات ،وتعرفنا على وحداتها
عن ق��رب ،وعلى اجلهد الكبري ال��ذي يبذله كل
�أكف�أ امل�ست�شارين يف بع�ض الأمور القانونية مما
العاملني يف هذه املواقع".
�أثرى ح�صيلتها يف هذا اجلانب.
وختمت بالقول" :تعلمت من ه��ذه ال ��دورة �أن
و�أو�ضحت القري�شي �أنها اطلعت خالل التدريب
عمل الفريق دائم ًا له فوائده ،و�أنا ممتنة لهذه
على بع�ض الق�ضايا القانونية ،م�شرية �إىل �أن
الفر�صة التي كنت فيها جزء ًا من هذا الربنامج
فكرة الربنامج التدريبي ال�صيفي رائعة ،لأنها
جتربة جميلة
التدريبي الرائع".
بدورها� ،أكدت الطالبة النور حممد القري�شي ،ت�ساعد الطلبة على التعرف على طبيعة العمل يف
من جانبها ،قالت الطالبة �سارة ط��ارق جراغ �أن جتربتها يف امل�شاركة يف التدريب ال�صيفي ال�رشكة عن قرب ،واتخاذ قرارات �صائبة فيما
�إن جتربتها التدريبية مذهلة ،بل �أف�ضل مما لدى الدائرة القانونية كانت من �أجمل التجارب يخ�ص العمل بعد التخرج.
تخيلت ،م�شرية �إىل �أنه مت تكليفهم مبهام ،والتي التي م� ّرت بها يف حياتها ،مبينة �أنها تعرفت
مكاف�أة مالية
كان لبع�ضها عالقة بالبحوث وجمع املعلومات
ي�شار �إىل �أن الربنامج يقدم مكاف�أة مالية رمزية
لوائح وتعليمات
للطالب تقدير ًا م��ن �إدارة ال�رشكة اللتزامهم
بالعمل ،فيما ينفذ امل���شرف��ون على التدريب
يت�ضمن ال�برن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي جم�م��وع��ة من
• االلتزام ب�ساعات التدريب من الثامنة �صباح ًا
اللوائح والتعليمات يجب على الطلبة االلتزام
حتى ال��واح��دة والن�صف ظ �ه��ر ًا ،ويف ح��االت
اخل�ط��ة امل �ق��ررة م�سبق ًا ،وي�ت��اب�ع��ون احل�ضور
بها ت�شمل الآتي:
الطوارئ يجب �إبالغ م�س�ؤول التدريب املبا�رش.
والغياب ،كما يحر�صون على عدم تغيري الطلبة
• االلتزام بالزي الر�سمي �أثناء التدريب.
• على ك��ل ط��ال��ب معرفة ال��رق��م املخ�ص�ص له
للمواقع التي مت توزيعهم عليها ،واملعتمدة من
• االلتزام ب�إجراءات الأمن وال�سالمة واحلفاظ
للب�صمة ،وه��و ��ض�روري لإدخ ��ال الب�صمة يف
الدائرة املعنية� ،إ�ضافة �إىل التعاون مع موظفي
على معدات و�أدوات ال�رشكة.
بداية ونهاية الدوام بالدائرة التي يعمل فيها.
ق�سم التدريب خالل الزيارات امليدانية للمواقع.
25

مسؤولية
اجتماعية
"البترول الوطنية" الثالثة في قائمة أفضل المتبرعين

التبرع بالدم
بات اليوم العاملي للمتربعني بالدم ،الذي يوافق  14يونيو من كل عام،
احتفالية �سنوية يف جميع دول العامل ،ومنها الكويت ،ممثلة بوزارة ال�صحة
وبنك الدم املركزي ،حيث يتم يف هذه املنا�سبة تكرمي املتربعني واجلهات
والهيئات احلكومية واملدنية.
ً
ً
و ُيعد التربع بالدم عم ًال �إن�سانيا نبيال ،ي�ساهم يف �إنقاذ حياة �آالف املر�ضى
الذين هم يف �أم�س احلاجة �إىل نقل الدم ،ويف الوقت نف�سه ال ي�سبب �ضرر ًا
على �صحة املتربع.
وت�ساهم كل وحدة دم تتربع بها يف �إنقاذ حياة ثالثة �أ�شخا�ص بحاجة �إىل
الدم� ،أو �أحد عنا�صره ،مثل :كريات الدم احلمراء ،وال�صفائح الدموية،
والبالزما وغريها.
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الدعيج :نسعى

لمضاعفة الجهود
وتنظيم المزيد من
حمالت التبرع بالدم

تكرمي "البرتول الوطنية" جلهودها الكبرية يف تنظيم حمالت التربع بالدم

وتنظم ��شرك��ة ال �ب�ترول الوطنية الكويتية
��س�ن��وي� ًا ال�ع��دي��د م��ن ح �م�لات ال �ت�برع ب��ال��دم
ملوظفيها ،واملقاولني العاملني يف م�شاريعها
ومن�ش�آتها ،بالتعاون مع بنك الدم الكويتي،
�سواء يف املبنى الرئي�سي� ،أو يف م�صافيها ،من
�أجل تزويد بنك الدم باحتياجاته من الدماء،
للقيام بدوره �إزاء املر�ضى وامل�صابني.
وت��أت��ي احل�م�لات التي تنظمها ال�رشكة يف
�إط��ار م�ساهماتها املجتمعية الكثرية ،ومن
�أجل �إذكاء الوعي حول �أهمية التربع بالدم
ع��ن طواعية وجم��ان � ًا ،وت�شجيع املتربعني
على االن�ت�ظ��ام يف ال�ت�برع ب��ال��دم على مدى
العام ،مع املحافظة يف الوقت ذاته على اتباع
منط حياة �صحي.
مكانة متميزة
وخالل احتفالية هذا العام ،التي �أقيمت حتت
�شعار "دم �آم��ن للجميع" ،تبو�أت "البرتول
الحمالت التي تنظمها
الشركة تأتي إلذكاء
الوعي حول أهمية
التبرع بالدم

الوطنية" مركز ًا متقدم ًا ،حيث حلت يف املركز يهبون احلياة لأ�شخا�ص دون معرفة عرقهم
الثالث يف قائمة �أف�ضل املتربعني يف الكويت ،وجن�سهم ودينهم.
لتحتل مكانة متميزة كما جرت العادة على
�أهمية التربع
مدار ال�سنوات املا�ضية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��دم ال��وك�ي��ل امل���س��اع��د ل���ش��ؤون
ويف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة� ،أع� ��رب ن��ائ��ب الرئي�س اخلدمات الطبية امل�ساندة د .ف��واز الرفاعي
التنفيذي للخدمات امل���س��ان��دة عبدالعزيز يف كلمة افتتح بها االحتفالية نيابة عن وزير
ال��دع�ي��ج ،ع��ن �سعادته ل�ف��وز ال���شرك��ة بهذا ال�صحة ال�شيخ د .با�سل ال�صباح ،ال�شكر
امل ��رك ��ز امل �ت �ق ��دم ب�ي�ن �أف �� �ض ��ل امل �ت�برع�ين ،للمتربعني ،م�ؤكد ًا �أن هذه االحتفالية تهدف
متوجه ًا بال�شكر �إىل جميع موظفي ال�رشكة لزيادة الوعي ب�أهمية التربع طواعية لإنقاذ
واملقاولني ،الذين يعود �إليهم الف�ضل يف �إبقاء الأرواح وم�ساعدة املر�ضى واملحتاجني للدم.
"البرتول الوطنية" على من�صة التتويج.
و�أ��ش��ار يف ه��ذا ال�صدد �إىل �أن خدمات بنك
وقال �إن "كل متربع ينقذ ثالث �أرواح ،وهو الدم �ست�شهد طفرة نوعية يف الفرتة املقبلة
ما يدفعنا مل�ضاعفة اجلهود من خالل ت�شجيع م��ن خ�لال افتتاح  3م��راك��ز للتربع بالدم،
ج�م�ي��ع ال���دوائ���ر وال� �ف ��رق داخ� ��ل امل���ص��ايف وهي :مركز �سلوى �صباح الأحمد ال�صباح
وخارجها لتنظيم املزيد من حمالت التربع للخاليا اجلذعية ،وبنك ال��دم يف م�ست�شفى
بالدم ،مبا يعود بالنفع واخلري على املجتمع ال� �ع ��دان ،وف� ��رع ب �ن��ك ال� ��دم يف م�ست�شفى
الكويتي" ،م�ؤكد ًا �أن اال�ستمرارية يف تقدمي اجلهراء اجلديد.
هذه اخلدمة للمجتمع �أمر مهم ،من منطلق
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكة.
الرفاعي :خدمات بنك
و�أ�شار الدعيج �إىل �أن الإدارة العليا تهدي هذا
التكرمي للمتربعني ،وهي ب�صدد تكرمي جميع
الدم ستشهد طفرة
امل�س�ؤولني واملنظمني حلمالت التربع يف كافة
من خالل افتتاح
الدوائر ،ويف م�صايف ال�رشكة ،بالإ�ضافة �إىل
 3مراكز جديدة
تكرمي �أك�بر ع��دد ممكن من املتربعني الذين
27

"البرتول الوطنية" حا�رضة يف االحتفال بـاليوم العاملي للمتربعني بالدم الذي نظمته وزارة ال�صحة

و�أو�ضح �أن عدد �أكيا�س الدم التي مت التربع املركزي الوحيد عربي ًا الذي اعرتف بتطبيقه  4و�أ�شارت �إىل �أن حمالت التربع اخلارجية التي
بها لبنك الدم املركزي هذا العام بلغت  79معايري عاملية وهي :املختربات املرجعية ،ونقل ت�شمل املتربعني الذين يذهب �إليهم بنك الدم،
�شكلت زي� ��ادة ه ��ذا ال �ع��ام بن�سبة  % 14من
�أل��ف كي�س ،و� 8آالف كي�س م��ن ال�صفائح الدم ،والتربع بالدم ،واملختربات اجلينية.
ً
املخزون العام ،وهو ما ي�شكل احتياطا للطوارئ
ال��دم��وي��ة ،جمعت م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني
ا�ستمرار يف العطاء
وامل�ست�شفيات ،وغالب ًا ما يبلغ املخزون 1000
من  75جن�سية ،وه��و ما يدعم الهدف من
احتفالية ه ��ذا ال �ع��ام ،وه ��و زي� ��ادة ال��وع��ي من جانبها ،قالت مديرة �إدارة خدمات نقل كي�س ببنك الدم ،وكذلك خمزون الطوارئ الذي
الدم يف وزارة ال�صحة ،د .رمي الر�ضوان �إن يرتاوح بني  500و 600كي�س.
باحلاجة �إىل الدم امل�أمون.
"املتربعني الذين لبوا نداء الواجب الإن�ساين
توفري �إمدادات كافية
و�أمل ��ح �إىل �أن بنك ال ��دم امل��رك��زي ح�صل على ي�ستحقون ك��ل ال �ت �ك��رمي ،ك��ي ي�ستمروا يف
اع �ت��راف ع��امل��ي مل �خ �ت�برات ال�ف�ح����ص اجليني ع�ط��ائ�ه��م ل�ت��وف�ير خ��دم��ات ن�ق��ل ال ��دم الآم ��ن وي�ستدعي �ضمان توفري الإمدادات الكافية من
لف�صائل ال ��دم ،لت�صبح ال�ك��وي��ت ث��ال��ث مركز للجميع ،مبا يكفي لتلبية احتياجات جميع الدم احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات على امل�ستوى
الفردي ،وم�ستوى وزارة ال�صحة ،وم�ستوى
يح�صل على هذا االع�تراف عاملي ًا ،وهو البنك املر�ضى".
مراكز نقل الدم ،حيث �إنه على امل�ستوى الفردي
يتطلب الأمر انخراط الفرد يف �صفوف املتربعني
فوائد التربع بالدم
واالل �ت��زام بالتربع املنتظم على م��دار ال�سنة،
وي�ساهم التربع بالدم يف تخفيف هذه الن�سبة.
 ي�شكل التربع بالدم فر�صة ليت�أكد الإن�سانوت�شجيع الأهل والأ�صدقاء على التربع بالدم.
 ي�ساهم التربع بالدم يف تخفيف ال�سعراتمن �صحته جمان ًا� ،إذ يتم �إج��راء  13فح�ص ًا
وعلى م�ستوى وزارة ال�صحة ،فيجب عليها
احل� � ��راري� � ��ة داخ� � � ��ل اجل � �� � �س� ��م ،وي �خ �ف ����ض
ع�ل��ى ال� ��دم ،م��ن ح� ��رارة ،و��ض�غ��ط ،ونب�ض،
دع��م تطوير خ��دم��ات نقل ال ��دم ،واالع�ت�راف
وهيموغلوبني ،ومنها  11للأمرا�ض ال�سارية.
 احلديد مادة حيوية للإن�سان� ،إال �أنه يوجدلدى عدد كبري من النا�س كمية زائ��دة منه يف
�أج�سامهم فتت�شكل لديهم "�شوارد كيميائية
ح���رة" ،ق��د ت�سبب خ�ل� ًلا يف �أع���ض��اء اجل�سم
ال��داخ�ل�ي��ة ،كالبنكريا�س ،وال �غ��دد الأخ ��رى،
و�أم��را���ض القلب ،وال���سرط��ان ،وال�سكري،
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الكولي�سرتول.
 بعد التربع بالدم ،يقوم اجل�سم با�سرتجاعال�سوائل خ�لال ��س��اع��ات ،وحت�ت��اج الكريات
احلمراء �إىل � 4أ�سابيع ،واحلديد � 8أ�سابيع،
وينتج امل��خ خاليا دم ج��دي��دة ت�شعر املتربع
باحليوية وعودة الن�شاط.

الحربي :تواجد الشركة

ضمن المراكز األولى

على قائمة المتبرعين
فخر لنا جميع ًا

جانب من حمالت الدم املتعددة التي نظمتها "البرتول الوطنية"

ب�أهمية دور املتربعني ،وتنظيم الأن�شطة التي
ت�شجع على التربع.
�أم� ��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى ن�ق��ل ال� ��دم ،فعليها ن�رش
املعلومات عن �أهمية التربع ،وتنظيم االحتفاالت
واحل� �م�ل�ات ،وااله �ت �م��ام ب��امل�ت�برع�ين وت��وف�ير
خدمات جيدة لهم.
من ناحيتها ،قالت مراقب خدمات نقل الدم
وال �ت��وج �ي��ه يف ب�ن��ك ال� ��دم امل ��رك ��زي د .ح�ن��ان
العو�ضي �إنه يف فرتة ال�صيف يقل عدد املتربعني
فن�ضطر �إىل التعاون ب�شكل �أك�ثر م��ن جهات
الدولة املختلفة من م�ؤ�س�سات حكومية ،وجهات
و�رشكات خا�صة ،وكذلك بع�ض الديوانيات.

الرضوان :حمالت

التبرع الخارجية زادت
مخزون بنك الدم

بنسبة % 14

ت�ضافر اجلهود
بدوره� ،أو�ضح رئي�س الفريق الطبي بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة د .وليد احلربي،
�أن "البرتول الوطنية" تنخرط يف امل�شاركة
بحمالت التربع بالدم انطالق ًا من التزامها

ب�إجناح هذه امل�ساعي الإن�سانية ،م�شري ًا �إىل
�أن ال���شرك��ة ق��دم��ت لبنك ال ��دم خ�لال العام
املا�ضي � 1006أكيا�س دم.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ت��واج��د ال���شرك��ة على م��دار
ال�سنوات املا�ضية �ضمن املراكز الأوىل على
ق��ائ�م��ة امل�ت�برع�ين م���ص��در ف�خ��ر ل�ن��ا جميع ًا،
وهو يعك�س التزامنا وي�ؤكد بال �شك ت�ضافر
اجلهود وحر�ص الإدارة العليا على �إجن��اح
حمالت التربع ،متوجها بال�شكر للموظفني
وامل �ق��اول�ين يف ال���شرك��ة ب�صفتهم �أ��ص�ح��اب
امل �ب��ادرة وت�ق��دمي من ��وذج م���شرف يف العطاء
الإن�ساين النبيل.

هل تعلم؟
 ال يوجد بديل عن الدم ،وال ميكن ت�صنيعه،وامل�صدر الوحيد هو التربع.
 يعادل ال��دم  % 7من وزن اجل�سم ،ويبلغحجم الدم يف الطفل حديث الوالدة ك�أ�س ماء.
 م�ك��ون��ات ال ��دم �رسيعة ال�ت�ل��ف ،وال ميكنحفظها لفرتة طويلة ،لذلك حتتاج امل�ست�شفيات
�إىل الدم با�ستمرار.
 يعتمد الطب املعا�رص بالكامل على وارداتم�ستمرة من الدم.

 ميكن التربع بالدم مرة كل �شهرين ،وتعتمدالفرتة على م�ستوى احلديد يف الدم.
 ي���س��اه��م ك��ل ك�ي����س دم يف م���س��اع��دة 4-3مر�ضى خمتلفني.
 و�سطي ًا ،يتم ا�ستخدام وحدتني من الدميف عملية القلب املفتوح ،و 6وحدات يف عملية
زرع الكبد.
 ي�ج��ب �أال ي�ق��ل وزن امل �ت�برع ع��ن  50ك��غ،والعمر عن � 17سنة.

 ثلث ال�سكان فقط ميكنهم التربع بالدم. من بني كل � 3أ�شخا�ص يحتاج واحد منهمللدم مرة على الأقل خالل حياته.
 يحتاج اخلدج ومر�ضى ال�رسطان الأطفال�إىل دم من خمتلف الزمر.
 املتربع من زم��رة ال��دم ( ،)Oهو متربع�شامل� ،أي ميكن نقل دم��ه جلميع الفئات
الأخرى.
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تقارير
ثاني أكثر السلع تداو ً
ال بعد النفط

القهـوة
يحتفل العامل يف � 29سبتمرب من كل عام بـ "اليوم العاملي
للقهوة" ،باعتبارها �صانعة ال�سعادة ،فهي متنح الطاقة
للج�سد ،وحتفز العواطف للعمل ،وت�ساعد الفكر على
البحث ،لذا جتدها حا�ضرة يف كل املنا�سبات ،وت�سجل
ح�ضور ًا قوياً وبكل �أنواعها الف ّواحة.
وحت�ضر القهوة من بذور النب املحم�صة ،والتي تنبت يف
نحو  70دول ًة حول العامل ،وتعد واحدة من �أكرب ال�سلع
تداو ًال يف جميع �أنحاء العامل.
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تختلف المعلومات
والحقائق حول تاريخ
اكتشاف القهوة ما
بين اليمن وإثيوبيا

القهوة واحدة من �أكرب ال�صناعات التي ت�شهد منو ًا مت�سارع ًا عام ًا تلو الآخر

يف حني ت�شري املو�سوعة الفرن�سية �إىل �أنها ن�ش�أت
�أو ًال يف احلب�شة (�إثيوبيا) ،لي�صبح هذا البلد
�أ�صل القهوة وتاريخها ،ثم �أخ��ذت باالنت�شار
من �إثيوبيا منذ القرن الـ� ،15إىل الإمرباطورية
العثمانية ،والتي اعتمدتها با�سمها احلب�شي
"ك ��اف ��ا" ،وم ��ن ث��م دخ �ل��ت ع�بر جت� ��ارة البحر
الأبي�ض املتو�سط �إىل مدينة البندقية يف �إيطاليا
عام  ،1610لتعتمدها بعد ذلك بريطانيا با�سم
"كويف" .ثم دخلت �إىل فرن�سا ،واعتُمدت حتت
م�سمى "كافيه" بعد �أن خرجت بت�رصيح ر�سمي
م��ن حكومتها ،بعد الفح�ص يف خمترباتها،
لت�أخذ القهوة براءتها كاملة لتكون ُمعتمدة يف
جمال�س الفرن�سيني.

تختلف املعلومات حول تاريخ اكت�شاف القهوة،
�إذ يعترب البع�ض �أنها تعود �إىل القرن العا�رش،
والبع�ض الآخ ��ر يرجح �أن��ه مت اكت�شاف هذه
النبتة يف القرن اخلام�س ع�رش يف اليمن.
وه�ن��اك تقرير كتبه تاجر يدعى فيليب عام
(1685ك��ان يتاجر يف التوابل) ،يذكر كيف
كان يتم نقل القهوة من ميناء "املخا" يف اليمن
منذ � 4آالف عام ،م�ؤكد ًا �أنها منت للمرة الأوىل
يف اليمن ،لت�صل �إىل موانئ البحر الأحمر
القدمية وغريها ،بعد حتميلها على ال�سفن،
وبالطبع كانت هناك و�سائل �أخ��رى للنقل،
وه��ي ال �ط��رق ال�بري��ة وال�ن�ق��ل ف��وق اجل�م��ال،
لت�صل هذه احلبة �إىل دم�شق وحلب ،لي�صبح
االك�ت���ش��اف يف ال �ق��رن ال� �ـ 15وان�ت���ش��اره��ا يف
معدالت النمو
القرنني  16و 17مت�أخر ًا ،لي�ؤكد �أن القهوة ال ميكننا ال��وق��وف �أم� ��ام ال�ق�ه��وة باعتبارها
عربية الأ��ص��ل واملن�ش�أ ،الف�ت� ًا �إىل �أن هناك امل�رشوب الأكرث رواج ًا يف العامل فقط� ،إذ �إنها
بدايات من�سية تعود �إىل �آالف ال�سنني.
متثل �أي�ض ًا واح��دة من �أك�بر ال�صناعات التي
ت�شهد من��و ًا مت�سارع ًا عام ًا تلو الآخ ��ر ،حيث
القهوة دخلت إلى
توقع تقرير حديث ��ص��ادر ع��ن �رشكة غراند
البندقية بإيطاليا
ف�ي��و (��شرك��ة متخ�ص�صة يف �أب �ح��اث ال�سوق
واال� �س �ت �� �ش��ارات م �ق��ره��ا ال���والي���ات امل�ت�ح��دة
عام  1610عبر تجارة
الأمريكية) �أن يتجاوز حجم �سوقي ال�شاي
البحر المتوسط
والقهوة اجلاهزة لل�رشب عاملي ًا الـ  116مليار

دوالر بحلول ع��ام  ،2024وذل��ك مبعدل منو
�سنوي يبلغ .% 5.6
�أما على �صعيد ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا ،فقد
بلغ حجم ذات ال�سوق نحو  15مليار دوالر يف
العام املا�ضي ،فيما من املتوقع �أن ينمو بـن�سبة
� % 10سنوي ًا.
فوائد و�أ�ضرار
ظ�ه��رت ال�ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات ال�ت��ي تتحدث
عن فوائد القهوة� ،أو الأ��ض�رار التي ت�صيب
الإن�سان جراء تناولها ،وكان هناك �شبه �إجماع
على �أن االعتدال يف تناول القهوة احلل الأكرث
مثالية من �أجل جتنب �أي �أ�رضار حمتملة ،حيث
�أكدت دورية طبية بريطانية �أن تناول القهوة
ب�صورة معتدلة �آم��ن مت��ام� ًا ،ورمب��ا يكون له
بع�ض الفوائد ال�صحية.
على اجل��ان��ب الآخ ��ر� ،أو� �ص��ت هيئة اخل��دم��ات
ال�صحية الربيطانية الن�ساء احل��وام��ل بعدم
حجم سوق القهوة

والشاي يتجاوز 116

مليار دوالر بحلول

عام 2024
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ارتفاع درجات حرارة الأر�ض �سوف يت�سبب يف تقلي�ص امل�ساحات املنا�سبة لزراعة النب

 15مليار دوالر
حجم سوق القهوة
والشاي بالشرق
األوسط وإفريقيا

ت�ن��اول �أك�ثر م��ن  200ملليغرام م��ن الكافيني
يومي ًا ،وهو ما يعادل فنجانني من القهوة ،لأن
الكثري منها ميكن �أن يزيد من خطر الإجها�ض،
مع الأخذ بعني االعتبار �أن النب لي�س امل�رشوب
الوحيد الذي يحتوي على الكافيني.
املناخ املالئم
الب �إن "هذه الثمرة العطِ رة
يقول �أحد مزارعي ُ
واجلميلة وبالأخ�ص العربية منها ،ح�سا�سة
جد ًا وبحاجة �إىل مناخ بارد نوع ًا ما� ،إذ تالئمها
الأرا��ض��ي املنخف�ضة ،فيما املرتفعة كاجلبال
فهي �أقل �إنتاجية هناك".
ل�ك��ن الإن �� �س��ان وبطبيعته ال�ف�ك��ري��ة ومب ��رور
ال��زم��ن ،ي�ج��دد م��ا ل��دي��ه ،ل�ي��ذه��ب �إىل تهجني
القهوة بتلقيحها في�سهل عليه الإنتاج اجليني
اجلديد ،وميهد لإخ��راج هذا امل�رشوب الغني
ب��ال�ك��اف�ي�ين بطعم خم�ت�ل��ف ،و�أح �ي��ان � ًا ن ��ادر،
وبالتايل ُي�صنّف فاخر ًا.
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االحتبا�س احلراري
ويف الوقت الذي يحتفل العامل بـ "يوم القهوة"،
ال��ذي �أطلقته املنظمة ال��دول�ي��ة للقهوة ،بهدف
زي ��ادة ال��وع��ي بامل�شاكل املتعقلة مب ��زارع النب
ح��ول ال�ع��امل ،تواجه ه��ذه ال�صناعة العديد من
التحديات ،يف مقدمتها التغري املناخي وظاهرة
االحتبا�س احلراري� ،إذ �أن جتارة النب و�صناعة
القهوة ،باتت مهددة ب�شكل كبري م�ستقب ًال ،حيث
توقع اخلرباء ب�أن يت�سبب االحتبا�س احلراري
يف انح�سار م�ساحات الأرا�ضي ال�صاحلة لزراعة
النب �إىل الن�صف بحلول عام  ،2050و�أن تندثر
بع�ض �أنواع حبوب القهوة متام ًا بحلول .2080

هل تعلـم؟
• �أن الربازيل �أكرب م�صدر للقهوة يف �أنحاء
العامل بح�صة �سوقية .% 15.9
• �أن القهوة هي ثاين �أكرث ال�سلع املتداولة
بعد النفط اخلام.
• �أن الأمريكيني ي�ستهلكون  400مليون
كوب قهوة يومي ًا.
• �أن �أغ�ل��ى قهوة يف ال�ع��امل قيمتها 1200
دوالر للكيلوغرام.
• �أن �أك�ثر من  25مليون �أ��سرة تعتمد على
�إنتاج القهوة يف معي�شتها.

انحسار األراضي
الصالحة لزراعة
البن إلى النصف

بحلول عام 2050

وي�أتي ذلك يف الوقت الذي ي�شري عدد من العلماء
املتخ�ص�صني من حدائق "كيو" يف لندن �إىل �أن
متذوقي و�شاربي القهوة قد يعانون من ارتفاع
�أ�سعار م�رشوبهم املف�ضل ،وتدين نوعيته ،جراء
ارت�ف��اع درج ��ات احل ��رارة على �سطح الأر� ��ض،
وال��ذي �سيت�سبب يف تقل�ص امل�ساحات املنا�سبة
لزراعة النب.
ويف ذات ال���ش��أن �أو��ض��ح تقرير �آخ��ر �أن �إنتاج
القهوة يف �إثيوبيا ،وهي املوطن الأ�صلي لإنتاج
النب العربي عايل اجلودة ،و�أكرب الدول الإفريقية
امل�صدرة له� ،سيواجه خطر ًا جدي ًا يف القرن املقبل،
ما مل تتخذ �إجراءات فعلية لتدارك امل�شكلة.

امل�صادر

 تقارير �صادرة عن املنظمة الدولية للقهوة. تقارير "بي بي �سي" مرتجمة.� -رشكة غراند فيو للأبحاث .

علوم
وتكنولوجيا
يحدد مواقع األهداف بدقة

الرادار
ال����رادار ،ه��و جهاز ا�ست�شعار للذبذبات
الكهرومغناطي�سية ،ي�ستخدم يف حتديد
مواقع الأج�سام املختلفة ،حيث يقوم بنقل
الطاقة للأ�شياء امل���راد حتديد مواقعها
ومراقبة ال�صدى العائد منها.
ويتعامل الرادار مع الأهداف املختلفة ،مثل
ال�سفن ،والطائرات ،والكثري من الأهداف
الأخ����رى ،فيقوم بتحديد موقعها بدقة
و�شكلها وحجمها و�سرعة حتركها.
وميتاز ال���رادار عن �أ�شباهه من �أجهزة
اال�ست�شعار التي تعمل بالأ�شعة حتت
احل���م���راء ب��ق��درت��ه ع��ل��ى حت��دي��د م��واق��ع
الأه��داف بدقة ،بغ�ض النظر عن الظروف
املناخية ال�سائدة.

ُعرف الرادار منذ أوائل

القرن العشرين ..

والجيش البريطاني
أول من استعمله
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العامل روبرت وات�سون وات خمرتع الرادار

عرف الرادار منذ �أوائل القرن الع�رشين ،حيث
ا�ستعملته القوات امل�سلحة واجلي�ش الربيطاين
�أو ًال ،ثم انت�رش ا�ستعماله بعدها لي�شمل الأمور
املتعلقة باملالحة ،والطريان والف�ضاء.
ويقوم مبد�أ عمل الرادار على ا�ستخدام ال�صدى،
حيث يتم ت�شغيل جهاز الإر�سال املخ�ص�ص لذلك،
و�إط �ل�اق م��وج��ات ال��رادي��و ذات ال�ت�ردد العايل
وال���ش��دة امل�ت�راوح ��ة ب�ين ال�ق���ص�يرة والطويلة
باجتاه ج�سم معني ،قد يكون طائرة� ،أو �سفينة،
�أو غري ذلك ،وانتظار عودة ال�صدى وا�ستقباله
عرب �أجهزة ا�ستقبال خا�صة ،وح�ساب الوقت
امل�ستغرق لذلك ،مع احت�ساب "ت�أثري دوبلر"-
ه��و ت�غ�ير ظ��اه��ري ل �ل�تردد �أو ال �ط��ول امل��وج��ي
للأمواج عندما تر�صد من قبل مراقب متحرك
بالن�سبة للم�صدر املوجي -لل�صدى �أي�ض ًا.
ويتم ا�ستعمال موجات ال��رادي��و ،كونها ذات
�رسعة انتقال تقارب �رسعة ال�ضوء ،وب�إمكانها
االنتقال مل�سافات طويلة ،كما �أنها غري م�سببة
فكرة عمل الرادار
تقوم على استخدام
الصدى واستقباله
عبر أجهزة خاصة
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للإزعاج كموجات ال�صوت ،بالإ�ضافة للقدرة
على مالحظتها واكت�شافها رغم بهتانها.
ويتم با�ستخدام ال ��رادار قيا�س امل�سافة التي
تبعدها الأج�سام بدقة عالية ،وبا�ستخدام ح�ساب
الإزاحة الناجتة من "ت�أثري دوبلر" يتم احت�ساب
�رسعة حترك اجل�سم بدقة كبرية �أي�ض ًا.
وال ي�صلح ا��س�ت�خ��دام ال � ��رادار املعتمد على
م��وج��ات ال ��رادي ��و يف امل �ج��ال الأر�� �ض ��ي ،حيث
ي�صطدم بالكثري من الأج�سام عند �إطالقه ،وهذا
قد ي�سبب ارتباك ًا.
خمرتع الرادار
اخرتاع الرادار كان ح�صيلة م�ساهمة العديد من
العلماء ،لعل �أبرزهم العامل اال�سكتلندي روبرت
وات�سون وات ،حيث �ساعدهم الرادار وموجات
الراديو على اكت�شاف العوا�صف الرعدية ،مما
�ساعد مكتب الأر�صاد اجلوية الربيطاين �آنذاك
يف عمله ،كما متت اال�ستفادة منه �أثناء احلرب
العاملية يف الك�شف عن طائرات العدو.
وول� ��د وات �� �س��ون ع ��ام  1892يف "�أن �غ��و���س"
ب��ا� �س �ك �ت �ل �ن��دا ،وت� �خ ��رج م ��ن ج��ام �ع��ة "�سانت
�أندروز" ،ثم عمل يف املكتب الربيطاين للأر�صاد
اجلوية (املنظمة الرئي�سية للتنب�ؤ بالطق�س يف
البالد) ،وقد �صمم عدد ًا من الأجهزة ميكن لها
�أن حتدد موقع العوا�صف الرعدية �أثناء عمله.

وبعد �أن مت تعيينه م��دي��ر ًا للبحوث املخت�صة بـ
"�أ�شعة الراديو" يف املخترب الفيزيائي الوطني
ال�بري �ط��اين ،مت�ك��ن وات �� �س��ون م��ن �إك �م ��ال بحثه
لتطوير نظام رادار ميكنه حتديد موقع الطائرات،
ليح�صل على براءة اخرتاع بريطانية عام .1935
و�سعى وات�سون خالل عمله يف مكتب الأر�صاد
اجل��وي��ة ال�بري �ط��اين �إىل ا� �س �ت �خ��دام امل��وج��ات
الراديوية للك�شف عن العوا�صف القريبة ،ثم
�أدرك يف ف�ترة ما قبل احل��رب العاملية الثانية
مع م�ساعده �أرنولد ويلكنز ،ب�أنهم ي�ستطيعون
ا�ستخدام هذه التكنولوجيا للك�شف عن طائرات
ال�ع��دو القريبة ،لذلك عملوا على بناء �شبكة
متطورة من �أجهزة ك�شف ال ��رادار الأر�ضية
حول جنوب و�رشق ال�ساحل الربيطاين.
ورغ��م �أن وات���س��ون ه��و �أول م��ن �أن���ش��أ نظام
رادار� ،إال �أن العديد من املخرتعني الآخرين
�أخ ��ذوا مفهومه الأ��ص�ل��ي ،وط ��وروه وقاموا
بتح�سني عمله على مر ال�سنني ،حتى و�صل
اختراع الرادار كان
حصيلة مساهمة عديد
من العلماء أبرزهم
روبرت واتسون وات

ا�ستعماالت متعددة لـ "الرادار" منها قيا�س �رسعة ال�سيارات

تستعمل موجات
الراديو في الرادار
لسرعة انتقالها
لمسافات طويلة

الرادار �إىل ما هو عليه اليوم ،ومن املخرتعني
الذين �ساهموا يف تطويره :هايرني�ش هريتز،
وجيم�س كلري ماك�سويل ،وكري�ستيان �أندريا�س
دوبلر ،والدكتور روبرت رينز ،ولوي�س والرت
�ألفاريز ،وجون لوجي بريد.
�أنواع متعددة
وجميع �أنظمة الرادار تعتمد يف عملها على نف�س
امل�ب��د�أ ،ولكن هناك �أن��واع� ًا متعددة مــن �أنظمة
الرادار ،تختلف يف طبيعة ا�ستخدامها ،وت�شمل:
• الرادار الب�سيط:
هو اب�سط �أنواع الرادارات ،حيث يقوم املحول
ب�إر�سال �إ�شارات متقطعة بفا�صل زمني معني،
ويف ه ��ذه ال�ف��وا��ص��ل ي�ق��وم با�ستقبال �صدى
املوجات املنعك�سة من الأج�سام.
وتتحرك هذه ال��رادارات دائري ًا حول نف�سها،
وه��ي ممتازة لتحديد مكان الأج���س��ام ،لكنها
لي�ست دقيقة يف حتديد ال�رسعات.

• الرادار امل�ستمر:
ه��ذا النوع ير�سل امل��وج��ات با�ستمرار ودون
انقطاع ،وهو ممتاز يف حتديد ال�رسعة واالجتاه،
ولكنه لي�س دقيق ًا يف حتديد املكان مثل الرادار
الب�سيط ،مما يدفع البع�ض ال�ستخدام النظامني
مع ًا للتو�صل �إىل احلل الأمثل.
• رادار الت�صويب:
ه ��ذا ال� � ��رادار ي���س�ت�خ��دم يف ت�ق�ف��ي الأه � ��داف
الأر�ضية من اجلو.
• رادار النظام املرحلي:
يدور هذا الرادار حول نف�سه كباقي الرادارات
الأخ � ��رى ،لكنه يتميز ب �ع��دد م��ن ال�ه��وائ�ي��ات
ال�صغرية كل منها ي�ستطيع �أن يدور حول نف�سه
دورة كاملة ،وبعد حتديد اجتاه كل هوائي يقوم
امل�ستقبل بدمج الإ� �ش��ارات جميعها يف �إ�شارة
واح��دة ،وميتاز هذا النوع بقدرته على تغيري
اجتاهه ب�شكل �أ�رسع من �أي رادار �آخر.
• الرادار الفرعي:
ه��و ن�ظ��ام يعمل مثل ال� ��رادار الب�سيط ،لكنه
ير�سل موجات م�شفرة �إ�ضافية للطائرة ،وهي
عبارة عن �أ�سئلة رقمية ،وي�ستقبل من الطائرة
�أجوبة خا�صة ،مثل هوية الطائرة ،ومن �أي
دول ��ة ،وذل ��ك لكي تتعرف ال��دف��اع��ات اجلوية
عليها ،وحت ��دد �إن ك��ان��ت م�ساملة �أم عدائية،

العديد من المخترعين
أخذوا مفهوم الرادار
األصلي وطوروه
وقاموا بتحسين عمله

وتعتمد حركة امل��رور اجل��وي ب�شكل �أ�سا�سي
على هذا النوع من الرادارات.
• م�سد�س الرادار:
م�سد�س ال ��رادار ،هو جهاز ي�ستخدم لقيا�س
��سرع��ة الأج �� �س��ام امل�ت�ح��رك��ة ،وي�ستخدم �إم��ا
يف ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون (م �ث��ل م��راق �ب��ة ��سرع��ات
ال�سيارات)� ،أو يف مهنة التحليل الريا�ضي.
وم�سد�س ال� ��رادار ه��و ن��وع م��ن �أن ��واع رادارات
"دوبلر" التي ت�ستخدم ت�أثري "دوبلر" لقيا�س �رسعة
الأهداف التي تك�شفها التغطية االجتاهية للهوائية.

امل�صادر

 -ك � � � �ت� � � ��اب ك � � �ي� � ��ف ي� � �ع� � �م � ��ل ال� � � � � � � � ��رادار

ل � �ل � �ك� ��ات� ��ب م� � ��ار� � � �ش� � ��ال ب � ��ري � ��ن – 2018
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صحة
يحمي الجسم من الميكروبات

جهاز املناعة
الوظيفة الأ�سا�سية للجهاز املناعي ،هي حتقيق املناعة الطبيعية للج�سم �ضد
امليكروبات ،من خالل التعرف عليها والتخل�ص منها ،مما يك�سب اجل�سم مناعة
مكت�سبة متخ�ص�صة للميكروب الذي متت حماربته.
وقد بد�أ علم املناعة كدرا�سة لت�أثري العدوى على احليوان ،ومع مرور ال�سنني،
والتقدم ال�سريع يف جمال التكنولوجيا الطبية� ،أ�صبح هذا العلم متميز ًا وقائماً بذاته،
بعد �أن كان ي�شكل جزء ًا من علم امليكروبات واحل�سا�سية.
وبف�ضل التقدم الذي �ساهم يف اكت�شاف الكثري من �أ�سا�سيات هذا العلم ومكونات اجلهاز
املناعي� ،أمكن تف�سري كثري من الظواهر املر�ضية التي طاملا حريت العلماء من قبل.
و�شملت الدرا�سات عن هذا النوع من اخلاليا املناعية ،م�صل الدم ،وما يحتويه من
�أج�سام مناعية ومكونات اخللية.

بقلم :د .م�صطفى �إ�سماعيل
كبري الأطباء املمار�سني العامني
عيادة م�صفاة ميناء الأحمدي

كشف مكونات الجهاز

المناعي فسر كثيراً

من الظواهر المرضية
التي حيرت العلماء

وق� ��د ان �ع �ك ����س ال �ت �ق��دم يف درا�� �س ��ة اجل �ي �ن��ات
وعالقتها ب��الأم��را���ض على الأب�ح��اث اخلا�صة
ب��اجل �ه��از امل �ن��اع��ي ،ث��م ح ��دث ت��و��س��ع ك�ب�ير يف
جم��ال ال��درا��س��ة لت�شمل جم��االت ع��دي��دة ،مثل
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�أمرا�ض احل�سا�سية ،والأم��را���ض النا�شئة عن وه �ك ��ذا مت �ك��ن ع �ل��م امل �ن��اع��ة م ��ن رب ��ط ال�ع�ل��وم
خلل اجلهاز املناعي والكيمياء املناعية ،وكذلك الأ�سا�سية بالعلوم التطبيقية ،و�أ�صبحت املعرفة
عالقة اجلهاز املناعي بالأورام وزراعة الأع�ضاء يف ه��ذا املجال ��ضرورة للأجيال املتعاقبة من
الأطباء املتخ�ص�صني يف فروع الطب املختلفة،
والأمرا�ض اجللدية والروماتيزمية.

الأغذية املحتوية على الفيتامينات �رضورة لقيام اجلهاز املناعي بوظيفته على �أكمل وجه

حيث �إن درا�سة علم املناعة تف�رس الكثري من
الأمرا�ض التي ت�صيب �أع�ضاء ج�سم الإن�سان،
كالكبد ،والكلى ،والغدد ،واجللد ،واملفا�صل،
وكذلك الأمرا�ض ال�رسطانية.
مكونات اجلهاز املناعي
يتكون اجلهاز املناعي من الآتي:
• النخاع العظمي:
وهو امل�صنع ال��ذي يتم فيه تكوين خاليا الدم
احلمراء ،و�صفائح الدم ،وخاليا الدم البي�ضاء،
وجميع هذه اخلاليا تن�ش�أ من اخللية الأم التي
تت�شكل �إىل �أنواع من اخلاليا ،وبالتايل يتكون
منها كل نوع من خاليا املناعة على حدة ،وتنمو
ه ��ذه اخل�لاي��ا حت��ت ت ��أث�ير م ��واد معينة تعزز
بوا�سطة خاليا خا�صة موجودة بالنخاع حتى
تعو�ض اخلاليا التي تفقد يف الأن�سجة والدم.
• الغدة الثيمو�سية:
ب�ع��د خ ��روج اخل�لاي��ا الليمفاوية م��ن نخاع
العظام ت�صل �إىل الغدة الثيمو�سية ،والتي
التقدم في دراسة
الجينات وعالقتها
باألمراض انعكس على
أبحاث الجهاز المناعي

تقع �أعلى القلب على الق�صبة الهوائية يف �أعلى
منطقة ال�صدر.
ويف الغدة الثيمو�سية تبد�أ اخلاليا الليمفاوية
(ت) يف التعلم والتخ�ص�ص ،ويكتمل منوها
بت�أثري الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة.
وه��ذه اخل�لاي��ا التي تخرج �إىل ال��دم وت�صبح
م�س�ؤولة عما ي�سمى باملناعة اخللوية ،عليها يف
هذه املرحلة �أن تتعرف على اخلاليا اخلا�صة
باجل�سم ذات��ه واخلاليا الغريبة التي يتعر�ض
لها اجل�سم ،وهي بذلك ال تهاجم ما هو خا�ص
بالذات ،و�إمن��ا تتعرف على الأج�سام الغريبة
وتق�ضي عليها.
• الغدد الليمفاوية والطحال:
بعد �أن تخرج اخلاليا الليمفاوية من امل�صنع
(ال�ن�خ��اع ال�ع�ظ�م��ي) ،وتتعلم وتتخ�ص�ص يف
الغدة الثيمو�سية ،ف�إنها ت�صل �إىل الدم وينقلها
ال��دم �إىل الأن�سجة املختلفة والطحال ،وت�صل
�إىل الغدد الليمفاوية (توجد يف �أماكن خمتلفة
باجل�سم ،مثل �أ�سفل الإب��ط و�أعلى الفخذ) عن
طريق ال�سائل الليمفاوي ،وعندما ت�صل هذه
اخلاليا �إىل الطحال والغدد الليمفاوية ف�إنها
ت�ت�م��رك��ز يف �أم ��اك ��ن خم�ص�صة ل�ك��ل ن ��وع من
�أن��واع اخلاليا الليمفاوية� ،أي �أن هناك �أماكن
للخاليا (ت) ،و�أماكن خم�ص�صة للخاليا (ب)،
بحيث تكون على ا�ستعداد للتعرف على �أي

ج�سم غريب ي�صل عن طريق ال��دم �أو ال�سائل
الليمفاوي لتقوم بعملها املتخ�ص�ص يف حماربة
هذا اجل�سم الغريب.
• اللوزتان والغدد الليمفاوية الأخرى:
ه�ن��اك جتمعات �أي���ض� ًا للخاليا الليمفاوية يف
�أم ��اك ��ن �أخ� ��رى ب��اجل���س��م ،م �ث��ال ذل ��ك اجل�ه��از
اله�ضمي ،واجل �ه��از التنف�سي ،ك��ذل��ك توجد
بع�ض التجمعات حتت الطبقة املخاطية ،وتعترب
اللوز ،والغدد املوجودة بجوار الزائدة الدودية
�أمثلة �أخرى مهمة ،ويت�ضح من ذلك �أن اخلاليا
الليمفاوية منت�رشة يف كل مكان باجل�سم� ،سواء
ال��دم� ،أو الأن�سجة� ،أو اجللد ،وه��ي يف حركة
دوران م�ستمر تبحث عن �أي ج�سم غريب يدخل
اجل�سم لتفتك به وحتمي اجل�سم.
• خاليا الدم:
ي�شمل الدم �أنواع ًا كثرية من اخلاليا البي�ضاء
التي حتمي اجل�سم من امليكروبات والأج�سام
الغريبة ،و�أهمها:
ال �ن��وع الأول :اخل�لاي��ا ال �ت��ي ت �ق��وم باملناعة
تطور المعرفة في
علم المناعة ضرورة
لألجيال المتعاقبة من
األطباء والمتخصصين
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للريا�ضة ت�أثري �إيجابي على عمل اجلهاز املناعي

ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،م�ث��ل اخل�لاي��ا ال�ب�ي���ض��اء املحببة،
واخلاليا البي�ضاء القاتلة ،وه��ذه اخلاليا غري
متخ�ص�صة يف عملها.
النوع ال�ث��اين :اخلاليا امل�س�ؤولة عن املناعة
املكت�سبة ،وهي خاليا متخ�ص�صة يف عملها،
ول �ه��ا ذاك� ��رة وت���ش�م��ل اخل�لاي��ا الليمفاوية
والليمفو�سيت ،وهي نوعان� :أولهما اخلاليا
(ت) ،وت�ق��وم مب��ا ي�سمى باملناعة اخللوية،
�أي حتمي اجل�سم م��ن امليكروبات اخللوية
والفريو�سات ،وبع�ض �أن��واع البكرتيا التي
تتكاثر داخل خاليا ج�سم الإن�سان ،والتي ال
ت�ستطيع الأج�سام املناعية الو�صول �إليها،
وثانيهما اخلاليا (ب) ،وه��ي حتمي اجل�سم
م��ن امل�ي�ك��روب��ات امل��وج��ودة خ ��ارج اخل�لاي��ا،
والتي تفرز �سموم ًا ،حيث تقوم هذه اخلاليا
ب�إفراز الأج�سام امل�ضادة التي ت�ساعد على
تدمري ال�سموم.
النوع الثالث :هو اخلاليا البالعة ،وهي موجودة
المواد الدهنية

و"الكوليسترول"

األكثر تأثيراً على
إضعاف المناعة
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يف ك��ل �أع �� �ض��اء و�أن �� �س �ج��ة اجل �� �س��م ،وت�سمى
مب�سميات كثرية ح�سب املكان املوجودة فيه،
ووظائفها تتمثل فيما يلي:
 تعمل كفرقة نظافة تبحث عن �أي ج�سم غريبوتقوم بابتالع ،وحتليل وقتل امل��واد الغريبة
بوا�سطة بع�ض الإنزميات وامل��واد الكيماوية،
وكلها تق�ضي على امليكروبات ومتنع انت�شارها
ل�ل�خ�لاي��ا امل� �ج ��اورة ،ويف �أث �ن ��اء ق�ي��ام�ه��ا بهذه
الوظائف ق��د ت�صيب بع�ض اخل�لاي��ا ال�سليمة
املجاورة ملكان الإ�صابة.
 تفرز مواد مهمة ت�سمى "ال�سيتوكنيز" ،وهيب��دوره��ا ت�ق��وم ب�ج��ذب اخل�لاي��ا الأخ� ��رى التي
ت�ساعد يف عمليات االلتهاب ال��ذي يكون �أحد
نتائجه ارتفاع درجة احلرارة امل�صاحبة لهذه
املعركة التي تنتهي بالق�ضاء على امليكروب� ،أو
اجل�سم الغريب ،وبعد ذلك تقوم ب�إفراز بع�ض
املواد التي ت�ساعد على منو اخلاليا حتى تلتئم
اجلروح� ،أو مكان الإ�صابة.
 تقوم هذه اخلاليا بدور هام ،وهو �إخراججزء من الأج�سام التي تبتلعها على ال�سطح
اخل ��ارج ��ي للخلية ب�ط��ري�ق��ة ت�ستطيع بها
اخلاليا (ت) التعرف على اجل�سم الغريب،
�أو "االن �ت �ج�ي�ن" ،وت �ق��وم يف ن�ف����س ال��وق��ت
بتن�شيط اخلاليا (ت).

 يف �أثناء قيامها بوظيفتها يف عملية اال�ستجابةاملناعية ،ف�إن اخلاليا الليمفاوية (ت) تر�سل لها
مواد ت�ساعد على تن�شيطها ،وبالتايل تزيد من
قدرتها على الق�ضاء على الأج�سام الغريبة.
 يوجد على �سطح ه��ذه اخل�لاي��ا م�ستقبالتل�ل�أج �� �س��ام امل �� �ض��ادة ال �ت��ي ت �ف��رزه��ا اخل�لاي��ا
الليمفاوية (ب) ،وك��ذل��ك بع�ض الربوتينات
الأخ��رى التي تغلف �سطح امليكروب ،وجتعله
�أ�سهل يف عملية االبتالع.
�آثار �ضارة
الأ�سا�س يف عمل اجلهاز املناعي ،هو التعرف
على �أي م��ادة غريبة على اجل�سم ،والتخل�ص
منها ،لكن يف بع�ض الأحيان قد يرتتب على قيام
اجلهاز املناعي بوظيفته �آثار غري مرغوب فيها،
مثل حماربة �أج�سام نافعة البد من وجودها يف
اجل�سم ،وينتج عن ذلك �أمرا�ض ،مثل:
 �أم��را���ض امل�ن��اع��ة �ضد ال� ��ذات :وه��ي حتدثممارسة الرياضة
بصورة معتدلة
تعمل على توازن عمل
الجهاز المناعي

ال�ضغوط النف�سية تعمل على تثبيط جهاز املناعة

هرمونات "الكورتيزون"
والهرمونات الذكرية
واألنثوية تعمل على
تثبيط جهاز المناعة

نتيجة مهاجمة اجلهاز املناعي خلاليا اجل�سم
اخلا�صة ،لأن��ه يعتربها �أج�سام ًا غريبة عليه،
وي�ت�ع��ام��ل معها ع�ل��ى ه ��ذا ال�ن�ح��و ،وي�ن�ت��ج عن
ذل ��ك �أم ��را� ��ض ك �ث�يرة ،م�ث��ل ال��ذئ �ب��ة احل �م��راء
و"الروماتويد" وغريها.
 بع�ض �أم��را���ض احل�سا�سية :وه��ي نتيجةدخول بع�ض الأج�سام الغريبة ،مثل حبوب لقاح
الأزه��ار ،والأدوي ��ة ،وبع�ض �أن��واع امل�أكوالت،
وينتج عن ذلك خروج املواد ال�ضارة من خاليا
مناعية موجودة بالأن�سجة ،والتي تت�سبب يف
الأعرا�ض التي ي�شكو منها مري�ض احل�سا�سية.
 ق��د يرف�ض اجل�ه��از املناعي ع�ضو ًا منقو ًالجل�سم الإن�سان لإنقاذ حياته.

�سوء التغذية قد ين�ش�أ عن نق�ص يف الفيتامينات،
فمث ًال نق�ص فيتامني (�أ) ينتج عنه �ضمور يف
الغدة الثيمو�سية ،وي�صاحب ذل��ك ق�صور يف
وظائف اخلاليا املناعية ،وتختفي هذه الأعرا�ض
عند �إعطاء املري�ض فيتامني (�أ)� ،أي�ض ًا انخفا�ض
م�ستويات فيتامينات (ب  )6و(ب  )12ي�ؤثر
�سلب ًا على ن�شاط اجلهاز املناعي.
�أم ��ا فيما يخ�ص الأط �ع �م��ة ال�ت��ي ت ��ؤث��ر على
جهاز املناعة ،فتعد املواد الدهنية �أكرث املواد
الغذائية ت ��أث�ير ًا على املناعة ،فمث ًال ارتفاع
ن�سبة "الكول�سرتول" يعمل على �إ�ضعاف
املناعة ،وكذلك ف�إن زيادة الأحما�ض الدهنية
بنوعيها امل�شبعة ،وغري امل�شبعة ،تقلل ب�شدة
من كفاءة اجلهاز املناعي ،ووفق ًا لذلك ف�إن
الإق �ل��ال م��ن امل� ��واد ال��ده�ن�ي��ة ،والإك� �ث ��ار من
اخل���ضراوات والفاكهة الغنية بالفيتامينات
واملعادن يوفر ظروف ًا منا�سبة ليقوم اجلهاز
املناعي بدوره بكفاءة.

احلالة النف�سية
ويف �ش�أن ت�أثري احلالة النف�سية على كفاءة
التغذية ...والفيتامينات
اجل �ه ��از امل �ن��اع��ي ،ف ��إن ��ه م ��ن امل� �ع ��روف �أن
تلعب الفيتامينات دور ًا هام ًا يف قيام اجلهاز هناك ر�سائل متبادلة بني اجلهاز الع�صبي
امل�ن��اع��ي بوظيفته على ال��وج��ه الأك �م��ل ،ومن وال� �غ ��دد واجل� �ه ��از امل �ن��اع��ي ،ف �م �ث� ً
لا تعمل
املالحظ �أن نق�ص املناعة امل�صاحب لأمرا�ض بع�ض ال �ه��رم��ون��ات ،م�ث��ل "الكورتيزون"

زيادة األحماض
الدهنية بنوعيها
يقلل بشدة من
كفاءة الجهاز المناعي

والهرمونات الذكرية والأنثوية على تثبيط
ج�ه��از امل�ن��اع��ة ،بينما يعمل ه��رم��ون الغدة
ال��درق �ي��ة وه��رم��ون ال�ن�م��و والأن �� �س��ول�ين يف
االجت ��اه املعاك�س ،وق��د ثبت �أن ال�ضغوط
النف�سية ت�ؤثر على الغدة فوق الكلية التي
تفرز هرمون "الكورتيزون" الذي يت�سبب يف
تثبيط جهاز املناعة.
وفيما يخ�ص ممار�سة الريا�ضة وت�أثريها على
عمل اجلهاز املناعي ،ف�إنه �إذا كانت ممار�سة
الريا�ضة تتم ب�صورة معتدلة وب�سيطة ،ف�إنها
ت�ضفي نوع ًا من اال�ستقرار النف�سي الذي
ي�صاحبه توازن عمل اجلهاز املناعي ،ولكن
�إذا كانت الريا�ضة عنيفة وم�صحوبة بزيادة
يف التوتر والإجهاد ،فان ذلك ي�ؤدي �إىل افراز
بع�ض الهرمونات ،مثل "الكورتيزون" وكل
من مادتي "االنرتفريون" ،و"االنرثلوكنيز"
وغري ذلك ،مما ينتج عنه �ضعف جهاز املناعة،
وزيادة فر�ص التعر�ض للعدوى.
39

تنمية
اإلقبال عليها فاق التوقعات

املنتجات العضوية
حققت املنتجات الزراعية الع�ضوية انت�شار ًا ملحوظاً يف ال�سنوات
الأخ�يرة يف الكثري من دول العامل ،و�أ�صبح �إقبال امل�ستهلكني عليها
يفوق بكثري ما كان متوقعاً.
وازداد الإقبال على اخل�ضراوات والفاكهة املزروعة وفقاً للطرق
الع�ضوية احلديثة ،التي تعتمد على �أ�سلوب زراعة الأج��داد ،ولكن
ب�شكل علمي متطور ،وبا�ستخدام الأ�سمدة الطبيعية اخلالية متاماً من
�أي مبيدات �أو �إ�ضافات �أو تراكيب كيميائية م�صنعة.
وه��ذا الأم��ر جعل �أ�سعار هذه املنتجات ت�شهد ارتفاعاً متزايد ًا عن
مثيالتها من املنتجات التي تتم زراعتها وفقاً للطرق التقليدية.
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الزراعة العضوية نظام
يعتمد على عدم استخدام
األسمدة الكيميائية
والمبيدات الزراعية

منتجات الزراعة الع�ضوية تتميز ب�أنها �أطيب يف الطعم وعنا�رصها الغذائية متوازنة

ال��زراع��ة الع�ضوية ،هي نظام للزراعة يعتمد
�أ��س��ا��س� ًا على م�ب��د�أ ع��دم ال�سماح با�ستخدام
الأ�سمدة الكيميائية امل�صنعة ،وكذلك مبيدات
احل�رشات ،ملا لها من ت�أثري �ضار على الإن�سان
واحليوان والبيئة ،فالزراعة الع�ضوية تعتمد
على ال ��دورات الزراعية والأ��س�م��دة الطبيعية
الناجتة عن خملفات احليوان والنبات ،والتي
تعرف بـ "الكمبو�ست" ،كما تعتمد يف مكافحتها
على كائنات حية (العدائيات) وه��ذه الطريقة
تعرف باملكافحة احليوية.
وتعتمد ال��زراع��ة الع�ضوية على نظام ال��دورة
الزراعية ،و�إع ��ادة ا�ستخدام امل��واد الع�ضوية
من داخل املزرعة ،مثل بقايا املحا�صيل ،وروث
احل �ي��وان��ات ،وزراع � ��ة امل�ح��ا��ص�ي��ل البقولية،
وال�سماد الأخ�رض ،وكذلك املخلفات الع�ضوية
م��ن خ ��ارج امل��زرع��ة ،كما تعتمد على و�سائل
و�أ�ساليب غري كيماوية لل�سيطرة على الآف��ات
اعتماد المنتجات
العضوية على األسمدة
الطبيعية جعل أسعارها
مرتفعة عن مثيالتها

(ح ���شرات� ،أم ��را� ��ض� ،أع �� �ش��اب) ،فالأ�سمدة
واملبيدات الكيماوية ومنظمات النمو وامل��واد
ال�ك�ي�م��اوي��ة امل���ض��اف��ة (يف غ ��ذاء احل �ي��وان��ات)
ت�ستثنى من الزراعة الع�ضوية ،كما ت�ستثنى
م �ن �ت �ج��ات ال �ه �ن��د� �س��ة ال ��وراث� �ي ��ة م ��ن ال �ب ��ذور
وال�سالالت املعدلة وراث�ي� ًا ،وامل��واد احلافظة،
وامل���واد امل�ضافة ،وامل���واد امل�شعة مل��ا لها من
ت�أثري �ضار على االن�سان واحليوان والبيئة،
وت�ستخدم بدائل طبيعية يف التغذية واملقاومة.
�ضرورة حتمية
وبالتايل ف�إن الزراعة الع�ضوية باتت �رضورة
حتمية للحد م��ن االن�ت���ش��ار ال�ك�ب�ير ل�ل��زراع��ة
احل��دي�ث��ة ،فمن امل �ع��روف �أن زي ��ادة الكمية يف
الإن �ت��اج دائ �م � ًا ت�ك��ون على ح�ساب اجل ��ودة يف
أم�س احلاجة للح�صول
الغذاء ،يف حني نحن يف � َّ
ع�ل��ى غ� ��ذاء ��ص�ح��ي م�ت�ك��ام��ل خ� ��الٍ م��ن جميع
م�سببات الأمرا�ض اخلطرية.
وبخالف املزايا ال�صحية ،ف�إن املواد الغذائية
الناجتة ع��ن ال��زراع��ة الع�ضوية تتميز ب�أنها
�أطيب يف الطعم ،وعنا�رصها الغذائية متوازنة
و�أق��رب �إىل الطبيعة ،كما �أن عمليات �إنتاجها
وت�صنيعها تتم بطرق ال ت�رض بالبيئة.

وتعتمد الزراعة الع�ضوية على عدد من املمار�سات
ال �ه ��ام ��ة ،م �ن �ه��ا ا� �س �ت �خ��دام م �� �ص��ادر طبيعية
كالأ�سمدة الع�ضوية يف تغذية النبات ،والإبقاء
على خ�صوبة الرتبة ب�إ�ضافة مواد ذات م�صدر
ع�ضوي ،مع املحافظة على ال ��دورات الطبيعية
للعنا�رص املغذية ،وحماية املحا�صيل الزراعية
من احل�رشات والأمرا�ض باتباع �إدارة زراعية
متكاملة و�صيانة النظام البيئي دون احلاجة
ال�ستخدام مواد كيميائية �ضارة ،بالإ�ضافة �إىل
مكافحة الآفات با�ستخدام مواد طبيعية.
فروق كبرية
وقد �أظهرت الدرا�سات وجود فروق وا�ضحة
يف حم �ت��وى بع�ض املحا�صيل الع�ضوية من
الربوتني والفيتامينات وال�سكريات والعنا�رص
ال�غ��ذائ�ي��ة ال���ص�غ��رى ،م�ق��ارن��ة بتلك امل��زروع��ة
بالطرق التقليدية.
الزراعة العضوية باتت
ضرورة حتمية للحد
من االنتشار الكبير
للزراعة التقليدية
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الإنتاج الزراعي الع�ضوي يجب �أن حتكمه قواعد و�أ�س�س للرقابة و�ضمان االلتزام باملعايري املو�ضوعة

وب�صفة عامة ف�إن املنتجات الزراعية الع�ضوية
حتتوي على كميات �أعلى كثري ًا من فيتامني
(ج) ،واحل��دي��د واملاغن�سيوم ،والفو�سفور،
وامل�ع��ادن الغذائية الهامة لتغذية الإن�سان،
ويف املقابل حتتوي على كميات قليلة جد ًا من
املعادن الثقيلة ال�ضارة ب�صحة الإن�سان ،مثل
الكادميوم ،والزئبق ،والر�صا�ص وغريها،
و�أي�ض ًا النرتات ( ،)NO3والتي لها ت�أثري
�ضار على �صحة الإن�سان ،وال�صوديوم الذي
ي�سبب �أمرا�ض �ضغط الدم.
وتتمثل الأهداف الأ�سا�سية للإنتاج الزراعي
الع�ضوي يف الآتي:
• �إن �ت��اج غ��ذاء �آم��ن ذي قيمة غذائية عالية
وبكميات كافية.
• مراعاة البعد االجتماعي والبيئي ،والتفاعل
البناء مع جميع الأنظمة الطبيعية.
• املحافظة والعمل على خ�صوبة الرتبة.
أظهرت الدراسات وجود
فروق في القيم الغذائية
للمحاصيل العضوية
مقارنة بالتقليدية
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• ت�شجيع وت�ن���ش�ي��ط ال �ن �ظ��ام احل �ي ��وي يف
الزراعة مبا ي�شتمل من كائنات دقيقة ونباتات
وحيوانات.
• ا�ستخدام امل�صادر الطبيعية املتجددة يف
الزراعة الع�ضوية.
• العمل على تن�شيط الإن�ت��اج ال��زراع��ي من
خالل نظام متجان�س خا�ص باملزارع بالن�سبة
للمخلفات الع�ضوية والعنا�رص الغذائية.
• توفري عالقة متزنة بني الإنتاج الزراعي
والإنتاج احليواين.
• جتنب جميع �صور التلوث �إىل �أقل ما ميكن.
• اال� �س �ت �ع �م��ال الآم � ��ن وال �� �ص �ح��ي ل�ل�م�ي��اه
وم�صادرها مع املحافظة على ما حتتويه من
�أحياء.
• �إنتاج منتجات ع�ضوية قابلة للتحلل الكامل
حيوي ًا.
• توفري احلياة املنا�سبة للعاملني يف جمال
�إنتاج وجتهيز املنتجات الع�ضوية ،و�ضمان
مناخ �آمن خالل فرتة العمل.
• منع ا�ستخدام �أي م��واد تت�ضمن جينات
معدلة وراثي ًا� ،سواء كان ذلك يف البذور� ،أو
و�سائل الإنتاج الأخرى.

�أ�س�س الرقابة
والإن�ت��اج الزراعي الع�ضوي يجب �أن حتكمه
ق��واع��د و�أ� �س ����س ل�ل��رق��اب��ة ،ل���ض�م��ان االل �ت��زام
باملعايري املو�ضوعة للوفاء مبتطلبات امل�ستهلك
من الغذاء ال�صحي الآم��ن اخلايل من متبقيات
العنا�رص الثقيلة واملبيدات� ،أو �أي مواد ت�ؤثر
على �صحة الإن�سان.
وقد ينفق الأف��راد الكثري من الأم��وال يف �سبيل
احل�صول على منتجات �صحية ال ت�سبب لهم
الأم��را���ض وه��م ال يعلمون �إن كانت منتجات
ع�ضوية بالفعل �أم ال ،ل��ذا يجب �أن يكون �أي
منتج ي�سوق حت��ت ا�سم "منتج ع�ضوي" من
�إن �ت ��اج م ��زرع ��ة� ،أو ج�ه��ة تخ�ضع ل�ل�إ��شراف
والتفتي�ش من ال ��وزارات واجل�ه��ات الرقابية
املعنية ،و�أن تتطابق موا�صفات هذا املنتج مع
املوا�صفات واملعايري الأ�سا�سية التي ت�ضعها
هذه اجلهات.
المنتجات العضوية
تحتوي كميات كبيرة

من فيتامين "ج"

والحديد والماغنسيوم

الغذاء الع�ضوي �رضوري للأطفال مل�ساعدتهم على النمو ال�سليم

وي�ج��ب �أن يت�ضمن ه��ذا ال�ن�ظ��ام التفتي�ش
ال� � ��دوري ع �ل��ى امل� � ��زارع ،وم �ن��ح � �ش �ه��ادات
�صالحية للمنتجات التي تنتجها ،بجانب
الإ� � �ش ��راف ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات جت �ه �ي��ز امل�ن�ت��ج
وت�سويقه.
وبالتايل يجب �أال تعتمد �أي منتجات كمنتجات
ع�ضوية� ،أو حتمل عالمة �أو عبارة ت�شري �إىل
�أنه منتج ع�ضوي� ،إال �إذا كانت خا�ضعة لهذا
الإ�رشاف من املراكز واجلهات التفتي�شية.

الكويت
وتويل الكويت �أهمية خا�صة للأمن الغذائي،
وتعتربه ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية يف ر�ؤيتها ،لذا
مت�ضي بخطى حثيثة لتحقيقه بكل �أبعاده
عرب �شبكة �أم��ان ووف��ق �آلية تنفيذية فعالة
وخطط و�أبحاث متخ�ص�صة.
ويف ظل قانون �إن�شاء الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ال��زراع��ة وال�ث�روة ال�سمكية ،قامت الهيئة
بالعديد من الإج ��راءات من �أج��ل النهو�ض

حقائق و�إح�صائيات
• ازداد الطلب على املنتجات الع�ضوية بن�سبة
 % 20منذ �سنة .1990
• تباع الأغذية الع�ضوية يف  20.000متجر
يف الواليات املتحدة.
• ازدادت قيمة مبيعات امل��واد الع�ضوية يف
الواليات املتحدة من بليون �إىل  7.8باليني
دوالر خالل � 10سنوات.
• و�صلت ن�سبة امل�ساحات املزروعة بحقول
ع�ضوية يف �أملانيا وال�سويد �إىل  % 20من
امل�ساحات الزراعية يف عام .2010

• تبلغ م�ساحة احلقول الع�ضوية يف �أوروبا
 5.6ماليني هكتار ت�ضم ُ 143.000مزارع.
• تبلغ امل�ساحة املزروعة ب�شكل ع�ضوي يف
�أ�سرتاليا  10ماليني هكتار.
• معظم غ ��ذاء الأط �ف ��ال يف �أمل��ان �ي��ا ع�ضوي
و %30من اخلبز امل�ستهلك يف مدينة ميونخ
هو ع�ضوي.
ً
• �أقرت �إيطاليا قانونا �سنة  2005جلعل كل
الغذاء يف املدار�س ع�ضوي ًا.

بالقطاع الزراعي وامل�ساهمة يف توفري الأمن
ال �غ��ذائ��ي ،وخ���ص��و��ص� ًا يف جم ��ال ال��زراع��ة
ال�ع���ض��وي��ة ،ح�ي��ث �أن �� �ش ��أت ال�ه�ي�ئ��ة ق�سم ًا
للزراعة الع�ضوية ،وذلك بهدف العمل على
ن�رشها ،وحث املزارعني على الإقبال عليها،
والتي تعتمد على ا�ستخدام املواد الطبيعية
البيولوجية يف ال��زراع��ة ب��د ًال م��ن الأ�سمدة
الكيماوية واملبيدات ومواد املكافحة ال�ضارة
بال�صحة العامة.
وال ي�سمح يف هذا الق�سم با�ستخدام ال�سالالت
املحورة وراثي ًا ،واملواد احلافظة يف عمليات
الت�صنيع والإع� ��داد �أو التعليب ،وبالتايل
ت�صل امل��واد الغذائية �إىل امل�ستهلك بحالتها
الطبيعية للمحافظة على �صحته.
وقد بادرت كثري من بلدان العامل يف ال�سنوات
الأخرية �إىل تطبيق نظام الزراعة الع�ضوية،
�إال �أن مو�ضوع الإن �ت��اج الع�ضوي يحتاج
�إىل ف�ت�رة حت ��ول م��ن ال ��زراع ��ة ال�ك�ي�م��اوي��ة
�إىل ال��زراع��ة الع�ضوية ،وعمليات تفتي�ش
وت�صديق ملكان الإن �ت��اج ،وذل��ك للت�أكد من
توافر ال�رشوط واملعايري يف املنتج الع�ضوي،
ول�ضمان حقوق املنتج وامل�ستهلك ،ويتم ذلك
وفق ًا ل�رشوط و�ضوابط حمددة.
43

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
ع��ن ب��ع�����ض اجل���وان���ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

رجب
عبداهلل
• بطاقة ت �ع��ارف ..م��ن �أن ��ت؟ وم��ا تخ�ص�صك  -جمعية املهند�سني.
 جمعية اخلريجني.العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
مهند�س رجب عبد اهلل رجب بولند ،تخرجت من  -النادي العربي الريا�ضي.
كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت تخ�ص�ص  -نقابة �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
هند�سة كهربائية يف عام  ،2004و�أكملت درا�ستي • ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
العليا ،وح�صلت على درجة املاج�ستري يف الهند�سة �أعمل يف دائرة ال�صيانة مب�صفاة ميناء عبداهلل،
الكهربائية من جامعة الكويت �أي�ضاً.
ق�سم ال�صيانة الكهربائية و�صيانة التكييف.
ويف ع��ام  2008ان�ضممت للعمل يف �شركة
وتتمثل طبيعة عملي يف متابعة �أعمال ال�صيانة
البرتول الوطنية ،بعد �أن عملت قبلها لفرتة
للمعدات الكهربائية ،و�إدارة العقود اخلا�صة
ق�صرية يف وزارة الكهرباء واملاء.
ب�أعمال ال�صيانة ،حيث تنق�سم ال�صيانة لعدة
�أ�ؤم��ن بالعمل يف جمعيات النفع العام ،حيث
�أنواع ،منها ال�صيانة الوقائية ،وال�صيانة بعد
�إنني ع�ضو عامل يف عدة جمعيات منها:
حدوث عطل ،وال�صيانة �أثناء �إيقاف وحدة
العمليات ب�شكل دوري ،حيث يتم التن�سيق
تصليح المعدات في
مع باقي �أق�سام ال�صيانة لإمتام العمل ب�أ�سرع
وقت وب�شكل �آمن للعاملني واملعدات ،كما �أقوم
وقت قياسي من
ً
�أي�ضا بامل�ساهمة يف عمليات التدريب� ،سواء
أهم التحديات التي
تدريب موظفي الق�سم حديثي التعيني� ،أو طلبة
تواجهنا يومي ًا
اجلامعة وكليات التعليم التطبيقي.
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• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
هذا القطاع ع�صب احلياة االقت�صادية يف
الكويت ،وهو قطاع حيوي يهتم دائماً بتطوير
العن�صر الب�شري ،وهذه الأمور ت�شجع �أي
�شخ�ص للعمل يف مثل هذا القطاع.

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة
العملية ،والدرا�سة النظرية؟
هناك اختالف بني اجلانب النظري �أثناء الدرا�سة
اجلامعية ،واجلانب العملي يف ال�شركة ،حيث
تركز ال��درا���س��ة على النظريات واحل�سابات
الهند�سية ب�شكل كبري.
المساهمة في تدريب
المهندسين حديثي
التعيين أهم اإلنجازات
التي أعتز بها

جمع العمالت القدمية من الهوايات املف�ضلة لدى رجب عبداهلل

ويف بداية التعيني ي�شعر املوظف ب�صعوبة يف الكربى التي تنفذها ال�شركة ،مثل م�شروع الوقود
العمل والتعامل مع املعدات ،لكن مع مرور الوقت البيئي ،وقد �أثبت الكثري منهم كفاءة عالية يف
والتدريب العملي يتم التغلب على هذه امل�صاعب .العمل ،وامل�ؤكد �أن االهتمام بالعن�صر الب�شري
هو اال�ستثمار احلقيقي.

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

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

تطوير ال���ذات املن�شود ال يتم �إال م��ن خالل
تكاتف جمموعة من العوامل� ،أبرزها املطالعة
امل�ستمرة ،وح�ضور ال���دورات التدريبية يف
�شتى املجاالت املتعلقة بالعمل ،مثل الدورات
التقنية ،ودورات الإدارة ،وكذلك اال�ستفادة
من الزمالء يف حميط العمل ومن خرباتهم.

�سرعة �إع��ادة املعدة للعمل يف وق��ت قيا�سي
يف حالة تعر�ضها لعطل ما ،مع الت�أكيد على
�إجراءات الأمن وال�سالمة ،من �أهم التحديات
التي تواجهنا يف جمال عملنا اليومي ،ونتغلب
على هذا التحدي بالعمل بروح الفريق الواحد
مع باقي �أق�سام ال�صيانة ودائرة العمليات.
ً
�أي�ضا من التحديات الأخ��رى عملية تطوير • م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت ��ود حتقيقه يف
املعرفة باملعدات اجلديدة التي تعمل على امل�ستقبل؟
�أح���دث التقنيات ،وال��ت��ي تعترب ج���زء ًا من
طموحاتي لي�س لها حدود �أو �سقف معني ،فعلى
امل�شاريع ال�ضخمة اجلديدة كم�شروع الوقود
م�ستوى املجتمع �أطمح �أن �أرى بلدي الكويت يف
البيئي.
�أف�ضل حال ومتطور يف �شتى جماالت احلياة.
وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي �أطمح �أن �أكون يف
• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
نعم عملي يف ال�شركة ينا�سب ميويل ،حيث قيادة القطاع النفطي الكويتي ،وبالطبع لن
�أميل �إىل اجلانب العملي ،وهذه هي طبيعة ي�أتي هذا دون العمل بجهد ومثابرة و�إخال�ص،
كما �أطمح �أن �أرى القطاع النفطي و�شركتنا
عملنا يف امل�صفاة.
تعتمد ب�شكل تام وكلي على العمالة الوطنية

• م��ا �أه��م الإجن� ��ازات التي قمت بتحقيقها يف
جمال العمل؟

امل�ساهمة بفاعلية يف تدريب وتطوير املهند�سني
الكويتيني حديثي التعيني من اجلن�سني ،وجعلهم
متميزين يف عملهم من �أهم الإجنازات التي �أعتز
بها يف م�سريتي العملية ،وه��ذا التميز يتج�سد
يومياً يف الأعمال التي نقوم بها ،ويف امل�شاريع

تطوير الذات يحتاج
تكاتف مجموعة
من العوامل أبرزها
المطالعة المستمرة

يف جميع املجاالت الفنية والإدارية ،فكلنا يذكر
حمنة الغزو على دولتنا احلبيبة ،وكيف مت
االعتماد الكلي على املواطنني.
�أي�ضاً �أطمح اىل تخليد ذك��رى الأوائ���ل من
العمال الوطنيني يف القطاع النفطي ،وخا�صة
من نا�ضل منهم من �أج��ل ت�أميم ال�صناعة
النفطية يف الكويت ،و�إق���رار قانون خا�ص
بالعمال يف القطاع النفطي ،فلوالهم ملا كنا
ننعم بهذه املميزات ،و�أخري ًا �أ�سعى و�أطمح
لتخليد ذكرى �شهداء القطاع النفطي يف الغزو
و�شهداء الواجب.

• ما هواياتك ..وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
لدي عدة هوايات ،من �أهمها القراءة وجمع القطع
واملن�شورات القدمية ،مثل ال�صحف واملجالت
وامل��ط��ب��وع��ات ،و�أرك����ز على �أر���ش��ي��ف القطاع
النفطي ،واحلركة الريا�ضية الكويتية ،وخا�صة
النادي العربي ،و�أر�شيف الغزو الغا�شم ،وبد�أت
هذه الهواية منذ ال�صغر يف املرحلة املتو�سطة
وم�ستمرة معي حتى يومنا هذا.

• هل هناك �إجناز يف جمال ممار�سة الهواية،
وما هو؟
�ساهمت ب�شكل ب�سيط ببع�ض القطع واملن�شورات
يف املتحف الريا�ضي للزميل ح�سني البلو�شي،
وه��و �أخ عزيز يعمل يف �شركة نفط الكويت،
��ال يف
ولديه متحف �شخ�صي على م�ستوى ع ٍ
منزله يحتوي على �آالف القطع ،وهو معتمد
ك�أحد املتاحف اخلا�صة يف الكويت.
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هل تعلم ؟

•�أن ُقطر القمر يعادل طول البحر
المتو�سط.

معلومات عامة

•�أن الألعاب الأولمبية بد�أت في عام 776

قبل الميالد.

•�أن النا�س ال يعط�سون �أثناء النوم.

•المركبة الف�ضائية "نا�سا فوياجر  ،"1هي المركبة
الوحيدة التي غادرت النظام ال�شم�سي.
الم�سلمين في
•�إندوني�سيا هي موطن �أكبر عدد من ُ
العالم ،ب�إجمالي  209ماليين ن�سمة.
• ُبنيت مدينة روما على �سبعة تالل هي :باالتين،
الكابيتولين ،كويرينال ،فيمينال� ،إ�سكيلين،
كايليان ،و�أفنتين.

كلمات

•ال �شيء يجعلنا �سعداء �سوى �أن نرى �أنف�سنا
ونحن ننجز �شيئ ًا ذا معنى.
•الجودة ،تعني �أن ت�ؤدي عملك على وجه
�صحيح حين ال يراقبك �أو يراك �أحد.
•�صديقي المف�ضل ،هو ال�صديق الذي
با�ستطاعته �أن يخرج �أثمن ما بداخلي.

من الكويت

•في القرن ال�ساد�س قبل الميالد عا�ش
الهيلين�ستيون في جزيرة فيلكا ،على تل ي�سمى
"تل خزنة".
•كان �أول ظهور للكويت في التاريخ في عهد
اليونانيين في القرن الثالث قبل الميالد،
بعد �أن ا�ستولت قوات الإ�سكندر الأكبر على
جزيرة فيلكا.

شخصيات

بيل غيت�س:

�أحد �أ�شهر المبرمجين ورجال الأعمال في العالم ،وهو �أمريكي من �أ�صول �أيرلندية ا�سكتلنديةُ ،ولد في مدنية "�سياتل"
بوالية وا�شنطن عام .1955

بعد �أن �أنهى بيل غيت�س المرحلة الدرا�سية الأولى ،انتقل للدرا�سة في جامعة "هارفارد" ،ثم تركها بعد عامين من �أجل
االن�ضمام �إلى "بول �ألين" للعمل في مجال كتابة البرمجيات الخا�صة ب�أجهزة الكمبيوتر.
قام بت�أ�سي�س �شركة "مايكرو�سوفت" عام  ،1975والتي �أ�صبحت فيما بعد من ال�شركات العالمية .وتعد هذه ال�شركة من �أهم �إنجازاته.
�سن الثالثين عام ًا ،وبالفعل حقق ذلك وهو في ُعمر
كان من طموحات بيل غيت�س �أن ي�صبح �صاحب ثروة كبيرة وهو في ّ
الحادية والثالثين ،لي�صبح من �أهم الأثرياء على م�ستوى العالم.
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العـدد � - 498سبتمرب

2019

• •لقاء لـ "الوطنية" مع المدير العام للإدارة في �شركة نفط
الكويت �أحمد محمد جعفر ،حول طبيعة الأعمال الإدارية
والتنظيمية و�آلية التوظيف في ال�شركة.
الوطنية :عدد يونيو 1975

• •المدير العام لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية عبداللطيف الحمد ،يرد على �أ�سئلة
محرر "الوطنية" ،في لقاء ي�سلط ال�ضوء على مهام
ال�صندوق و�آلية عمله.
الوطنية :عدد دي�سمبر 1975

47

 5سبتمبر

اليوم العاملي للعمل الخيري

@knpcofficial

