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خلود �سعد املطريي

"الوقود البيئي"

مرحلة  اإجن���از  نحو  ثابتة  بخطى  البيئي  ال��وق��ود  م�����رشوع  يتجه 

الت�صغيل  موعد  اإىل  اهلل  مب�صيئة  بعدها  لي�صل  والتجهيز،  الإن�صاء 

حديثة  وموا�صفات  مقايي�ص  وف��ق  الإن��ت��اج  وب��دء  الكامل،  الفعلي 

ومتطورة.

رمبا من املفيد هنا الإ�صارة اإىل اأن �صخامة هذا امل�رشوع ا�صتدعت 

امل�رشوع،  متويل  جلهة  �صواء  نوعها،  من  فريدة  جتربة  خو�ص 

تاريخ  يف  م��رة  لأول  حدثت  ك��ب��رية،  اق��رتا���ص  عملية  �صهد  وال���ذي 

القطاع النفطي الكويتي، اأو جلهة تطوير قدرات واإمكانات ال�رشكة 

التكريرية.

م�صبوقة  غري  مثمرة  ل�رشاكة  تلك  الق��رتا���ص  عملية  اأ�ص�صت  لقد 

"البرتول  يف  العمل  اآليات  تطوير  يف  �صاهمت  املمولة،  اجلهات  مع 

اجلهات،  هذه  مع  ال�رشكة  تعاون  م�صتوى  من  وعززت  الوطنية"، 

التي تتمتع بثقل عاملي، وتاريخ عريق يف جمالها.

اإح���داث تغيريات  امل�����رشوع �صيعمل على  ه��ذا  اأن  الأه���م،  ث��م وه��و 

جوهرية يف موا�صفات منتجاتنا، لتواكب املتطلبات وال�صرتاطات 

العاملية، وهو اأمر ل ميكن جتاهله، اأو تاأجيل التعامل معه، واإل فاإننا 

م�صتبعدة  نتيجة  وهذه  والريادة،  املناف�صة  نطاق  خارج  �صن�صبح 

متامًا يف م�صاريعنا واأعمالنا، و�صمن خططنا ال�صرتاتيجية.

لقد �صهدت الآونة الأخرية بدء ت�صغيل عدد من الوحدات الإنتاجية 

معاجلة  وح��دة  يف  العمل  تد�صني  مت  حيث  امل�����رشوع،  لهذا  التابعة 

الديزل ) U-216 (، كاأول وحدة اإنتاجية يف م�صفاة ميناء عبداهلل، 

وهي خطوة هامة بالنظر اإىل حجم ودور هذه الوحدة.

كما يتواىل تباعًا ت�صغيل بقية الوحدات، على طريق جناح امل�رشوع، 

�صمن  العاملة  ال��ف��رق  خمتلف  يف  موظفونا  خ��ط��اه  ير�صم  ال���ذي 

على  الكبري  وحر�صهم  الوا�صحة،  جهودهم  خالل  من  امل�رشوع، 

مكانة و�صمعة �رشكتهم. 
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الخطيب: تشغيل 

الوحدة نقلة نوعية 

 "البترول الوطنية" 

إلنتاج مشتقات 

بترولية عالية الجودة

م�سروع  يف  الأعمال  ت�سري  و�ساق  قدم  على 

الوقود البيئي، حيث تعمل الفرق املختلفة 

يف م�سفاتي ميناء الأحمدي، وميناء عبداهلل 

على مدار ال�ساعة لت�سغيل املعدات واملرافق 

املو�سوعة،  اخلطة  وح�سب  متتابع،  ب�سكل 

للو�سول اإىل نقطة النطالق، وبدء الت�سغيل 

الفعلي للم�سروع.

اإىل  امل�سروع  يف  الإجناز  ن�سبة  و�سلت  وقد 

2019، وبداأ  97.8 %، بنهاية �سهر مار�س 
فعلياً ت�سليم وت�سغيل بع�س وحداته، على 

تباعاً،  الأخ��رى  ال��وح��دات  ت�سليم  يتم  اأن 

وت�سغيلها ح�سب اجلدول الزمني املقرر.

جت�سد  هامة  نوعية  نقلة  متثل  خطوة  ويف 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  حتول 

امل�ستقات  اأن�����واع  خمتلف  اإن���ت���اج  ن��ح��و 

البرتولية عالية اجلودة واملطابقة للمعايري 

الفعلي  الت�سغيل  ب��داأ  العاملية،  البيئية 

وهي   ،)U-216( الديزل  معاجلة  لوحدة 

اأول وحدة اإنتاجية جديدة يف امل�سروع يتم 

ت�سغيلها ميكانيكيا مب�سفاة ميناء عبداهلل.

 )U-216( تدشين وحدة الديزل
أولى وحدات "الوقود البيئي"

مشاريع
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موا�سفات عاملية

ل��ه��ذا الإجن�����از ال���ه���ام اأن مي���ر دون  م���ا ك���ان 

التي  الأهمية  وتو�صيح  عليه،  ال�صوء  اإل��ق��اء 

نائب  "الوطنية"  جملة  التقت  ل��ذا  يكت�صبها، 

الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل، و�صحة 

U-( اخلطيب، التي اأكدت اأن الوحدة اجلديدة

الوقود  اأهم وح��دات م�رشوع  تعد من   ،)216

اأك��ر  اأح���د  وت�صم  ت��ط��ورًا،  واأك��ره��ا  البيئي 

املفاعالت يف م�صفاة ميناء عبداهلل.

واأو���ص��ح��ت اخل��ط��ي��ب اأن ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة 

يوميًا  برميل  األ���ف   73 ح���وايل  تبلغ  للوحدة 

ت�صييدها  ومت  الكريت،  منخف�ص  الديزل  من 

يلي  وفيما  العاملية...  املوا�صفات  اأح��دث  وفق 

تفا�صيل احلوار:

الديزل اجلديدة  اأهمية ت�صغيل وحدة  • ما هي 
)U-216(؟

تعترب وحدة معاجلة الديزل اجلديدة من الوحدات 

البيئي، لقدرتها على  املتطورة يف م�سروع الوقود 

منخف�س  الديزل  من  كبرية  كمية  ومعاجلة  اإنتاج 

.)ULSD( الكربيت ذي اجلودة العالية

وهي اأوىل الوحدات الإنتاجية التي يتم ت�سغيلها 

ميناء  امل�سروع، وتقع يف حدود م�سفاة  �سمن 

.)brown field( عبداهلل القائمة

كبرية  نوعية  نقلة  ال��وح��دة  ت�سغيل  وميثل 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  ل�سركة  بالن�سبة 

حيث �ستتمكن ال�سركة من اإنتاج وت�سدير وقود 

الديزل املطابق ملوا�سفات الأ�سواق الأوروبية 

اأ�سواق  فتح  يف  �سي�سهم  ما  وه��و  والعاملية، 

جديدة اأمام منتجاتها، ويعزز اأرباحها.

الطاقة الإنتاجية

• كم تبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة؟
 73 ح��وايل  للوحدة  الإنتاجية  الطاقة  تبلغ 

اأن  املتوقع  وم��ن  ي��وم��ي��اً،  دي��زل  برميل  األ��ف 

ميناء  م�سفاة  يف  الديزل  اإنتاج  اإجمايل  ي�سل 

عبداهلل اإىل 146 األف برميل يومياً، بعد اكتمال 

الوحدة )U-116(، التي يجري تنفيذها �سمن 

يف  متاثل  وهي  عبداهلل،  ميناء  م�سفاة  تو�سعة 

جرى  التي   )U-216( الوحدة  موا�سفاتها 

تد�سينها موؤخرًا.

ال��ذي  ال��دي��زل  ملنتج  الفنية  امل��وا���ص��ف��ات  م��ا   •
�صتنتجه الوحدة؟

منخف�س  ديزل  باإنتاج   )U-216( الوحدة  تقوم 

يف  اأج���زاء  ع�سرة  اإىل  ت�سل  بن�سبة  الكربيت، 

  جهود كبرية بذلتها فرق العمل ل�صمان الت�صغيل الآمن للوحدة  و�صحة اخلطيب

الوحدة تنتج ديزل 

منخفض الكبريت 

بنسبة ال تتجاوز 10 

أجزاء في المليون 

إنتاج الوحدة مطابق 

لمعايير السوق األوروبية 

)Euro 5( واالشتراطات 

البيئية العالمية

بذلتها  التي  احلثيثة  باجلهود  اخلطيب  اأ�صادت 

الآم��ن  الت�صغيل  ل�صمان  امل�صفاة  عمل  ف��رق 

ربط  عمليات  تتطلب  واأنها  خ�صو�صًا  للوحدة، 

معقدة.  

هذا  حتقيق  يف  �صاهم  م��ن  لكل  ال�صكر  وق��دم��ت 

اإىل واقع ملمو�ص، �صواء من  الإجن��از وحتويله 

عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  ودوائ��ر  التد�صني،  فريق 

امل�����ص��اري��ع، وال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة  اأو دوائ�����ر 

ال�صاعة  مدار  وعلى  بجد  عملوا  الذين  والبيئة، 

واأثبتوا  الهامة،  الوحدة  هذه  ت�صغيل  يبداأ  كي 

الفريق  لروح  كان  كما  عالية،  كفاءة واحرتافية 

الواحد التي اأظهرها اجلميع اأبرز الأثر يف اإمتام 

الت�صغيل الآمن والناجح للوحدة.

جهود كبرية
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الوحدة الجديدة من 

أهم وحدات مشروع 

الوقود البيئي 
وأكثرها تطوراً

املليون،  يف  ج��زء   500 من  ب��دًل  فقط،  املليون 

وهي ن�سبة الكربيت يف الديزل الذي كانت تنتجه 

�سابقاً الوحدة القدمية رقم )16(، وتتوافق هذه 

الن�سبة املنخف�سة مع املتطلبات البيئية العاملية، 

 .)Euro 5( ومعايري ال�سوق الأوروبية

اأكرب املفاعالت يف م�سفاة  اأحد  وت�سم الوحدة 

ميناء عبداهلل، والذي يبلغ حجمه 1012 مرتًا 

مكعباً، ويعالج الديزل من الكربيت وال�سوائب 

بالهيدروجني، لإنتاج ديزل ذي حمتوى كربيتي 

منخف�س مطابق للموا�سفات واملعايري البيئية 

العاملية الأ�سد �سرامة. 

تكنولوجيا حديثة

التكنولوجيا  على  ال�صوء  اإل��ق��اء  منكم  ن��ود   •
لها،  وف��ق��ًا  ال��وح��دة  ت�صييد  مت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

وامل�صتخدمة فيها؟

ال��وح��دات  م��ن   )U-216( ال��وح��دة  تعترب 

املوا�سفات  اأحدث  وفق  وامل�سيدة  املتطورة، 

التكرير،  �سناعة  يف  املعتمدة  التكنولوجية 

على  ت�سغيلها  عمليات  يف  ال��وح��دة  وتعتمد 

ا�ستخدام مواد حفازة من نوعية متطورة.

جديدة،  برتولية  خطوط  ا�ستحداث  مت  وق��د 

ونقل  الوحدة،  اإىل  اللقيم  لإي�سال  وم�سخات 

اإنتاجها من الديزل عايل اجلودة اإىل اخلزانات، 

 )Analyzer( حتليل  جهاز  تركيب  مت  كما 

معاجلته  تتم  ال���ذي  املنتج  لفح�س  ح��دي��ث 

اخلزانات  اإىل  �سخه  اإع���ادة  قبل  ال��وح��دة  يف 

جاء جناح "البرتول الوطنية" يف ت�صغيل اأول وحدة اإنتاجية جديدة يف م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة 

ميناء عبداهلل )وحدة معاجلة الديزلU-216( نتيجة جهود كبرية ُبذلت على مدار الأعوام املا�صية من 

كافة العاملني يف امل�رشوع.

واأو�صح رئي�ص فريق عمليات املنطقة الرابعة اأحمد احلربي، اأن وحدة معاجلة الديزل )U-216( تقع يف 

حدود م�صفاة ميناء عبد اهلل القائمة )brown field(، وتعتر من الوحدات الهامة يف م�رشوع الوقود 

البيئي، و�صوف حتدث تطورًا كبريًا يف منتجات ال�رشكة.

واأ�صاف احلربي اأن ت�صغيل الوحدة اجلديدة ميثل نقلة كبرية يف تاريخ ال�رشكة، و�صيمكنها من ت�صدير 

�صحنات من الديزل ذات موا�صفات اأوروبية، وهو ما �صيكون له مردود مادي وربحية عالية، تزيد بفارق 

الديزل  العاملية(، مقارنة مبا تنتجه وحدة معاجله  الديزل )ح�صب الأ�صعار  اإىل دولر لرميل  قد ي�صل 

القدمية )U-16(، هذا بالإ�صافة اإىل املردود البيئي الكبري للوحدة اجلديدة.

احلربي: تطور كبري يف منتجات ال�سركة

  الرئي�ص التنفيذي ونوابه خالل تد�صني الوحدة اجلديدة
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)U-216( تضم أحد أكبر 

المفاعالت في مصفاة 

ميناء عبداهلل بحجم 

1012 متراً مكعبًا

قال رئي�ص فريق عمليات املنطقة ال�صاد�صة مب�صفاة ميناء عبد اهلل، نا�رش الدلك، اإن الوحدة اجلديدة 

تتميز بالقدرة على معاجلة كميات كبرية من الديزل، و�صتمكن ال�رشكة من تلبية طلبات العمالء، 

الديزل  وح��دة  من  اأعلى  اإ�صافية  قيمة  وحتقيق  والأرب���اح،  العوائد  زي��ادة  على  �صينعك�ص  ما  وهو 

القدمية.

واأ�صار اإىل اأن اإن�صاء خطوط اإ�صافية، وم�صخات جديدة، واإعداد اخلزانات لربط الوحدة اجلديدة 

مبنطقة خزانات م�صفاة ال�صعيبة تطلب بذل جهود كبرية من كافة فرق العمل، مبينًا اأن خزانات 

البرتويل،  ال�صعيبة  ت�صديره عن طريق ر�صيف  لإعادة  الوحدة  اإنتاج  كل  ت�صتقبل  �صوف  ال�صعيبة 

ر�صيف  اإىل   )U-216( الوحدة  من  بالديزل  وتعبئتها  اجلديدة،  اخلطوط  جتهيز  حاليًا  ويجري 

ال�صعيبة.

الدلك: جتهيز اخلطوط اجلديدة وتعبئتها بالديزل

ال�سعيبة،  املعتمدة يف منطقة خزانات م�سفاة 

ومن ثم ت�سديره لالأ�سواق العاملية.

القطاع اخلا�س

يف  بها  ال�صتعانة  متت  التي  ال�رشكات  هي  ما   •
عمليات التنفيذ؟ وما دور القطاع اخلا�ص املحلي؟

العاملية  ال�سركات  من  بعدد  ال�ستعانة  متت 

وتوريد  ت�سميم  مراحل  خ��الل  املتخ�س�سة 

 Shell املعدات واإن�ساء الوحدة اجلديدة، مثل

 - Global Solution Technology –
.Petrofac- Samsung- CB&I

  تنتج الوحدة قرابة 73 األف برميل من مادة الديزل يوميًا

بعملية  الهولندية  "�سل"  �سركة  قامت  وق��د 

ت�سميم الوحدة، يف حني اأن املعدات والأجهزة 

اأما  الكورية.  "�سام�سوجن"  �سركة  ت�سنيع  من 

اإ�سهامات  له  فقد كانت  القطاع اخلا�س املحلي 

يف عمليات توريد املواد الأولية وتوفري الأيدي 

العاملة وعمليات النقل وا�ستخدام ال�ساحنات.

• ما هو املردود البيئي والقت�صادي للوحدة؟
تتميز الوحدة اجلديدة بالقدرة على معاجلة 

اأكرث  مبوا�سفات  الديزل  من  كبرية  كميات 

اقت�سادي  م��ردود  له  �سيكون  وه��ذا  ج��ودة، 

طلبات  تلبية  على  القدرة  رف��ع  يف  اإيجابي 

الت�سويق،  منافذ  وتو�سيع  ال�سركة،  عمالء 

وبالتايل زيادة الأرباح وحتقيق قيمة م�سافة 

ال��ذي  البيئي  امل���ردود  على  ع��الوة  اأع��ل��ى، 

�سيحققه انخفا�س الكربيت يف الديزل.
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املنطقة  ع��م��ل��ي��ات  ق�����ص��م  رئ��ي�����ص  اأك����د 

الرابعة علي جواد، اأن ال�رشكات التي 

متت ال�صتعانة بها يف خمتلف مراحل 

تتمتع بخرة طويلة  للوحدة اجلديدة،  املعدات  واإن�صاء وتوريد  ت�صميم 

يف هذا املجال. 

الأخرى  اجلديدة  والوحدات   ،)U-216( الديزل  وحدة  اأن  اإىل  واأ�صار 

التي يتم تنفيذها �صمن م�رشوع الوقود البيئي، �صوف ت�صاهم يف زيادة 

الفر�ص الوظيفية لل�صباب الكويتي يف جمالت وتخ�ص�صات متعددة. 

ور�صيف  ال�صابقة،  ال�صعيبة  م�صفاة  خزانات  ا�صتخدام  اأن  واأو���ص��ح 

الت�صدير لتخزين وت�صدير الديزل املنتج من الوحدة اجلديدة، �صي�صاهم 

بدوره يف توفري اجلهد، وتقليل تكلفة اإن�صاء خزانات جديدة. 

مب�صفاة  الت�صنيع  مهند�صة  اأو���ص��ح��ت 

العمل  فريق  اأف��راد  واح��د  عبداهلل،  ميناء 

اأن �صعة الوحدة  بالوحدة، �صارة البغلي، 

الديزل  اإنتاج  وح��دات  ت�صعها �صمن  يوميًا،  ديزل  برميل  األف   73 ب�  املقدرة 

ذات ال�صعة العالية، ويبلغ طول الدورة الت�صغيلية لها �صنتني ون�صف ال�صنة.

وبيَّنت اأن مفاعل الوحدة يحتوي على مواد حفازة من نوعية متطورة، م�صرية 

من  الرابع  الق�صم  داخ��ل  احلفازة  امل��واد  من  نوع جديد  ا�صتخدام  اأن��ه مت  اإىل 

املفاعل )BED-4(، وامل�صوؤول عن اإزالة ال�صمع)Dewaxing(، وذلك بغر�ص 

الأوروب��ي��ة  الأ���ص��واق  ملتطلبات  وفقًا   ،)CFPP( الفلرتة  مب�صتوى  التحكم 

)يورو5(، وهذه التقنيات تتيح لل�رشكة التو�صع يف عمليات البيع والت�صدير.

جواد: ال�ستعانة ب�سركات 

ذات خربة طويلة

البغلي: �سعة اإنتاج عالية

  الوحدة اجلديدة من الوحدات املتطورة يف م�رشوع الوقود البيئي

�سمن  الوحدة،  �ست�ساهم  اأخ��رى  ناحية  ومن 

الفر�س  زي���ادة  يف  البيئي،  ال��وق��ود  م�سروع 

توظيف  مت  حيث  الكويتي،  لل�سباب  الوظيفية 

عدد من خريجي كلية الدرا�سات التكنولوجية، 

مب�سفاة  احلالية  ال��وح��دات  يف  تدريبهم  ومت 

عملية  يف  فاعل  دور  لهم  وكان  عبداهلل،  ميناء 

.)U-216( ت�سغيل الوحدة

حتديات وحلول

خالل  واجهتموها  التي  التحديات  اأب��رز  ما   •
ت�صغيل الوحدة؟ وكيف مت حلها؟

ال�سخم،  احلجم  بهذا  م�سروع  يف  املتوقع  من 

اأن  بالتعقيد،  تت�سم  التي  الأع��م��ال  وطبيعة 

فرتة  خالل  التحديات  من  جمموعة  تواجهنا 

الوحدة  واأن  خ�سو�ساً  التجريبي،  الت�سغيل 

تقع �سمن م�سفاة ميناء عبداهلل القائمة.   

ول �سك اأن اإن�ساء خطوط اإ�سافية، وم�سخات 

الوحدة  لربط  اخل��زان��ات  واإع���داد  ج��دي��دة، 

ال�سعيبة،  م�سفاة  خزانات  مبنطقة  اجلديدة 

خط  ط��ول  يبلغ  حيث  ك��ب��ريًا،  حت��دي��اً  ��ل  م��ثَّ

ال�سعيبة  خزانات  اإىل  الوحدة  من  الأنابيب 
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اأو�صح مهند�ص ت�صغيل الوحدة �صالح هويدي الهاجري، اأنه بعد انتهاء املقاول 

من تنفيذ جميع الأعمال امليكانيكية، قام موظفو امل�صفاة ببدء عملية الت�صغيل 

ملرحلة  م�صبقًا، و�صوًل  معدًا  كان  الذي  الت�صغيل  بدليل  بال�صتعانة  التجريبي 

الت�صغيل الفعلي. 

واأ�صاف اأنه مت و�صع خطة متكاملة جلميع اأع�صاء فريق عمل الوحدة، وجرى 

تدريبهم ب�صورة متكاملة ل�صمان الت�صغيل الآمن للوحدة، كما مت فح�ص جميع 

املعدات التي حتتويها الوحدة، واإجراء ت�صغيل جتريبي للبع�ص منها، وفح�ص 

خطوط الأنابيب، وذلك يف اإطار تاأكيد �صالمة الت�صغيل.

العمل، وامل�صاركة يف  الفريق يف مواقع  لأفراد  الدائم  التواجد  ذلك  وقد تطلب 

عمليات الفح�ص والتفتي�ص لكامل الوحدة، وكذلك و�صع املالحظات للمقاولني 

قبل عملية الت�صغيل، لتفادى حدوث اأي م�صاكل خالل الت�صغيل الفعلي. 

واأ�صار اإىل اأن العمل واجه بع�ص التحديات وامل�صاكل الت�صغيلية الروتينية التي 

ل يخلو منها اأي م�رشوع بهذا احلجم ال�صخم، واأهمها عن�رش الوقت، حيث 

كان الفريق ي�صابق الزمن لإجناز امل�رشوع يف الفرتة الزمنية املحددة يف اخلطة 

ت�صافر  طريق  عن  والتحديات  امل�صاكل  جميع  على  التغلب  ومت  املو�صوعة، 

اجلهود يف الأق�صام املختلفة، وبف�صل دعم وم�صاندة اإدارة ال�رشكة.

الهاجري: فح�س املعدات ل�سمان الت�سغيل الآمن

  جمموعة من امل�صاريع التي ت�صهم يف تعزيز مكانة و�صمعة ال�رشكة

حوايل 30 كيلو مرتًا.

كل  با�ستقبال  ال�سعيبة  خ��زان��ات  و�ستقوم 

بناوؤه  مت  جديد  خط  طريق  عن  الوحدة  اإنتاج 

عن  ت�سديره  اإع��ادة  ثم  ومن  لذلك،  خ�سي�ساً 

ويجري  ال��ب��رتويل،  ال�سعيبة  ر�سيف  طريق 

وتعبئتها  اجل��دي��دة  اخل��ط��وط  جتهيز  حالياً 

بالديزل من الوحدة اإىل ر�سيف ال�سعيبة.  

عن  التحديات  ه��ذه  جت��اوز  م��ن  متكنا  وق��د 

وال�ستعانة  امل�سفاة،  ف��رق  تكامل  طريق 

بذوي اخلربة من كوادرنا املوؤهلة، بالتعاون 

مع مقاول امل�سروع، و�سوًل لتحقيق الت�سغيل 

الآمن للوحدة.

استحداث خطوط جديدة 

ومضخات إليصال 

اللقيم للوحدة ونقل 

إنتاجها إلى الخزانات
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يعد م�سروع الوقود البيئي اأحد اأبرز امل�ساريع ال�سرتاتيجية �سمن اخلطة 

اإىل حتقيق  ياأتي �سمن عدة م�ساريع تهدف  الكويت، حيث  لدولة  التنموية 

ركيزة مهمة من ركائز هذه اخلطة، وهي "اقت�ساد متنوع م�ستدام".

وحداته  من  عدد  تنفيذ  من  والنتهاء  امل�سروع،  يف  الأعمال  تقدم  اإطار  ويف 

العا�سرة،  املنطقة  ت�سلمت  فعلياً،  ت�سغيلها  وبدء  امل�ساندة،  اأو  الأ�سا�سية، 

جديدة  م�ساندة  وح��دات  ث��الث  عبداهلل،  ميناء  م�سفاة  عمليات  بدائرة 

ووحدة  املياه،  ووح��دة  البخار،  اإنتاج  وحدة  وهي:  التنفيذ،  مقاويل  من 

البخار،  اإن��ت��اج  يف  فعلياً  ال��وح��دات  ه��ذه  لتبداأ  وال��ه��واء،  النيرتوجني 

والنيرتوجني، والهواء، لتغذية بقية وحدات امل�سفاة.

تشغيل 3 وحدات جديدة
البخار والمياه والنيتروجين والهواء

الوحدات بدأت 

فعليًا بإنتاج البخار 

والنيتروجين والهواء 

لتغذية وحدات المصفاة
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Unit–( وحدة البخار

131( من أكبر وأهم 
الوحدات التابعة 

للمنطقة العاشرة

وحدة المياه تغذي 

مرافق مشروع الوقود 

البيئي بالمياه 

المقطرة والنقية

وحدة البخار

ول��ل��وق��وف ع��ل��ى ت��ف��ا���ص��ي��ل ه���ذه ال���وح���دات، 

املنطقة  عمليات  فريق  رئي�ص  "الوطنية"  التقت 

املهند�ص  ع��ب��داهلل،  م��ي��ن��اء  مب�صفاة  ال��ع��ا���رشة 

هذه  اأهمية  ���رشح  ال��ذي  اليو�صف،  عبدالعزيز 

مت  التي  والإج����راءات  امل�صفاة،  يف  ال��وح��دات 

يلي  وفيما  الآم��ن،  ال�صتالم  ل�صمان  اتباعها 

تفا�صيل احلوار:

• ح��دث��ن��ا ع���ن ال����وح����دات اجل���دي���دة ال��ت��ي مت 
ا�صتالمها؟

مت  التي   )Unit–131(ال��ب��خ��ار وح��دة  تاأتي 

ا�ستالمها وت�سغيلها موؤخرًا يف مقدمة الوحدات 

اإذ  البيئي،  الوقود  مل�سروع  التابعة  اجلديدة 

للمنطقة  التابعة  ال��وح��دات  اأك��رب  من  تعترب 

العا�سرة واأهمها.

وتتكون من 3 اأق�سام رئي�سية، هي:

• ق�سم غاليات البخار: ي�ستمل م�سروع الوقود 

غاليات   6 على  عبداهلل  ميناء  مل�سفاة  البيئي 

امل�سنع  اإنتاج  من  العايل  ال�سغط  ذات  جديدة 

بخار  اإنتاج  بقدرة   ،)MACCHI( الإيطايل 

380 األف رطل/ بال�ساعة للغالية، مع اإمكانية 
الق�سوى  الطاقة  حدود  اإىل  القدرة  هذه  زيادة 

عند 420 األف رطل/ ال�ساعة.

الغاز  حرق  طريق  عن  الغاليات  هذه  وتعمل 

للحد  وفقاً  وذلك  امل�سفاة،  عمليات  عن  الناجت 

امل�سموح به من كمية الغاز املنبعثة من عمليات 

الحرتاق من قبل الهيئة العامة للبيئة. 

 Letdown(البخار �سغط  تخفي�س  ق�سم   •
Station(: يقوم بخف�س البخار ذي ال�سغط 
بخار  ثالثة خطوط  اإىل   )HP steam( العايل 

ال�سغوط،  من  خمتلفة  درج��ات  ذات  رئي�سية 

املتو�سط،  ال�سغط   )MP steam( وه��ي 

ال�سغط   )LP steam( و   )IP steam(و

رئي�سية،  تغذية  خط  لكل  اإن  حيث  املنخف�س، 

ووظائف متخلفة.

ال�سغط  ذي  الفائ�س  البخار  تكثيف  ق�سم   •
يف  البخار  ا�ستخدام  باإعادة  يقوم  املنخف�س: 

الغاليات لإنتاج بخار ذي �سغط عال، وذلك من 

خالل اإعادة معاجلة املياه، ويعترب هذا الق�سم 

من الأق�سام القت�سادية التي ت�ساهم يف خف�س 

تكاليف الإنتاج.

وحدة املياه

اأما وحدة املياه )Unit-137(، فهي املعنية 

بتغذية امل�صفاة باملياه خمتلفة اخل�صائ�ص، 

واملياه  املقطرة،  امل��ي��اه  ا�صتالم  يتم  حيث 

يتم  ثم  الكهرباء واملاء،  النقية، من وزارة 

تخزينها يف اخلزانات املخ�ص�صة.

م�رشوع  م��راف��ق  بتغذية  ال��وح��دة  وت��ق��وم 

الت�صنيعية  وال��وح��دات  البيئي،  ال��وق��ود 

الأخ�����رى ب��امل�����ص��ف��اة ب��امل��ي��اه ال��ن��ق��ي��ة، كما 

ع��ن طريق  امل��ق��ط��رة  امل��ي��اه  ت��ق��وم مبعاجلة 

اأنظمة حديثة تقوم باإزالة جميع ال�صوائب 

والأم�������الح م���ن امل�����اء ح��ت��ى ي��ت��واف��ق مع 

اخل�صائ�ص املطلوبة يف الغاليات وعمليات 

الق�صوى املطلوبة  الن�صبة  اأن  اإذ  امل�صفاة، 

هي   )conductivity( ال���غ���الي���ات  يف 

 .)μS/m 0.1(

  عبدالعزيز اليو�صف  يتواىل ت�صغيل وحدات امل�رشوع متهيدًا لت�صغيله بالكامل
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االستالم تم وفقًا 

للنظم المتبعة في 

الشركة بعد التأكد من 

سالمة الوحدات

اختبار األداء تم مع 

المقاول المنفذ للتأكد 

من فاعلية وأداء 

الوحدات 

وحدة النيرتوجني والهواء

وف��ي��م��ا ي��خ�����ص وح����دة ال��ن��ي��رتوج��ني وال��ه��واء 

ق�صمني  م��ن  ت��ت��ك��ون  ف��اإن��ه��ا   ،)Unit-134(

رئ��ي�����ص��ي��ني، ه���م���ا: ق�����ص��م ال�����ه�����واء، وق�����ص��م 

النيرتوجني. 

�صواغط  �صتة  م��ن  ي��ت��األ��ف  ال��ه��واء:  ق�صم   •
 )Nm3/h اإنتاجية )6،820  هواء ذات قدرة 

لكل �صاغطة، يتم ت�صغيل ثالث منها عن طريق 

با�صتخدام  الأخرى  والثالث  كهربائي،  حمرك 

حمرك توربيني، ويتم اإر�صال الهواء امل�صغوط 

اإىل ثالثة م�صارات، هي:

الهواء  تغذية  خط  اإىل  يتجه  الأول  امل�صار   -

الرطب الرئي�صي.

اإىل  ال��ه��واء  اإر���ص��ال  فيه  يتم  ال��ث��اين  امل�صار   -

تقوم  حيث  جم��ف��ف��ات(،   3 )ع��دده��ا  املجففات 

بتجفيف ال��ه��واء ال��رط��ب لإن��ت��اج ه��واء ج��اف، 

مع  يتوافق  اجلاف  الهواء  اأن  من  التاأكد  ويتم 

اخلوا�ص املطلوبة لتحقيق الأغرا�ص الت�صغيلية 

 40 الندى )-  اإن نقطة تكون  للوحدات، حيث 

ت�صغيل  يف  اجل���اف  ال��ه��واء  وي�صتخدم   ،)C°

حماب�ص التحكم، وكذلك الأجهزة الدقيقة.

امل�صار الثالث يتجه اإىل ق�صم النيرتوجني.  -

ق�صم النيرتوجني: هو حمطة لإنتاج الغاز   •
وحدات  ثالث  وي�صم  )النيرتوجني(،  اخلامل 

 1،600( اإنتاجية  بطاقة  النيرتوجني  لإنتاج 

مقطورات   6 عدد  يوجد  وكذلك   ،)Nm3/h

ك��ن��ظ��ام دع���م ل��ل��وح��دة، وك���ل م��ق��ط��ورة لديها 

وكذلك   ،)Nm3  3600( تخزين  على  القدرة 

هناك م�صدر خارجي لتغذية النيرتوجني.

للنيرتوجني  الأ�صا�صية  ال�صتخدامات  وتتمثل 

التي  الرطوبة  تكون  ملنع  كعامل  امل�صفاة،  يف 

ت���وؤدي اإىل ال�����ص��داأ داخ���ل امل��ع��دات، واأي�����ص��ًا 

الهيدروكربونية  للغازات  ككا�صح  ي�صتخدم 

ل��ل��وح��دات،  ال�صيانة  بعمليات  ال��ق��ي��ام  ع��ن��د 

جتهيز  عند  الأم����ان  عن�رش  حتقيق  ل�صمان 

املعدات لل�صيانة.

ل�صمان  واجهتكم  التي  التحديات  اأب��رز  ما   •
ال�صتالم الآمن للوحدات؟

اأع��م��ال  وطبيعة  امل�����س��روع  حجم  اإىل  ن��ظ��رًا 

واجه  بالتعقيدات،  تت�سم  والتي  الت�سغيل، 

ف��ري��ق ت�����س��غ��ي��ل امل�������س���روع جم��م��وع��ة من 

الفنية  الأخطاء  بع�س  وجود  مثل  التحديات، 

يف املعدات، اأو الإجراءات، والتي مت حلها عرب 

الفريق من ذوي  اأع�ساء  ت�سافر جهود جميع 

مع  بالتعاون  امل�سفاة،  موظفي  من  اخل��ربة 

مقاول امل�سروع.

وجرت  الفنية  امل�ساكل  كافة  ح�سر  مت  وق��د 

من  لها،  املنا�سبة  احللول  واإيجاد  مناق�ستها 

اأجل الو�سول اإىل ت�سغيل اآمن، وجتنب التاأخري 

الإنتاج  وب��دء  للم�سفاة،  الكامل  الت�سغيل  يف 

التجاري كما هو خمطط له.

�سالمة وفاعلية

ا�صتالم  يف  اتباعها  مت  التي  الإج����راءات  م��ا   •
بعد  التنفيذ  مقاول  م�صوؤولية  وم��ا  ال��وح��دات، 

الت�صليم؟

يف  املتبعة  للنظم  وفقاً  الوحدات  ا�ستالم  مت 

التاأكد من �سالمة وفاعلية  ال�سركة، حيث مت 

  جرى ح�رش امل�صاكل الفنية واإيجاد احللول املنا�صبة لها قبيل ت�صغيل الوحدات
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ضخ بخار عالي 

الضغط لكسح خطوط 

اإلنتاج وتنظيفها من 

الشوائب

مشروع الوقود البيئي 

يحتوي على 6 غاليات 

جديدة عالية الضغط 

إيطالية الصنع

ال�سارم  الربنامج  اتباع  خالل  من  الوحدات 

وهو  الوطنية"،  "البرتول  يف  م�سبقاً  املعد 

 PSSR – Pre-Start Up( ب��رن��ام��ج 

يت�سمن  وال���ذي   ،  )Safety Review
ت�سغيل  قبل  ال�سالمة  ا�سرتاطات  مراجعة 

الوحدة.

ملراجعة  الأخرية  النقطة  النظام  هذا  ويعترب 

من  التحقق  املراجعة  هذه  وت�سمل  الوحدة، 

بالربنامج،  اخلا�سة  الالئحة  ب��ن��ود  جميع 

وت�سم معظم الأق�سام، مثل: ال�سالمة وال�سحة 

وال�سالمة  الت�سنيع،  �سالمة  واإدارة  والبيئة، 

للطوارئ،  ال�ستجابة  واإدارة  الكهربائية، 

وم���ع���دات اإط���ف���اء احل���رائ���ق وامل�����س��ت��ن��دات 

وال�سهادات.

ثم اأعقب ذلك القيام باختبار الأداء مع املقاول، 

امل�ستلمة،  الوحدات  واأداء  فاعلية  من  للتاأكد 

الوحدات  تكون  الأداء  اختبار  اجتياز  وبعد 

حتت �سمان املقاول ملدة عام.

ت�سغيل اآمن

• ما الرنامج املُعد بعد ت�صغيل الوحدات، واإىل 
اأي حد و�صلت اأعمال ك�صح اخلطوط؟

اآمنة  ب�سورة  الوحدات  ت�سغيل  اهلل  بحمد  مت 

البخار  اإنتاج  وحدة  وتقوم  اأدائها،  ومراقبة 

الزمني  اجل��دول  )�سمن  احلالية  املرحلة  يف 

بخار  ب�سخ  امل�سروع(  لت�سغيل  م�سبقاً  املعد 

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

الأب���راج،  وكذلك  املعدنية،  الإن��ت��اج  خطوط 

من  داخلياً  لتنظيفها  واخل��زان��ات  والأق��م��اع، 

جميع ال�سوائب امل�سنعية، مثل: برادة احلديد 

التي  وال�سحوم  اللحام،  عمليات  من  الناجتة 

حتافظ على املعدات باملوقع يف مرحلة ما قبل 

الرتكيب.

الكبرية  الأن�سطة  من  الك�سح  عملية  وتعترب 

بعناية،  معها  التعامل  يجب  التي  واحلرجة، 

اأق�سى  وحتقيق  الدقيق،  التخطيط  خالل  من 

ت�سغيل م�سروع  قبل فريق  اليقظة من  قدر من 

الوقود البيئي.

خا�سة  كبريًا،  حتدياً  متثل  كانت  املهمة  وهذه 

الأنابيب  م�سارات  وك��رثة  ال�سبكة،  طول  مع 

يت�سمنها  التي  البخار  وخ��ط��وط  املعدنية، 

امل�سروع. 

وق���د مت الن��ت��ه��اء م��ن اأع���م���ال ال��ك�����س��ح يف 

 ،)MAB2( عبداهلل  ميناء  م�سفاة  حزمة 

  مت التاأكد من �صالمة وفاعلية الوحدات من خالل برنامج حمكم تتبعه ال�رشكة

الك�سح يف حزمة  اأعمال  تنفيذ  ويجري حالياً 

عمليات  جناح  من  التاأكد  ويتم   ،)MAB1(

يف  املخت�سة  الأق�����س��ام  طريق  ع��ن  الك�سح 

ال�سركة.

الفرق العاملة

ت�صغيل  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  ال��ف��رق  ع��ن  ن��ب��ذة   •
الغاليات، والدور الذي تقوم به؟

ثمرة  ك��ان  اآمنة  ب�سورة  الغاليات  ت�سغيل 

الفرق  من  العديد  وتعاون  وتن�سيق  جهود 

بدوره  فريق  كل  وقيام  بال�سركة،  والأق�سام 

على اأكمل وجه.

وهذا الإجناز املهم ما كان ليتحقق لول �سواعد 

تفانوا  ال��ذي��ن  الت�سغيل،  فريق  يف  العاملني 

واأخل�سوا يف اإمتام عمليات الت�سغيل، بالتعاون 

واملقاولني  وال�ست�ساريني،  امل�سرفني،  م��ع 

املنفذين، وفرق ال�سيانة، وال�سحة وال�سالمة 

والبيئة، والأمن، والإطفاء.
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حقوق العاملين األجانب
 "البترول الوطنية" شّكلت لجنة خاصة بها

اللجنة بدأت عملها 

بجوالت في مشروع 

الوقود البيئي ومواقع 

سكن العمال 

لت �سركة البرتول الوطنية الكويتية جلنة الرعاية الجتماعية  �سكَّ

وحقوق العاملني، لالهتمام بالعاملني الأجانب يف م�ساريع ال�سركة 

املربمة  العقود  وفق  الوظيفية،  بحقوقهم  وتعريفهم  املختلفة، 

معهم، وح�سب مرجعية قانون العمل الكويتي.

من  عدد  يف  الر�سادية  اللوحات  بن�سر  اأعمالها  اللجنة  وا�ستهلت 

لقاءات  وعقدت  توعوية،  حما�سرات  وقدمت  ال�سركة،  مواقع 

فردية وجماعية مع العاملني من اأجل ن�سر التوعية.

تطوير

ريادة ال�سركة

 know حقوقك-  "اع��رف  �صعار  اللجنة  اتخذت 

الوطنية"  "البرتول  ريادة  لتوؤكد   ،"your rights

يف جمال حقوق الن�صان وحماية حقوق العاملني.

يف  م��ي��دان��ي��ة  ب��ج��ولت  عملها  اللجنة  ب����داأت  وق���د 

عدد  اأك��ر  ي�صم  ال��ذي  البيئي،  ال��وق��ود  م�����رشوع 

من العاملني الأجانب، حيث يبلغ عدد العمالة فيه 

40 عقدًا  اإطار  يعملون يف  األف عامل،   50 حوايل 

مرمًا مع �رشكات مقاولت متعددة تتعامل معها 

ال�رشكة من اأجل اإجناز امل�رشوع.

اللجنة،  التي زارها فريق عمل  اأهم الأماكن  ومن 

م�����ص��ف��ات��ي م��ي��ن��اء الأح����م����دي، وم��ي��ن��اء ع��ب��داهلل، 

يف  املقاول  لعمالة  املختلفة  ال�صكن  مواقع  وبع�ص 

من  عدد  اإىل  اإ�صافة  واملهبولة،  املنقف،  منطقتي 

م�صتودع  منها  لل�رشكة،  التابعة  الأخرى  املواقع 

الأحمدي، وم�صتودع �صبحان.

وق�����ام ف���ري���ق ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ب��ن�����رش امل��ط��ب��وع��ات 

وحقوق  العمل  بقوانني  التعريفية  واملل�صقات 
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الدخول واخلروج  اأماكن  يف  العاملني، خ�صو�صًا 

اأم��ان��ة  عاتقه  على  اآخ����ذًا  امل���ذك���ورة،  اجل��ه��ات  يف 

"البرتول  عقود  يتبع  اأجنبي  عامل  لكل  الو�صول 

الوطنية" وتعريفه بحقوقه وواجباته الوظيفية.

العمل  م��واق��ع  ك��اف��ة  تغطية  اللجنة  وت�صتهدف 

ب��ه عمالة  م��وق��ع  ك��ل  اإىل  ب��ال�����رشك��ة، وال��و���ص��ول 

املراحل  يف  تعتزم  حيث  العام،  نهاية  قبل  اأجنبية 

كل  يف  الوقود  تعبئة  حمطات  اإىل  الو�صول  املقبلة 

املحافظات، واأماكن اأخرى ل�صكن العمالة الأجنبية.

ومل�صقاتها  مطبوعاتها  بتوزيع  اللجنة  وتقوم 

بثمان لغات خمتلفة، هي: العربية، والإجنليزية، 

والأوردو،  وال��ه��ن��دي��ة،  وال��ي��اب��ان��ي��ة،  وال��ك��وري��ة، 

اإي�صال  ل�صمان  وذل��ك  والتجالوج،  وال�صينية، 

املعلومات لأكر عدد ممكن من العمالة الأجنبية.

طبيعة العمل

مقابالت  اإج����راء  ب��ني  اللجنة  عمل  ط��رق  وت��ت��ن��وع 

�صخ�صية وجماعية مع العاملني، لتعريفهم بحقوقهم 

يف اجلوانب املادية، والأمن وال�صالمة، وعدد �صاعات 

الإ�صايف، والرواتب،  العمل  اأجر  العمل، واحت�صاب 

وامل�صتحقات، وبدل ال�صكن، وغري ذلك من احلقوق 

ذات العالقة املبا�رشة بالعمل.

على  العاملني  مع  لقاءاتها  خالل  اللجنة  و�صددت 

وال�صالمة  ال�صحة  با�صرتاطات  الل��ت��زام  اأهمية 

لل�رشكة،  التابعة  املختلفة  العمل  والبيئة يف مواقع 

وتنفيذها بدقة، ل�صمان �صالمتهم، واملحافظة على 

لهم  مو�صحة  اأي�����ص��ًا،  واملن�صاآت  امل��ع��دات  �صالمة 

حقوقهم يف امتالك مالب�ص واأدوات �صالمة، والتي 

الراأ�ص،  وخ��وذة  للحريق،  امل�صاد  ال��زي  يف  تتمثل 

والقفازات الواقية، واحلذاء الواقي، �صارحة لهم 

ما يتوجب اتخاذه من تدابري يف حال ارتفاع حرارة 

اجلو، اأو يف احلالت الطارئة.

من  للتاأكد  دوري��ة،  تدقيق  بعمليات  اللجنة  وتقوم 

الكويتي،  العمل  بقانون  امل��ق��اول��ني  ال��ت��زام  م��دى 

وات��ب��اع��ه��م لإج������راءات ال�����ص��الم��ة امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 

ال�رشكة، وي�صمل ذلك اأماكن العمل، و�صكن العمال.

ولتحقيق هذا الهدف، نظمت اللجنة دورة تدريبية 

مدققني  بوا�صطة  الداخليني  املدققني  م��ن  لعدد 

كما  عالية،  بكفاء  الأع��م��ال  تاأدية  ل�صمان  عامليني 

لرفع  خ��ارج��ي��ني  مدققني  م��ع  عمل  ور����ص  ع��ق��دت 

م�صتويات خرة مدققي ال�رشكة.

جتربة فريدة

وتعد "البرتول الوطنية" من ال�رشكات ذات الريادة 

تعتر  حيث  العاملني،  حقوق  �صمان  جم��الت  يف 

التي  اأ�صولها  اأه��م  من  امل��ق��اول،  وعمالة  عمالتها، 

ما  وهو  تنميتها،  اإىل  دوم��ًا  وت�صعى  عليها  حتافظ 

يظهر يف حجم العمل التوعوي الذي تقدمه ال�رشكة 

للعاملني على مدار العام على جميع الأ�صعدة لن�رش 

الأفكار الإيجابية، وتنمية مهارات العاملني.

فريدة  جتربة  العمل  هذا  اللجنة  اأع�صاء  ويعتر 

تخدم الآخرين وتدعو للت�صامح والإخاء والعدل، 

وترز القيم الإن�صانية التي تتميز بها الكويت.

وبني  بينهم  العالقة  اأن  اللجنة  اأع�صاء  وي��وؤك��د 

الق�صرية  الفرتة  خالل  تطورت  قد  املقاول  عمالة 

اأن  مو�صحني  العمل،  اللجنة  فيها  ب���داأت  ال��ت��ي 

�صعور العاملني اختلف من التحفظ يف البداية اإىل 

الثقة ثم الإف�صاح عن املخاوف واملخالفات.

اأ�صيل  دور  اللجنة هو  به  تقوم  ما  اأن  واأك��دوا 

ل� "البرتول الوطنية"، للتاأكد من اإتباع �رشكات 

يوجد  ل  واأن��ه  الكويتي،  العمل  لقانون  املقاول 

اأي تالعب فيما يخ�ص حقوق العمالة الأجنبية 

الأم��ر  ال�رشكة،  ل�صالح  ال��ب��الد  يف  تعمل  التي 

الذي يزيد من ولء العاملني لل�رشكة، وينعك�ص 

ب�صكل اإيجابي على م�صتوى الإنتاجية، معربني 

على  الفكرة  ه��ذه  تعميم  يتم  اأن  يف  اأملهم  ع��ن 

باقي �رشكات القطاع النفطي، ويف كل �رشكات 

وموؤ�ص�صات الكويت. 

لت  �صكَّ الجتماعية  ال��رع��اي��ة  جلنة  اأن  اإىل  ي�صار 

و�صعتها  التي  الجتماعية  ال�صرتاطات  اأهم  اأحد 

اجلهات املمولة مل�رشوع الوقود البيئي.

املنجزة  التطبيقات  اأف�صل  �صمن  اللجنة  وتعد 

طلبت  حققته،  ال��ذي  وللنجاح  النفطي،  بالقطاع 

مع  اجتماع  عقد  ال�رشكة  من  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

يف  ال��ن��اج��ح��ة  جت��رب��ت��ه��ا  ل��ع��ر���ص  الكويت"  "نفط 

احل�صول على قرو�ص خارجية لتمويل امل�صاريع، 

وكيفية ا�صتيفاء متطلبات اجلهات العاملية املمولة.

  مت النتقال اإىل مقار العمل وم�صاكن العمال من اأجل توعيتهم بحقوقهم
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إدارة 
املشاريع البترولية

تتطلب قدرات خاصة

ال�سركات العاملة يف جمال النفط ب�سكل كبري على عقد الدورات  تعتمد 

باإدارة امل�ساريع  التدريبية لتطوير مهارات املتخ�س�سني حديثي العهد 

فر�ساً  لهم  وتوفر  املهارات،  ال��دورات  هذه  متنحهم  حيث  البرتولية، 

لتطبيقها على امل�ساريع القائمة بني اأيديهم.

ي�ساعد  املخاطر،  واإدارة  واجلدولة،  التخطيط،  على  التدريب  ولعل 

القرارات  اأف�سل  اتخاذ  على  العهد  حديثي  املتخ�س�سني  مبكر  وقت  يف 

قدرات  تتطلب  البرتولية  وامل�ساريع  املن�ساآت  اإدارة  اأن  حيث  املمكنة، 

اإدارية خا�سة، كال�ستفادة من التقنيات احلديثة، وحتديد الأولويات، 

والختيار بني اأدوات التحكم التي تنا�سب كل غر�س.

الدورات التدريبية 

تساعد المتخصصين 

حديثي العهد على 

اتخاذ قرارات أفضل

تدريب
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نقل اخلربات

وت�صعى �رشكات النفط ب�صكل م�صتمر اإىل نقل 

وتنمية  فيها،  وال��ق��ي��ادي��ني  العاملني  خ���رات 

ب��اإدارة  املتعلقة  ال��دورات  مهاراتهم من خالل 

البرتولية  وامل�صاريع  ع��ام،  ب�صكل  امل�صاريع 

ال����دورات  ه���ذه  ت��رك��ز  ب�صكل خ��ا���ص، ح��ي��ث 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  ا���ص��رتاط��ات  على 

والعمليات،  الهند�صية،  وال�صوؤون  بامل�صاريع، 

والنقل،  والتوريد،  وامل�صرتيات  وال�صيانة، 

وجميعها جمالت ترتبط ببع�صها البع�ص.

اإدارة امل�ساريع

يكونوا  اأن  امل�صاريع  يف  العاملني  على  وينبغي 

لإدارت���ه���ا،  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ب��امل��ه��ارات  متمتعني 

بالإ�صافة اإىل امتالكهم للمعلومات التي ترتبط 

التخطيط  وكيفية  ومراحله،  امل�رشوع،  بهدف 

له، وتنظيم عنا�رشه، وتقييم الأن�صطة املتعلقة 

به. 

وت�صاهم اإدارة امل�صاريع يف حتويل الأفكار اإىل 

الإدارة،  و�صائل  تعزيز  �صاأنه  من  عملي  واقع 

وجتزئة  للموارد،  الأمثل  ال�صتخدام  وتفعيل 

الأن�صطة.

"اإدارة  ل���  التعريفات  م��ن  العديد  وردت  وق��د 

موؤقت  "ن�صاط  اأن��ه��ا  اأهمها:  ك��ان  امل�صاريع" 

من  فريدة  نتيجة  اأو  خدمة،  اأو  منتج،  لإنتاج 

نوعها، وت�صري كلمة )موؤقت( اإىل اأن للم�صاريع 

النهاية  اإىل  امل�رشوع  وي�صل  ونهاية".  بداية 

تعذر  ب�صبب  التوقف  اأو  الهدف،  حتقيق  عند 

اأن  تعني  ل  )م��وؤق��ت(  وكلمة  اأه��داف��ه،  حتقيق 

فرتة امل�رشوع ق�صرية، فقد ي�صتمر امل�رشوع 

اإىل  ما  يوم  يف  ي�صل  اأن  يجب  ولكن  ل�صنوات، 

اأي�صًا على  "اإدارة امل�صاريع"  النهاية. وتعرف 

والأدوات،  وامل��ه��ارات  املعرفة  "تطبيق  اأنها: 

متطلبات  لتحقيق  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  وا���ص��ت��خ��دام 

واأهداف امل�رشوع". 

ومما �صبق ميكن ا�صتنتاج اأن "اإدارة امل�صاريع" 

تعني: عمليات التخطيط، والتوجيه، والتنظيم، 

وال���رق���اب���ة، ع��ل��ى امل�����وارد امل��ت��ن��وع��ة، ب��ه��دف 

الو�صول اإىل حتقيق اأهداف معينة خالل فرتة 

زمنية حمددة.

مراحل امل�سروع

تتكون دورة امل�رشوع من عدة مراحل، وذلك 

على النحو الآتي:

• درا�صة جدوى امل�رشوع:
يتم فيها ابتكار الفكرة التي تتعلق بامل�رشوع، 

والبحث يف اأهميتها وجدواها.

• التخطيط للم�رشوع:
اإىل حيز  ال��ف��ك��رة  ن��ق��ل  ي��ت��م  يف ه���ذه اخل��ط��وة 

ال��ت��خ��ط��ي��ط، ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��و���ص��ي��ح اأه�����داف 

به، والفئات  تتعلق  التي  امل�رشوع، والأن�صطة 

التي  املجالت  حتديد  وكذلك  منه،  امل�صتفيدة 

تتعَلّق بالن�صاط، وبيان الأولويات، ويف اخلتام 

ي��ت��م اإق����رار اخل��ط��ة، ون��ق��ل امل�����رشوع ملرحلة 

التنفيذ.

• تخ�صي�ص املوارد:
ت��ت��م درا���ص��ة امل����وارد املالية  يف ه���ذه امل��رح��ل��ة 

وحتديد  امل�رشوع،  لتنفيذ  الالزمة  والب�رشية 

وتوفري  بينها،  الأدوار  وت��وزي��ع  العمل  ف��رق 

وموارد  معدات،  من  امل�رشوع  يحتاجه  ما  كل 

مالية.

• تنفيذ امل�رشوع:
هذه  خ��الل  من  امل�صاريع  اإدارة  اأهمية  تظهر 

وف��ق��ًا  امل�������رشوع  تنفيذ  ت�صمن  اإذ  امل��رح��ل��ة، 

التح�صينات  اإج�����راء  م��ع  ل���ه،  ه��و خم��ط��ط  مل��ا 

إدارة المشاريع البترولية 

تتطلب قدرات خاصة 

كاالستفادة من 

التقنيات الحديثة

تحديد األهداف 

المسبقة والتكاليف 

الكلية أهم متطلبات 

ضمان نجاح المشاريع

  يتوجب درا�صة جدوى امل�رشوع جيدًا قبل البدء بتنفيذه
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اخلطة  م�صار  عن  النحرافات  لتعديل  الالزمة 

املر�صومة.

• املراقبة:
مت  ما  وف��ق  امل�����رشوع  �صري  من  التاأكد  وتعني 

مما  ال�صحيح،  النحو  وع��ل��ى  ل��ه،  التخطيط 

ال��الزم��ة عن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ي�صاعد 

م�صتوى الأداء، وحتديد النحرافات بناء على 

املقارنة بني الأداء الفعلي، وما مت التخطيط له، 

ومدى  املالية،  والأن�صطة  العمل  فرق  ومتابعة 

حتقيق الأهداف املن�صودة.

• تقييم امل�رشوع:
لنتائج  وم��ن��ه��ج��ي  م��و���ص��وع��ي  ق��ي��ا���ص  وه���و 

امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي مت اإجن���ازه���ا، وال��ت��ي م��ا زال 

علمًا  واأدائها،  تنفيذها جاريًا، ومدى جناحها 

اإذا  ال��ت��اأك��د مم��ا  على  ي�صاعد  الأم���ر  ه��ذا  ب���اأن 

وفق  ي�صريان  وتنفيذه  امل�رشوع  تخطيط  كان 

الأهداف املن�صودة، اأم ل.

عوامل النجاح

عدة  توفر  من  بد  ل  امل�صاريع،  اإدارة  ولنجاح 

وحتديد  امل�صبقة،  الأه���داف  كتحديد  ع��وام��ل، 

اإدراك  اإىل  اإ�صافة  للم�رشوع،  الكلية  التكاليف 

من  بد  ل  اإذ  مراحله،  من  مرحلة  كل  خطورة 

الهتمام باإدارة املخاطر بالتوازي مع حتقيق 

اأهداف امل�رشوع.

عمل  فريق  توفري  اأي�صًا  النجاح  عوامل  وم��ن 

لإنتهاء  حمدد  موعد  وو�صع  متخ�ص�ص،  تقني 

امل�رشوع، والرتكيز على توقعات مالك امل�رشوع 

ومتطَلباته التي يرجو حتقيقها، واحلر�ص على 

اأن يكون امل�رشوع فريدًا ومبتكرًا.

مهارات الإدارة

وح��ت��ى ي��ت��م��َك��ن م��دي��ر امل�������رشوع م��ن اإدارت����ه 

ال، فاإن عليه اأن ميتلك عدة  ب�صكل ناجح، وفعَّ

مهارات، وهي:

ال��ت��ن��ظ��ي��م: ح��ي��ث ي��ك��ون ق�����ادرًا ع��ل��ى تنفيذ   •
املو�صوعة  اخل��ط��ة  وف��ق  املطلوبة،  الأن�صطة 

وامليزانية املحددة، كما اأن عليه املحافظة على 

جودة العمل.

قادرًا  املدير  يكون  اأن  يجب  امل�صكالت:  حل   •
امل�����رشوع من  ل��ه  م��ا يتعر�ص  ع��ل��ى م��واج��ه��ة 

خماطر وم�صكالت.

• الت�������ص���ال: ي��ع��د الت�����ص��ال م���ن امل���ه���ارات 
ال�رشورية ملدير امل�رشوع، فهو نقطة اللتقاء 

امل�����رشوع، من  ب��ني ك��ل مكونات  وال��ت��وا���ص��ل 

مالك وم�صتفيدين وعمالة.

ال��ق��ي��ادة: وه��ي ف��ن التعامل م��ع الآخ��ري��ن،   •
اأف��راد  جميع  بني  العمل  تنظيم  على  وال��ق��درة 

الهدف  حتقيق  نحو  وتوجيههم  امل�����رشوع، 

التمتع  امل��دي��ر  م��ن  يتطَلب  م��ا  وه��و  املن�صود، 

مبهارات التحفيز والقناع والتخطيط.  

اأن  البرتولية  امل�صاريع  يف  املدير  على  ويجب 

واملعرفة  كالطالع  اإ�صافية،  مبهارات  يتمتع 

اإع��داد  وكيفية  النفطي،  القطاع  بخ�صائ�ص 

خ��ط��ط واإج���������راءات امل�����ص��اري��ع ال��ب��رتول��ي��ة، 

وتطبيق  املتاحة،  التقنيات  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 

تقنيات اإدارة الأعمال الأ�صا�صية بالتوازي مع 

اأي م�صاريع حتديث.

التناغم والنجاح

وع��ل��ى م��دي��ر امل�������رشوع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تكلفة 

الأداء،  واأهداف  الزمني،  امل�رشوع، واجلدول 

كما يجب اأن تكون لديه نظرة اأو�صع للن�صاط، 

فالكثري من امل�صاريع هو جزء من برنامج بناء، 

اأو تطوير حقل كبري.

  من ال�رشوري الهتمام باإدارة املخاطر بالتوازي مع حتقيق اأهداف امل�رشوع

توفير فريق متخصص 

ووضع موعد محدد 

إلنهاء المشروع من 

الخطوات الضرورية

على مدير المشروع 

بالقطاع النفطي 

اإللمام بالمتطلبات 

الرئيسية للمشاريع



19

  حتقيق النجاح هو ثمرة تظافر العديد من العوامل 

ويعد احلفاظ على اإيقاع متناغم بني امل�صاريع 

حيث  النجاح،  لتحقيق  ���رشورة  ال�صلة  ذات 

امل��راف��ق  بتوفري  مطالب  امل�����رشوع  م��دي��ر  اأن 

املنا�صب،  الوقت  يف  التحتية  البنية  وم�صاريع 

اإنتاج  م�صاريع  لبدء  حا�صمة  عنا�رش  كونها 

النفط والغاز.

مدير  م��ن  النفطية  احل��ق��ول  اإدارة  وتتطلب 

امل�رشوع اأن ي�صتخدم اأدوات التحكم يف اإدارة 

مواعيد  وحت��دي��د  ال��ع��م��ل،  لتنظيم  امل�����رشوع 

حفظ  مع  والرتكيب  والتمديد  والنقل  احلفر 

يكون  واأن  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  نظم 

امل�صاريع  خمتلف  بني  الروابط  لأهمية  مدركًا 

واملقاولني بنف�ص احلقل.

الملام  النفطي  بالقطاع  امل�رشوع  مدير  وعلى 

يف  املتكررة  للم�صاريع  الرئي�صية  باملتطلبات 

خطوط  ت�صمل،  والتي  والغاز،  النفط  برامج 

واملوؤقتة  الدائمة  اخل��زان��ات  تركيب  التدفق، 

مد  امل��ك��رر،  اأو  اخل��ام  النفط  كميات  لتخزين 

خطوط الأنابيب مبختلف امل�صافات، وحمطات 

عملية  من  اأ�صا�صيًا  ج��زءًا  تعد  التي  العدادات 

تطوير احلقول.

اأن  البرتويل  امل�رشوع  اإدارة  على  يجب  وكذلك 

التقليدية  امل��وارد  اأن��واع  بكل  دراي��ة  تكون على 

وغري التقليدية، مثل حقول النفط اخلام، وحقول 

الغاز والغاز امل�صاحب، والنفط ال�صخري. 

امل�ساريع املحدثة

 Brownfield( امل��ح��دث��ة  امل�����ص��اري��ع  وت��ع��د 

جمال  يف  امل�صاريع  اأ�صعب  اأح��د   )Projects

م�صاريع  فهي  البرتولية،  امل�رشوعات  اإدارة 

مهمة  وه��ي  العاملة،  الت�صغيل  مرافق  داخ��ل 

�صعبة تتطلب اإجناز امل�رشوع مع احلفاظ على 

ا�صتمرارية العمل دون توقف.

يجب  ناجحة،  املحدثة  امل�صاريع  تكون  وحتى 

اإعطاء الأولويات لعمليات الرتكيب وال�صيانة، 

مع عدم اإعاقة اإنتاجية العمل.

رقابة  اإىل  امل�صاريع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ويحتاج 

جيدة،  رواب��ط  واإدارة  فعال،  وات�صال  قوية، 

عن  خمتلف  ب�صكل  امل�صاريع  ه��ذه  ت��دار  حيث 

 Greenfield( احلديثة  اخل�رشاء  امل�صاريع 

ف�صاء،  اأر���ص  على  تبنى  التي   ،)Projects

وحقول مل يتم ت�صغيلها بعد. 

اإدارة املخاطر

من  واح��دة  املخاطر  اإدارة  تعد  ع��ام،  وب�صكل 

توفرها  التي يجب  امل��ه��ارات واخل���رات  اأه��م 

البرتولية،  امل�صاريع  ومهند�صي  م��دي��ري  يف 

فاللتزام با�صرتاطات الأمن وال�صالمة يف هذه 

امل�صاريع يعد اأولوية ق�صوى، كما اأن املخاطر 

املحتملة يف عملية تركيب اأو ت�صغيل اأي ُمّعدة، 

يجب اأن حُت�صب جيدًا قبل بدء التنفيذ، حتى ل 

تكون حياة �صخ�ص ما على املحك وقت العمل.

المشاريع المحدثة 

هي األصعب 

في مجال إدارة 

المشاريع البترولية

إدارة المخاطر من 

المهارات والخبرات 

التي يجب توفرها 

بمديري المشاريع

امل�سادر

اإدارة  يف  والرقابة  التخطيط  دور  كتاب   •
امل�����ص��اري��ع ال��ب��رتول��ي��ة، ل��ل��ك��ات��ب ع��اب��د علي 

2011 - جامعة اأبو بكر بلقايد- اجلزائر.  

ل��ل��ك��ات��ب  امل�������رشوع���ات،  اإدارة  ك���ت���اب   •
كلية   –  2014 حم��م��د  ع��ب��دال��رح��ي��م  د. 

املجتمع- قطر.

• كتاب اإدارة امل�صاريع الحرتافّية، للكاتب 
نا�رش بن اإبراهيم بن �صعد املحيميد 2017 

– مكتبة امللك فهد الوطنية- الريا�ص.
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ال�سحة  جمال  يف  املوؤ�س�سات  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  من  بالرغم 

بكيفية  تتعلق  م�ساكل  من  يعاين  قد  بع�سها  اأن  اإل  والبيئة،  وال�سالمة 

تقلي�س عدد احلوادث، اأو منع وقوعها.

ويعد اأحد الأ�سباب الرئي�سية لتكرار وقوع احلوادث، هو عدم ال�ستفادة 

قبل  درا�ستها ومعاجلتها من  واإهمال  بالفعل،  التي وقعت  من احلوادث 

املوؤ�س�سة، اإ�سافة اإىل اإهمال درا�سة جتارب موؤ�س�سات اأخرى وال�ستفادة 

من حوادث وقعت فيها، �سواء يف املا�سي القريب اأو البعيد.

"البترول الوطنية" أعدت 
إجراءات محددة إلدارة 

الدروس المستفادة في 

مجال السالمة 

 تقليل املخاطر
ورقة عمل لدائرة الصحة والسالمة والبيئة

م�سادر اخلطر

وال�صالمة  ال�صحة  خم��اط��ر  اإدارة  وتتطلب 

جميع  على  ال�صيطرة  املوؤ�ص�صات  يف  والبيئة 

اإىل  بها  وال��و���ص��ول  الكامنة،  اخلطر  م�صادر 

ال��وق��ت  ذات  امل��م��ك��ن��ة، ويف  امل�����ص��ت��وي��ات  اأدن����ى 

ل�صمان  دائم،  ب�صكل  والتطور  التعلم  موا�صلة 

ت�صيري الأعمال واحل�صول على نتائج مثمرة.

ورقة عمل

ويف ورقة عمل اأعدها اخت�صا�صي ال�صلم املهني 

والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  بدائرة  الوظيفي 

املخاطر  تقلي�ص  اأن  اإىل  اأ�صار  ريتويك،  اأج��وال 

والوقائع  احل���وادث  من  ال�صتفادة  خ��الل  من 

ولي�ص  حقيقي،  عملي  اإج���راء  ات��خ��اذ  ي�صتلزم 

التحدث عنه، اأو الت�صدق به فقط، لفتًا اإىل اأن 

يحقق  امل�صتفادة  والدرو�ص  املعرفة  ا�صتخدام 

لإج��راءات  التاأ�صي�ص  يف  فعليًا  تغيريًا  وُيحدث 

التحكم، واحلفاظ عليها وحت�صينها.

الأ�صئلة  بع�ص  الورقة  يف  ريتويك،  وا�صتعر�ص 

الأ�صا�صية عند حتليل حادث ما وقع بالفعل، وهي:

• ما الذي حدث؟
• ما الذي ت�صبب يف احلادث؟

أمن 
وسالمة
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  التاأكد من توفر ا�صرتاطات الأمن وال�صالمة كفيل بتجنب العديد من املخاطر

حتديد  يف  ت�صتخدم  رئي�صية  اأدوات   3 وهناك 

الدرو�ص امل�صتفادة من احلوادث، هي:

• الت�صل�صل الزمني للحادث:
ب�  اأي�صًا  للحادث  الزمني  الت�صل�صل  ُيعَرف   -

"رواية الق�صة".

- مي��ث��ل و���ص��ع اأ����ص���ا����ص ل��ل��ح��ال��ة م��ب��ن��ي على 

الت�صل�صل الزمني لالأحداث.

لفهم  وبديهي  �صائع  الأداة  ه��ذه  ا�صتخدام   -

وو�صف ما حدث.

- بالرغم من فاعلية هذه الأداة، اإل اأنها غري كافية 

لتحليل وفهم جميع الأ�صباب، واإن مل يتوفر حتليل 

وا�صح لالأ�صباب، فقد ل تكون احللول ناجعة.

• حتليل ال�صبب اجلذري:
منهجية  عملية  اجل����ذري  ال�صبب  حتليل   -

ت�����ص��ت��خ��دم يف حت��دي��د ���ص��ب��ب وق����وع احل����ادث، 

والعوامل التي �صاهمت يف وقوعه.

الإج����راءات  حت��دي��د  يف  النتائج  ت�صتخدم   -

بدورها  تهدف  والتي  وتنفيذها،  الت�صحيحية 

ُيكبد  ل  ح��دث، حتى  ما  وق��وع  تكرار  ع��دم  اإىل 

• ما الذي اأدى اإىل هذا التدهور؟
• ما الذي كان مفقودًا وقت وقوع احلادث، اأو مل يكن 

يعمل، وما الذي كان من املمكن اأن يحد من امل�صكلة؟

• ما هي الدرو�ص امل�صتفادة؟
• ما هي التو�صيات التي ميكن اأن ن�صتمدها من 

جراء ذلك؟

�سجل احلوادث

ي�صتمل  اأن  يجب  احل��وادث  �صجل  اأن  واأو�صح 

على املعايري التالية:

ف جيدًا، بال�صم ب�صكل عام. احلادث معرَّ  -1

ج�صيمة  خ�صائر  يف  احل���ادث  ت�صبب  م��دى   -2

بالأرواح، اأو املمتلكات.

التدرج  ومن��ط  امللمو�صة،  امل��ادي��ة  الأح���داث   -3

والت�صعيد، هل كانا مثار اهتمام وُيَعَدان دليلني، 

خا�صة فيما يتعلق باأ�صباب وقوع احلادث؟  

ويف هذا الإطار يتطلب الأمر ت�صكيل فريق عمل، 

لبحث عدد من النقاط الهامة، مثل:

عنها،  والك�صف  ال��ك��ام��ن��ة،  امل��خ��اط��ر  تقييم   •
واتخاذ الإجراء املنا�صب.

اإعداد خطة عمل معرفية تبني طريقة تطبيق   •
النتائج  وا���ص��ت��خ��ال���ص  امل�����ص��ت��ف��ادة،  ال���درو����ص 

والتو�صيات من احلادث. 

• دق جر�ص الإنذار واخلطر، واإعطاء التعليمات 
يف  �صعف  ن��ق��اط(  )ن��ق��ط��ة/  ب���اأي  يتعلق  فيما 

الأنظمة املطبقة يف املوؤ�ص�صة.

املوؤ�ص�صة مزيدًا من اخل�صائر امل�صابهة.

• �صبل دفاعية متتالية:
من ال�رشورة التعمق يف درا�صة ال�صبل الدفاعية   -

احل��ادث،  وق��وع  قبيل  املوؤ�ص�صة  يف  املطبقة  املتتالية 

والتي كان مُيكن اأن ُت�صاهم يف تخفيف حدة النتائج، 

لتحديد مكامن الق�صور وال�صعف يف هذه ال�صبل. 

الدفاعية،  ال�صبل  هذه  حتليل  يتم  اأن  يجب   -

لتحديد اإىل اأي مدى اأدت الغر�ص منها للحيلولة 

دون وقوع حوادث م�صابهة مرة اأخرى.

الدفاعية  ال�صبل  تطبيق  يف  الق�صور  يكون   -

والأمر  ال�صبل،  هذه  يف  الثقوب  مبثابة  املتتالية 

يتطلب بحث �صبل معاجلة و�صد هذه الثقوب.

وت�صمل مراحل ال�صبل الدفاعية باأية موؤ�ص�صة الآتي:

عنا�رش منظومة الإدارة.  -

- املعايري والتطبيقات ال�صناعية.

- املتطلبات القانونية، ومتطلبات اأخرى.

- ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��م��ل الآم������ن والإر������ص�����ادات 

والتعليمات يف موقع العمل.

- �صجالت املخاطر.

ال�ستفادة من الدرو�س

ال�صالمة على نطاق وا�صع،  ثقافة  تتم ممار�صة 

وهي مطلوبة الآن اأكر من اأي وقت م�صى، على 

 ISO( العاملية  املعايري  منظمة  متطلبات  �صوء 

اإدارة  بنظام  يتعلق  فيما   )45001:2018

ال�صالمة وال�صحة املهنية. 

إدارة مخاطر السالمة 

في المؤسسات تتطلب 

السيطرة على جميع 

مصادر الخطر
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  ميكننا احلد من احلوادث من خالل اتباع الأ�صاليب العلمية احلديثة

وث��ق��اف��ة ال�����ص��الم��ة ت��ت��م��ث��ل يف جم��م��وع��ة من 

يت�صارك  التي  والقيم  والت�صورات  القناعات 

املخاطر  ح��ول  بينهم  فيما  امل��وظ��ف��ون  فيها 

�صمن املوؤ�ص�صة الواحدة، مثل: مكان العمل، 

واملجتمع الذي يعملون يف حميطه.

املوؤ�ص�صية  الثقافة  من  جزء  ال�صالمة  وثقافة 

ح���ي���ث مت و���ص��ف��ه��ا ب���ال���ع���دي���د م����ن ال���ط���رق 

ك���ارث���ة مفاعل  ���ص��ل��ط��ت  والأ����ص���ال���ي���ب، وق���د 

"ت�رشنوبيل" يف عام 1986 باأوكرانيا ال�صوء 

العوامل  وتاأثري  ال�صالمة،  ثقافة  اأهمية  على 

املتعلق  الأداء  ع��ل��ى  والإن�����ص��ان��ي��ة  الإداري�����ة 

بال�صالمة.

ال�صالمة"  "ثقافة  م�صطلح  ا�صتخدام  مت  وقد 

اجتماع  ع��ن  موجز  تقرير  يف  الأوىل  للمرة 

مراجعة ما بعد حادث "ت�رشنوبيل"، ال�صادر 

عن املجموعة الدولية لل�صالمة النووية. 

ف�صل  اإىل  احل��وادث  العديد من  ويعود وقوع 

التي  الدرو�ص  من  ال�صتفادة  يف  املوؤ�ص�صات 

هناك  اأن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا  امل��ا���ص��ي،  يف  ح��دث��ت 

فر�صة للتح�صني يف طريقة حتليل املوؤ�ص�صات 

للتغلب  اإج���راءات  واإع��داد  املعنية،  للحوادث 

وبالتايل  وت�صحيحها،  ال�صعف  نقاط  على 

احليلولة دون وقوع احلادث ثانية.

بدرا�صة  القيام  من  لب��د  العملية  ولتح�صني 

احل��وادث،  اأ�صباب  على  للوقوف  م�صتفي�صة 

وحتديد  �صحيحة،  علمية  ب�صورة  وحتليلها 

ال�صتفادة  اإع��اق��ة  �صاأنها  من  التي  العوامل 

اأو ما  من الدرو�ص امل�صتخل�صة من احلادث، 

يطلق عليها ب� "الختناقات".

لتحقيق  النتائج  ا�صتخال�ص  عملية  ومت��ر 

خطوات  بخم�ص  احل���وادث،  م��ن  ال�صتفادة 

رئي�صية: 

الإبالغ عن احلوادث وتوثيقها.  1-

حتليل احلادث.  2-

اإعداد تو�صيات حقيقية.  3-

تنفيذ هذه التو�صيات.  4-

تقييم فعاليتها.  5-

اإجراءات "البرتول الوطنية"

اإج��راءات حمددة  الوطنية  البرتول  اأع��دت  وقد 

املتعلقة  امل�����ص��ت��ف��ادة  ال���درو����ص  ب�����اإدارة  تتعلق 

بال�صحة وال�صالمة والبيئة من خالل:

للت�صارك  ومنظم  م��وح��د  منهاج  اع��ت��م��اد   •
احل��وادث  م��ن  امل�صتفادة  ال��درو���ص  وتطبيق 

احل���وادث  اأو  ال�����رشك��ة،  لها  تعر�صت  ال��ت��ي 

اخلارجية.

التو�صيات، وذلك  ت�صكيل جلنة ل�صتخال�ص   •
ذات  اجل��ه��ات  يف  امل�صتفادة  ال��درو���ص  لتنفيذ 

العالقة يف "البرتول الوطنية".

• اإن�صاء قاعدة بيانات للدرو�ص امل�صتفادة.

امل�سوؤوليات

وروؤ���ص��اء  ال��دوائ��ر،  م���دراء  م�صوؤولية  وتتمثل 

الفرق، يف جمال حتقيق ال�صتفادة الق�صوى من 

احلوادث التي وقعت يف الآتي:

ال��درو���ص  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  ت�صجيع   •
امل�صتفادة.

بالدرو�ص  املعنيني  املوظفني  جميع  اإ���رشاك   •
امل�صتفادة.

عن  عمل  ور����ص  حل�صور  موظفني  ان��ت��داب   •
الدرو�ص امل�صتفادة، والدورات التدريبية عليها، 

والجتماعات املتعلقة بها.

بالدوائر  التو�صيات املحددة واملتعلقة  تنفيذ   •
والأق�صام املعنية.

كما يتمثل دور املوظفني يف:

• تاأمني م�صاهمة يف مو�صوع الدرو�ص امل�صتفادة 
من م�صادر خارجية يف منوذج حمدد.

• ح�صور ور�ص عمل عن الدرو�ص امل�صتفادة. 
يف  التنفيذ  حيز  امل�صتفادة  ال��درو���ص  و�صع   •

الأعمال والأن�صطة اليومية.

سجل الحوادث يجب 

أن يشتمل على معايير 

أهمها التعريف 

الدقيق للحادث
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التوازن البيئي
كيف يمكن الحفاظ عليه؟

وذلك  مفاهيمها،  وتباينت  البيئة  معاين  تعددت 

الجتماعية  العلوم  يف  الباحث  تخ�س�س  ح�سب 

تعني،  ال��ع��ام  مفهومها  يف  فالبيئة  املختلفة، 

فيه  وي�سكن  يعي�س  ال��ذي  الإط��ار  اأو  "الو�سط 
حياته،  مقومات  على  منه  ويح�سل  الإن�سان، 

ُتعرف  كما  ب��ه"،  ويتاأثر  فيه  يوؤثر  اإّن��ه  حيث 

حتيط  التي  الطبيعية  الظروف  "جمموعة  باأّنها 

ونباتات،  واأر���س،  وه��واء،  ماء،  من  بالإن�سان 

وكائنات حية خمتلفة، مبا يف ذلك املن�ساآت التي 

يقيمها يف حميطه".

العلوم  اأ�ستاذ   - الهرب  ريكاردو�س  د.  وع��رَّف 

الإن�سان"  "بيئة  كتابه  يف  البيئة  البيولوجية، 

املحيطة،  الطبيعية  العوامل  "جمموعة  باأنها 

التي ُتوؤثر يف جميع الكائنات احلية، وهي وحدة 

اإيكولوجية مرتابطة".

اختالل التوازن بين 

العناصر البيئية يؤدي 

إلى كوارث تهدد 

الكائنات الحية
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اختالل التوازن بين 

العناصر البيئية يؤدي 

إلى كوارث تهدد 

الكائنات الحية

ترشيد استهالك 

الطاقة والمياه والموارد 

الطبيعية أهم أساليب 

حماية البيئة

عنا�سر البيئة

ورغ��م  ح��ي��ة،  وغ��ري  ح��ي��ة،  عنا�رش  ع��دة  للبيئة 

اختالفها وتنوعها، ل ميكن اأن يوؤدي اأي منها 

واحد  كل  عمل  يعتر  اإذ  منف�صل،  ب�صكل  عمله 

منها مكماًل لالآخر، فعلى �صبيل املثال، ل ميكن 

الإن�صان  لأن  النباتات،  وجود  دون  نتنف�ص  اأن 

تنتجه  ال��ذي  الأك�صجني  يحتاجان  واحل��ي��وان 

النباتات، من خالل عملية التمثيل ال�صوئي، ويف 

نف�ص الوقت ينتج عن تنف�ص الإن�صان واحليوان 

ثاين اأك�صيد الكربون، املهم لنمو النباتات.

اأق�سام البيئة

رئي�صيني،  ق�صمني  اإىل  البيئة  عنا�رش  وُتق�صم 

اأولهما، البيئة احلّية، وت�صمل الإن�صان واحليوان 

وت�صمل  احلية،  غري  البيئة  وثانيهما  والنبات، 

ب��اق��ي ال��ع��ن��ا���رش، م��ث��ل: ال���رتب���ة، وال�����ص��خ��ور، 

وت��ع��د جميعها  وال�����ص��م�����ص،  وامل�����اء،  وال���ه���واء، 

مكّونات مادية غري حية، لكنها �رشورية لوجود 

ا�صتمرار  يف  كبرية  اأهمية  ولها  احلية،  العنا�رش 

احلياة يف هذا الكون.

وج��م��ي��ع ال��ع��ن��ا���رش ال�����ص��اب��ق ذك��ره��ا حت��ت��اج اإىل 

بني  التوازن  اختالل  اأن  اإذ  بينها،  فيما  التوازن 

املكونات احلية، وغري احلية، قد ُيوؤدي اإىل كوارث 

ُتهدد حياة الإن�صان، واحليوان، والنباتات، ويعد 

املخلوقات قدرة على احلفاظ على  اأكر  الإن�صان 

ال���ت���وازن، فهو ال���ذي ب��ي��ده ت��دم��ري عنا�رش  ه��ذا 

البيئة، اأو احلفاظ عليها. 

نظام معقد

ي�صعب  معقد  ن��ظ��ام  البيئي"،  و"ال���ت���وازن 

الدخول يف كل تفا�صيله، لكن ميكن ذكر اأهم 

خ�صائ�صه، وكيفية احلفاظ عليه.

ويعني التوازن البيئي، اأن يوؤدي كل عن�رش 

من عنا�رش البيئة عمله ب�صكل م�صتمر، دون 

غالبًا  عليه، والتي  تغيريات خارجية  اإحداث 

ما يكون �صببها الإن�صان.

من  اأك��ر  البيئي  ال��ت��وازن  تو�صيح  وميكن 

خالل هذا املثال الب�صيط: )الأ�صجار الكبرية 

فاإن  تقطع  وعندما  ال��ري��اح،  حركة  من  تقلل 

الرياح ت�صبح �رشعتها اأكر، مما يعمل على 

تطاير الرتاب، فيما يعرف باجنراف الرتبة، 

والرتبة هي اأ�صا�ص زراعة النباتات، فاإذا قلت 

تقليل  اإىل  �صيوؤدي  ذلك  فاإن  الزراعة،  ن�صبة 

���رشوري  وه��و  اجل��و،  يف  الأك�صجني  ن�صبة 

حلياة الإن�صان واحليوان(، ويت�صح من هذا 

عملية  يف  ب��الآخ��ر،  اأث��ر  عن�رش  كل  اأن  املثال 

مت�صابكة ومعقدة. 

املحافظة على التوازن

ووج��ود  التكنولوجي،  التطور  �صاهم  ولقد 

العديد من الأ�رشار على  اإحداث  امل�صانع يف 

الهواء  تلوث  اأ�صبح  فقد  البيئة،  مكونات 

اأمرًا �صائعًا يف العديد من دول العامل، ومهما 

حاولنا اإيقافه فلن ن�صتطيع ذلك، لأن الإن�صان 

الآلت  وا�صتخدام  امل�صانع  هذه  اإىل  بحاجة 

امللوثة للبيئة.

ومن اأمثلة ذلك، ا�صتخدام املبيدات احل�رشية 

اجلو،  يف  ال�صامة  الغازات  ن�صبة  ترفع  التي 

الفرتة  ففي  الأمرا�ص،  انت�صار  اإىل  يوؤدي  ما 

الأخرية ظهرت اأمرا�ص مل ي�صبق لالإن�صان اأن 

الكيماوية،  ال�صناعات  تطور  ب�صبب  عرفها، 

والعديد من الأ�صباب التي اأوجدت فريو�صات 

غريبة تهاجم الإن�صان وتدمر �صحته.

  باأيدينا نحن اإما تنمية البيئة اأو الذهاب بها اإىل املجهول
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ول��ه��ذا ي��ج��ب احل��ف��اظ ع��ل��ى ت����وازن عنا�رش 

ملرحلة  ن�صل  ل  حتى  الإم��ك��ان،  ق��در  البيئة 

وميكن  الأر�����ص،  على  احل��ي��اة  فيها  ت�صعب 

الأرا�صي  ا�صت�صالح  خ��الل  من  ذل��ك  حتقيق 

ذات الرتبة اجلاّفة، وتو�صيع نطاق الزراعة، 

اأخ��رى  املُ��ل��وث��ات مب��واد  ا�صتبدال  وحم��اول��ة 

اأقّل �رشرًا، كما يجب و�صع قوانني لتحديد 

اأن��واع  بع�ص  انقرا�ص  ملنع  ال��ري،  ال�صيد 

احل��ي��وان��ات ال��رّي��ة، وع���دم اإره����اق عنا�رش 

وك��ذل��ك  ج��ائ��ر،  ب�صكل  با�صتغاللها  البيئة 

احلفاظ على املحميات الطبيعية، فهي من اأهم 

البيئي،  التوازن  على  حتافظ  التي  العنا�رش 

وال�صيد  النقرا�ص  من  احليوانات  وحتمي 

اجلائر.

اهتمام عاملي

عامليًا  اهتمامًا  البيئة  حماية  ق�صية  وحت��ت��ل 

واأ�صاليبها،  البيئة  حماية  فمنهجيات  كبريًا، 

يف  ظاهرة  حيوية  عنا�رش  امل�صتدامة  والتنمية 

خطط الدول.

العاملية  واملنظمات  ال���دول،  م��ن  العديد  وت��ب��ذل 

جهود كبرية غايتها حماية البيئة، بو�صع معايري 

لها  التي  اخلم�صة  باملجالت  متعّلقة  اأ�صا�صية 

وال�صياحة،  ال�صناعة،  وهي:  البيئة،  على  تاأثري 

والطاقة، والنقل، والزراعة.

طرق احلماية

وتتعدد الأ�صاليب التي ميكن من خاللها حماية 

تر�صيد  اأهمها:  وم��ن  عليها،  واحل��ف��اظ  البيئة 

ا���ص��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ي��اه، 

تو�صيح  يلي  وفيما  امل��واد،  ا�صتهالك  وتر�صيد 

لهذه العنا�رش:

تر�صيد ا�صتهالك املاء: يكون ذلك عر عدم   •
الإ�رشاف يف ا�صتخدام املاء يف الأعمال احلياتية 

خا�صة  الظهرية،  عند  ال��ري  وجتنب  اليومية، 

مياه  وجتميع  وجافًا،  حارًا  اجلو  يكون  عندما 

ري  عملية  يف  ل�صتخدامها  وحفظها  الأم��ط��ار 

النباتات لحقًا.

خالل  من  وذلك  الطاقة:  ا�صتهالك  تر�صيد   •
ا�صتخدام امل�صابيح املوفرة للطاقة، وا�صتخدام 

وف�صل  ف��ق��ط،  املظلمة  الأم���اك���ن  يف  الإ����ص���اءة 

الكهرباء،  قاب�ص  عن  امل�صتخدمة  غري  الأجهزة 

و���ص��ب��ط اإع������دادات ال��ث��الج��ات ل��ت��ك��ون درج��ة 

احلرارة عند 2 اأو 3 مئوية، وق�صم التجميد عند 

حرارة  درج��ات  و�صبط  اأق�صى،  كحد   )-15(

املكيفات املنزلية على 24 اأو 25 درجة واإغالق 

غري  ال��غ��رف  خ�صو�صًا  والأب����واب،  الفتحات، 

ثابتة  حرارة  درجة  على  للمحافظة  امل�صتخدمة 

فيها، وعدم تفعيل خيار التجفيف امل�صتخدم يف 

اآلة غ�صل الأطباق.

تر�صيد ا�صتهالك املواد: يتم ذلك عر تقنني   •
الورقية،  اأو  البال�صتيكية،  الأكيا�ص  ا�صتخدام 

لإع��ادة  القابلة  القما�صية  الأكيا�ص  وا�صتخدام 

ال��ت��دوي��ر ب���دًل م��ن��ه��ا، وال��ط��ب��اع��ة ع��ل��ى ِوج��َه��ي 

وامل��ع��اد  امل�صتعمل  الأث�����اث  و�����رشاء  ال���ورق���ة، 

تدويره بدًل من اجلديد، ملا له من اأثر يف تقليل 

وا�صتخدام  �صنويًا،  املقطوعة  الأ�صجار  كميات 

الأكواب امل�صنوعة من الزجاج اأو ال�صرياميك، 

بدًل من تلك امل�صنوعة من الورق والبال�صتيك، 

وزراع��ة الأ�صجار يف حدائق املنازل، ملا لها من 

اآثار اإيجابية يف حماية البيئة.

  احلفاظ على البيئة يتطلب تعاونا عامليا على نطاق وا�صع

التوازن البيئي 

يعني أن يؤدي كل 

عنصر بيئي عمله 

بشكل مستمر

امل�سادر

م��ارج��ني  للكاتب  ال��ب��ي��ئ��ة؟  م��اه��ي  ك��ت��اب   -

.www.soas.ac.uk اأبري�صون- موقع

هاري�ص–  اإمي  للكاتبة  البيئة،  اأن��واع  كتاب 

ن�رش يف مار�ص 2018.
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مركز الكويت لالبتكار
يوفر بيئة حاضنة للشباب المبدع

الخياط أثنى على 

أهداف المركز ودوره 

في دعم مبادرات 

الشباب الكويتي

 idea-تاأ�س�س مركز الكويت لالبتكار التابع ل�سركة )اآي. دي. لينك

link(، املتخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات التعليمية يف جمال الهند�سة 
الكهربائية والذكاء ال�سناعي يف عام 2018، بهدف دعم القت�ساد، 

خالل  من  وذلك  الوطنية،  التنموية  اأهداف  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 

توفري البيئة املالئمة واحلا�سنة لل�سباب الكويتي الذين يقدمون 

يف  الكويت  دولة  ب��اأداء  والرتقاء  بناءة،  واخرتاعات  ابتكارات 

موؤ�سرات التناف�سية العاملية بني الدول.

زيارة "البرتول الوطنية" 

واإميانًا منها باأهمية دعم املوؤ�ص�صات الهادفة اإىل 

احت�صان ال�صباب من اأ�صحاب الأفكار املبتكرة 

واجلديدة، قام فريق البتكار التابع ل� "البرتول 

ج�صور  مل���د  امل���رك���ز،  مل��ق��ر  ب���زي���ارة  الوطنية" 

ال�صتفادة  وحتقيق  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

املتبادلة، والتعرف على اأهم اأن�صطته وخدماته، 

للبحث  عليه،  امل�رشف  الفريق  مع  والتن�صيق 

حتقيق  �صاأنها  من  م�صرتكة  جديدة  اأفكار  عن 

جناحات عملية للطرفني.

وكان يف مقدمة الزائرين، نائب الرئي�ص التنفيذي 

للتخطيط واملالية وراعي فريق البتكار بال�رشكة 

املركز،  اأه���داف  على  اأثنى  ال��ذي  اخل��ي��اط،  خالد 

ودوره املرتقب يف دعم مبادرات ال�صباب الكويتي 

يف م�صمار البتكار، مبا يدفع نحو حتقيق روؤية 

الكويت اجلديدة 2035.

جولة ميدانية

وقد �صهدت الزيارة جولة لأع�صاء فريق ابتكار 

على  والط��الع  املركز،  يف  الوطنية"  "البرتول 

املهند�ص  املركز  موؤ�ص�صو  قدمه  مرئي  عر�ص 

اجلندب،  حممد  واملهند�ص  ال��رف��اع��ي،  حممد 

حيث ت�صمن العر�ص نبذة عن املركز، وتاريخ 

تاأ�صي�صه، واأهدافه، واخلدمات التي يقدمها يف 

جمال البحث والتدريب، وتطوير الخرتاعات 

أنشطة
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المركز يستهدف دعم 

االقتصاد والمساهمة 

في تحقيق أهداف 

التنموية الوطنية

  �صعار املركز  حممد الرفاعي  خالد اخلياط

املجتمع  اأف��راد  وتدريب  ملنتجات،  وحتويلها 

على الإبداع، وت�صجيل براءات الخرتاع.

اقت�ساد املعرفة 

وقال الرئي�ص التنفيذي للمركز حممد الرفاعي، 

اإىل حتويل الخرتاعات من  يهدف  "املركز  اإن 

الأوىل هي خلق  ر�صالته  واإن  واقع،  اإىل  فكرة 

اقت�صاد جديد مبني على املعرفة يهتم بالعقول 

املركز  اأن  اإىل  م�صريًا  والبتكارات"،  الب�رشية 

لتنمية  الوطني  ال�صندوق  قبل  من  متويله  مت 

حا�صنة  وهو  ال�صغرية،  امل�رشوعات  ورعاية 

اإىل  الإب���داع���ات  لتحويل  وم�صنع  ل��الأف��ك��ار، 

منتجات حقيقية.

جديدة  قيم  تطوير  هو  البتكار،  اأن  واأو���ص��ح 

ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك م���ن خ����الل ح���ل���ول ت��ت��ج��اوب مع 

قدرته  على  يعتمد  املركز  جناح  واأن  متطلباته، 

يف و�صع خطة �صاملة لدعم ال�صباب بالإمكانيات 

املنا�صبة، وتذليل اأي عقبات اأمامهم، فعلى �صبيل 

يف  املبدع  ال�صباب  املركز  ي�صاند  اأن  يجب  املثال 

للم�صاركة  واإع���داده���م  التكنولوجيا،  مواكبة 

راأ���ص  على  يعتمد  ال��ذي  اجل��دي��د،  القت�صاد  يف 

يكون  اأن  اأمنياته  مال ب�رشي مبدع، معربًا عن 

للمركز دورًا يف تطوير نظام التعليم بالبالد.

واأ�صار اإىل اأهمية اأن يكون املركز حلقة و�صل 

بني م�صاريع الدولة وال�صباب، من خالل تنظيم 

وا�صرتاتيجياتها  ال��دول��ة  م�صاريع  وع��ر���ص 

على  لت�صجيعهم  معهم  والتوا�صل  لل�صباب، 

بخطة  مرتبطة  م�صاريع  تنفيذ  يف  امل�صاهمة 

اأن  مو�صحًا   ،2035 ال�صرتاتيجية  ال��دول��ة 

اأنه  اإل  بع�ص ال�صباب املبادر ورغم حما�صهم، 

قد يخفى عنهم العديد من القطاعات وامل�صاريع 

ذات الأولية للدولة.

مناذج ناجحة 

يف  الكويت  ت�صتعني  اأن  ����رشورة  على  و���ص��دد 

الناجحة  ب��ال��ن��م��اذج  التكنولوجية  جتربتها 

املن�صودة  القت�صادية  اأه��داف��ه��ا  حتقق  حتى 

الدول  اأن  مبينًا  والعلوم،  البتكار  جمالت  يف 

املوجهة  بال�صتثمارات  كثريًا  تهتم  املتقدمة 

اإىل العلوم والتكنولوجيا والبتكار، متمنيًا اأن 

ت�صري الكويت على النهج نف�صه يف توفري بيئة 

اأعمال رائدة توفر حلول تكنولوجية متطورة 

التطور  ي��واك��ب  جديد  جيل  اإع���داد  يف  ت�صاهم 

العاملي املت�صارع.

روؤية ور�سالة

اأن  اأو�صح  باملركز،  املقدمة  العمل  ور�ص  وعن 

املركز يقيم العديد من الور�ص العلمية والعملية 

الت�صميم   – ال���روب���وت���ات  )ع��ل��م  جم����الت  يف 

الهند�صي – الإلكرتونيات – البتكار والتفكري 

تطوير   – الأولية  النماذج  ت�صميم   – النقدي 

الخرتاعات( وغريها من الور�ص والتدريبات 

يف جمال العلوم والهند�صة والبتكار.

له  املركز  اأن  على  بالتاأكيد  الرفاعي  واختتم 

يف  رائ��دة  مكانة  تبوء  يف  تتمثل  عميقة،  روؤي��ة 

يف  اآف��اق جديدة،  اكت�صاف  البتكار عر  جمال 

حني تقوم ر�صالته على متكني ال�صباب الكويتي 

م�صتوى  على  لهم  ت��دري��ب  وت��ق��دمي  وال��ع��رب��ي 

عاملي يف جمالت الهند�صة والبتكار.

فريق االبتكار التابع 

لـ "البترول الوطنية" 

زار المركز لتحقيق 

االستفادة المتبادلة
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املال العام
حمايته واجب على كل مواطن

المادة )17( من 

الدستور حرمت 

األموال العامة وجعلت 

حمايتها واجب  

اهتم امل�سرع بكل ما يتعلق باملال العام، حيث ن�ست املادة )17( من 

الد�ستور على اأن ل� "الأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على 

كل مواطن"، وهذا ما يتعلق باأ�سا�س الت�سريعات يف دولة الكويت.

هذه  يحمي  قانون  �سن  �سرورة  امل�سرع  راأى  الزمن  مرور  ومع 

الأموال، �سواء كانت داخل الكويت، اأو خارجها، ومن هنا بداأت 

العبث،  من  العام  املال  حماية  اإىل  يهدف  قانون  بت�سريع  الفكرة 

ل�سنة   )1( رقم  القانون  فجاء  عمد،  غري  اأو  عمد  عن  كان  �سواء 

1993، ب�ساأن حماية الأموال العامة.

املال العام

منه،  الثانية  باملادة  العام  املال  القانون  وعرف 

كالتايل: "يق�صد بالأموال العامة يف تطبيق اأحكام 

هذا القانون، ما يكون مملوكًا اأو خا�صعًا بقانون 

لإدارة اإحدى اجلهات الآتية، اأيًا كان موقع تلك 

الأموال يف داخل البالد، اأو خارجها".

– الدولة. اأ

ب- الهيئات العامة واملوؤ�ص�صات العامة.

ت�����ص��اه��م فيها  ال��ت��ي  ال�����رشك��ات وامل��ن�����ص��اآت،  ج- 

اجلهات املبينة بالبندين ال�صابقني بن�صبة ل تقل عن 

اأو غري  راأ�ص مالها ب�صورة مبا�رشة،  25 % من 

من�صاآت،  اأو  �رشكات،  طريق  عن  وذل��ك  مبا�رشة، 

اأو املوؤ�ص�صات  اأو الهيئات العامة،  ت�صاهم الدولة، 

العامة، اأو غريها من ال�صخ�صيات املعنوية العامة 

ن�صبة  حتديد  يف  ويعتد  م��ا،  بن�صيب  راأ�صمالها  يف 

التي  احل�ص�ص  مبجموع  اإليها  امل�صار  املال  راأ���ص 

للدولة، اأو غريها من كافة الهيئات ذات ال�صخ�صية 

املعنوية العامة، اأو ال�رشكات امل�صار اإليها.

واحتوى القانون على )32( مادة، من اأهمها املادة 

رقم )3(، والتي بينت الأ�صخا�ص الذين ُيعترون 

يف حكم موظفني عامني، واملن�صو�ص عليهم باملادة 

بقلم: اأحمد حممد اللميع 

م�صت�صار قانوين 

الدائرة القانونية

من 
القانون
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"البترول الوطنية" 
مملوكة بالكامل 

للدولة والعاملون فيها 

موظفون عموميون

اهتم المشرع بكل 

ما يتعلق بالمال 

العام وحمايته 

والحفاظ عليه

 ،1970 ل�صنة  القانون رقم )31(  رقم )43( من 

بتعديل بع�ص اأحكام قانون اجلزاء وهم:

املوظفون وامل�صتخدمون والعمال يف اجلهات  اأ- 

التابعة للحكومة، اأو املو�صوعة حتت اإ�رشافها اأو 

رقابتها.

ب- اأع�صاء املجال�ص النيابية العامة، اأو املحلية، 

�صواء اأكانوا منتخبني، اأو معينني.

ج- امل��ح��ك��م��ون واخل������راء ووك�����الء ال��ن��ي��اب��ة 

وامل�صفون واحلرا�ص الق�صائيون.

د- كل �صخ�ص مكلف بخدمة عامة.

وموظفو  وم��دي��رو  اإدارة  جم��ال�����ص  اأع�����ص��اء  ه����- 

واجلمعيات  وال�رشكات  املوؤ�ص�صات  وم�صتخدمو 

الهيئات  اإح��دى  اأو  الدولة،  كانت  اإذا  واملنظمات، 

العامة ت�صاهم يف مالها بن�صيب ما، باأية �صفة كانت.

"البرتول الوطنية"

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  اإن  وحيث 

اأ�صهم  ان��ت��ق��ال  بعد  ل��ل��دول��ة،  بالكامل  مملوكة 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ب��ال�����رشك��ة ل��ل��دول��ة مبوجب 

فاإن  ثم  ومن   ،1975 ل�صنة   )8( رقم  القانون 

العاملني بال�رشكة يعترون موظفني عموميني، 

ويف حال ارتكاب اأي منهم جرمية من اجلرائم 

ينطبق  فاإنه  القانون،  بهذا  عليها  املن�صو�ص 

ما  ح�صب  وذلك  العامة،  الأم��وال  قانون  عليهم 

ن�صت عليه املادة )2( الفقرة )3( من القانون.

القانون  ه��ذا  اأحكام  اأن  على   )4( امل��ادة  ون�صت 

اإقليم  خ��ارج  جرمية  يرتكب  من  كل  على  ت�رشي 

فيه،  عليها  امل��ن�����ص��و���ص  اجل���رائ���م  م��ن  ال��ك��وي��ت 

 %  25 بن�صبة  للدولة  اململوكة  اجل��ه��ات  اأن  اأي 

واأكر، �صواء كانت داخل اأو خارج دولة الكويت 

مكان  النظر عن  بغ�ص  القانون،  هذا  عليها  يطبق 

وتاأ�صي�ص هذه اجلهة، ح�صب ما ن�صت عليه املادة 

)2( الفقرة )3(.

وقد حددت املادة )5( منه اخت�صا�ص النيابة العامة 

يتعلق بجرمية من  ما  كل  والت�رشف يف  بالتحقيق 

جرائم املال العام املن�صو�ص عليها بهذا القانون.

عقوبات م�سددة

م�صددة،  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  يف  الن�صو�ص  وبع�ص 

وت�صل عقوبتها اإىل ال�صجن املوؤبد، مثل ما جاءت 

"يعاقب  اأن��ه  على  تن�ص  وال��ت��ي   ،)9( امل���ادة  ب��ه 

باحلب�ص املوؤبد، اأو املوؤقت، الذي ل تقل مدته عن 

م�صتخدم،  اأو  ع��ام،  موظف  كل  �صنوات،  خم�ص 

اأمتعة،  اأو  اأوراًق��ا،  اأو  اأمواًل،  اأو عامل، اختل�ص 

اإليه ب�صبب وظيفته". وتكون  اأو غريها، م�صلمة 

اأو املوؤقت، الذي ل تقل  العقوبة احلب�ص املوؤبد، 

اجلرمية  ارتبطت  اإذا  �صنوات،  �صبع  عن  مدته 

بجناية اأخرى ارتباطا ل يقبل التجزئة".

باحلب�ص  "يعاقب  اأن��ه  على   10 امل���ادة  ون�صت 

املوؤبد، اأو املوؤقت، الذي ل تقل مدته عن خم�ص 

�صنوات كل موظف عام، اأو م�صتخدم، ا�صتوىل 

بغري حق على �صيء مما ذكر يف املادة ال�صابقة 

الثانية،  امل��ادة  يف  اإليها  امل�صار  لإح��دى اجلهات 

وتكون  لغريه".  ذل��ك  �صهل  اأو  يدها،  حتت  اأو 

العقوبة احلب�ص املوؤبد، اأو املوؤقت، الذي ل تقل 

اجلرمية  ارتبطت  اإذا  �صنوات،  �صبع  عن  مدته 

بجناية اأخرى ارتباًطا ل يقبل التجزئة.

على  تن�ص  وال��ت��ي  منه،   )16( امل���ادة  وج���اءت 

�صعف  تعادل  وبغرامة  وال��رد  اجل��اين،  "عزل 

قيمة ما اختل�ص، اأو ا�صتوىل عليه، اأو �صهل ذلك 

لغريه من مال، اأو منفعة، اأو ربح".

والقانون يطول �رشحه، ول ميكن اأن يكون املقال 

اأننا حاولنا بقدر الإمكان  اإل  كافيًا وافيًا ل�رشحه، 

تخ�صنا  ال��ت��ي  النقاط  اأه���م  وتو�صيح  اخت�صاره 

الكويتية،  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  يف  كموظفني 

لذلك  نية،  بح�صن  الأخطاء  بتلك  اأح��د  يقع  ل  حتى 

القانون،  ه��ذا  يف  الن�صو�ص  اأه��م  نبني  اأن  ارتاأينا 

لتجنب ال��وق��وع ب��اخل��ط��اأ، ك��م��ا اأن��ن��ا ك��اأع�����ص��اء يف 

ل�صتقبال  ال�صتعداد  اأمت  على  القانونية  ال��دائ��رة 

ا�صتف�صاراتكم واقرتاحاتكم ب�صاأن امل�صاهمة يف رفع 

م�صتوى الثقافة القانونية لدى موظفي ال�رشكة.

  يت�صمن هذا القانون عقوبات م�صددة قد ت�صل اإىل ال�صجن املوؤبد
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اأف�سل املمار�سات

وُيعرف موؤ�رش قيا�ص الأداء عامليًا با�صم "قيا�ص 

الطريقة  هذه  وت�صتخدم  املمار�صات"،  اأف�صل 

خمتلفة  جوانب  بتقييم  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات 

املمار�صات،  باأف�صل  يتعلق  فيما  عملياتها  من 

كيفية  ح���ول  ب��و���ص��ع خ��ط��ط  ل��ه��ا  ي�صمح  وه���ذا 

اإجراء حت�صينات، اأو تكييف اأف�صل املمار�صات 

املحددة، بهدف تعزيز بع�ص جوانب الأداء.

ُتدعم  اأن  امل�صاريع، ميكن  ب��اإدارة  يتعلق  وفيما 

واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  اختيار  املعايري  ه��ذه 

لأف�صل امل�صاريع وتخطيطها واإجنازها.

منهجيات القيا�س

والتقييم  القيا�ص  منهجيات  على  التعرف  ب��داأ 

من  بوك�صويل  اأداء  "مقارنة  كتاب  ���ص��دور  م��ع 

وال���ذي   ،1994 ع���ام  التناف�صية"  امل��ي��زة  اأج���ل 

اأ�صو�صيت�ص)�رشكة  كتبته ون�رشته �رشكة كايزر 

ال�صرتاتيجية(،  ال�صت�صارات  يف  متخ�ص�صة 

كاأول دليل عملي يقدم عددًا من اخلطوات لتحديد 

منهجية القيا�ص النموذجية، وهي:

•  حتديد جمالت امل�صاكل:
وظيفة  اأو  ع��م��ل��ي��ة،  اأي  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ا���ص  ت��ط��ب��ي��ق 

البحثية،  التقنيات  من  ملجموعة  بحاجة  جتارية، 

العمالء،  مع  ر�صمية  غري  حمادثات  ت�صمل  وهي 

البحث  وتقنيات  امل���وردي���ن،  اأو  امل��وظ��ف��ني،  اأو 

املتعمق،  الت�صويقي  وال��ب��ح��ث  ال���ص��ت��ك�����ص��ايف، 

وال�صتبيانات،  وامل�صوحات،  الكمي،  والبحث 

العمليات،  وت��ع��ي��ني  ال��ه��ي��ك��ل��ة،  اإع�����ادة  وحت��ل��ي��ل 

الن�صب  وحتليل  اجلودة،  مراقبة  تباين  وتقارير 

 cycle( ال������دورات  ُم������َدِد  وم��راج��ع��ة  امل��ال��ي��ة، 

فقبل  الأخ����رى،  الأداء  وم���وؤ����رشات   ،)times

ال�رشوع يف املقارنة مع املوؤ�ص�صات الأخرى، من 

ال�رشوري معرفة وظيفة املوؤ�ص�صة وعملياتها.

حتديد املوؤ�ص�صات الرائدة يف هذه املجالت:  •

موؤ�سر قيا�س الأداء، هو مقارنة العمليات التجارية وم�ستوى 

الأداء باأف�سل ما يف ال�سناعة املعنية، واأف�سل املمار�سات من 

ال�سركات املماثلة الأخرى.

والوقت،  اجل��ودة،  هي:  عادة،  قيا�سها  يتم  التي  والأبعاد 

والتكلفة، حيث يتم عادة ا�ستخدام املقارنة املعيارية لقيا�س 

الأداء با�ستخدام موؤ�سر حمدد حل�ساب التكلفة، والإنتاجية، 

ووقت الدورة الإنتاجية، اأو العيوب لكل وحدة قيا�س.

مؤشر قياس األداء

مؤشر قياس األداء 

يساعد المؤسسات 

على وضع الخطط 

للتطوير والتحسين

تستخدمه المؤسسات لتقييم عملياتها

تقارير
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تطبيق القياس على 

العمليات والوظائف 

التجارية يتطلب عدة 

تقنيات بحثية

مقاييس األداء يمكن 

أن تكون داخلية أو 

خارجية مع شركات 

مماثلة

  ت�صهم برامج قيا�ص الأداء يف تنظيم كم هائل من البيانات واملعلومات 

 البحث عن الأف�صل يف اأي �صناعة، ويف اأي بلد، 

وكذلك ا�صت�صارة العمالء، واملوردين، واملحللني 

املاليني، واجلمعيات التجارية، لتحديد ال�رشكات 

التي ت�صتحق الدرا�صة.

�رشكات الدرا�صات ال�صتق�صائية:  •
ت�صتهدف هذه ال�رشكات عمليات جتارية حمددة، 

ب��ا���ص��ت��خ��دام م�����ص��وح��ات م��ف�����ص��ل��ة ل���الإج���راءات 

العمليات  بدائل  لتحديد  امل�صتخدمة  واملمار�صات 

التجارية وال�رشكات الرائدة، وعادة ما يتم حجب 

الدرا�صات ال�صتق�صائية حلماية البيانات ال�رشية 

من قبل اجلمعيات وامل�صت�صارين املحايدين.

القيام بزيارة ال�رشكات التي تت�صم ب�"اأف�صل   •
املمار�صات" لتحديد املمار�صات املُثلى:

ت��ب��ادل املعلومات  ع��ل��ى  ال�����رشك��ات  ت��واف��ق  ع���ادة 

مرجعية  جمموعة  يف  الأط����راف  جلميع  امل��ف��ي��دة 

النتائج  وم�صاركة   )benchmarking group(

داخل املجموعة.

تنفيذ ممار�صات جتارية جديدة وحم�صنة:  •
خطط  وو���ص��ع  ال��رائ��دة،  املمار�صات  اأخ��ذ  يجب 

التنفيذ التي ت�صمل حتديد فر�ص معّينة، ومتويل 

للح�صول  للموؤ�ص�صات  الأف��ك��ار  وبيع  امل�رشوع 

على قيمة مثبتة من هذه العملية.

التكاليف

الأنواع الثالثة الرئي�صية للتكاليف يف القيا�ص، هي:  

الفنادق،  غرف  وت�صمل  الزيارة:  تكاليف    •
رمزية،  وهدية  والوجبات،  ال�صفر،  وتكاليف 

ووقت العمل ال�صائع.

فريق  اأع�صاء  �صيم�صي  الوقت:  تكاليف   •
واإيجاد  امل�صكالت  عن  البحث  يف  وقتًا  التقييم 

وال���زي���ارات  ل��ل��درا���ص��ة  ا�صتثنائية  ���رشك��ات 

من  اإخ��راج��ه��م  اإىل  ذل��ك  و���ص��ي��وؤدي  والتنفيذ، 

قد  لذلك  ي��وم،  كل  ل�صاعات  املعتادة  مهامهم 

يلزم وجود موظفني اإ�صافيني.

جتد  ال��ب��ي��ان��ات:  ق��اع��دة  تكاليف  م��ق��ارن��ة   •
املوؤ�ص�صات التي ت�صفي الطابع املوؤ�ص�صي على 

اأنه من  اليومية  اإجراءاتها  يف  القيا�ص  معايري 

املفيد اإن�صاء قاعدة بيانات لأف�صل املمار�صات 

بكل  املرتبطة  وال�����رشك��ات  عليها  واملحافظة 

املمار�صات الف�صلى واملحافظة عليها.

ومي�����ك�����ن ت���خ���ف���ي�������ص ت���ك���ل���ف���ة ال���ق���ي���ا����ص 

خالل  من  كبري  ب�صكل   )Benchmarking(

التي  الإن��رتن��ت  م��وارد  من  العديد  ا�صتخدام 

امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة  ال�����ص��ن��وات  خ���الل  ظ��ه��رت 

املعايري  حت��دي��د  اإىل  الأه�����داف  ه���ذه  وت��رم��ي 

املوؤ�ص�صات وقطاعات  املمار�صات من  واأف�صل 

اأ�رشع  القيا�ص  والبلدان جلعل عملية  الأعمال 

واأرخ�ص بكثري.

املنتجات الفنية

ملقارنة  الأ�صاليب  ا�صتخدام  مت  ال��ب��داي��ات،  يف 

ب���ه���دف حتقيق  ال�������رشك���ات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

اجل���دي���دة،  امل���واق���ف  يف  مم��ك��ن  اأداء  اأف�����ص��ل 

مقارنة  لت�صمل  نطاقها  تو�صيع  مت  ولح��ق��ًا 

الفني  "القيا�ص  ا���ص��م  حت��ت  الفنية،  املنتجات 

"قيا�ص  اأو   "technical benchmarking

ومت   ،"product benchmarking املنتج 
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�صناعة  يف  ج��ي��د  ب�صكل  ا�صتخدامها  ت��ط��وي��ر 

 automotive ال�صيارات  "قيا�ص  ال�صيارات 

benchmarking"، حيث مت ت�صميم املنتجات 

الدقيقة،  امل�صتخدم  توقعات  مع  تتوافق  التي 

التقنيات  اأف�صل  تطبيق  خالل  من  تكلفة،  باأقل 

املتاحة يف جميع اأنحاء العامل. 

طريق  عن  البيانات  على  احل�صول  يتم  وع��ادة 

بالكامل،  واأنظمتها  احلالية  ال�صيارات  تفكيك 

قبل  م��ن  ال��ب��داي��ة  يف  التحليالت  ه��ذه  واأج��ري��ت 

ونظرًا  ومورديها،  ال�صيارات  �صناعة  �رشكات 

لأن هذه التحليالت باهظة الثمن، يتم ال�صتعانة 

لل�رشكات  م��ت��زاي��د  ب�صكل  خ��ارج��ي��ة  مب�����ص��ادر 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال. وقد مكنت ال�صتعانة 

مب�صادر خارجية من انخفا�ص حاد يف التكاليف 

ل��ك��ل ���رشك��ة )م���ن خ���الل ت��ق��ا���ص��م ال��ت��ك��ال��ي��ف( 

وتطوير اأدوات فعالة.

اأنواع املوؤ�سرات

)مقارنة  داخلية  املقايي�ص  تكون  اأن  ميكن 

الأداء بني جمموعات، اأو فرق خمتلفة داخل 

مع  الأداء  )مقارنة  خارجية  اأو  املوؤ�ص�صة(، 

هذه  و�صمن  معينة(،  �صناعة  يف  ال�رشكات 

اأن���واع حم���ددة من  الفئات الأو���ص��ع، ه��ن��اك 

على  تف�صياًل  اأك��ر  تكون  اأن  ميكن  القيا�ص 

النحو التايل:

ب��داأت  التي  ال�رشكة  تركز  العملية:  قيا�ص   •
والتحقيق  الأعمال  عمليات  مراقبة  على  عملها 

فيها، بهدف حتديد اأف�صل املمار�صات من �رشكة 

 benchmark اأو اأكر من ال�رشكات املرجعية

حتليل  و�صيكون  ومراقبتها،   companies

قيا�ص  هو  الهدف  يكون  حيث  مطلوبًا  الن�صاط 

التكلفة والكفاءة.

• القيا�ص املايل: اإجراء حتليل مايل، ومقارنة 
النتائج، يف حماولة لتقييم قدرتك التناف�صية 

والإنتاجية ب�صكل عام.

• قيا�ص الأداء من منظور امل�صتثمر: تو�صيع 
ن��ط��اق ع���امل امل��ق��ارن��ة ح��ت��ى ي���ق���ارن اأي�����ص��ًا 

اعتبارها  ميكن  التي  امل�صابهة  بال�رشكات 

فر�ص ا�صتثمار بديلة من منظور امل�صتثمر.

• و�صع معايري مرجعية يف القطاع العام: من 
العامة،  الإدارة  يف  والبتكار  التح�صني  اأجل 

اجلهود  ال��دول��ة  موؤ�ص�صات  ت�صتثمر  حيث 

واملوارد لتحقيق اجلودة والكفاءة والفعالية 

للخدمات التي تقدمها.

• قيا�ص الأداء: ي�صمح لل�رشكة البادئة بتقييم 
و�صعها التناف�صي من خالل مقارنة املنتجات 

بال�رشكات  اخل��ا���ص��ة  ت��ل��ك  م��ع  واخل���دم���ات 

امل�صتهدفة.

منتجات  ت�صميم  عملية  املنتجات:  قيا�ص   •
احل��ال��ي��ة،  للمنتجات  ت��رق��ي��ات  اأو  ج��دي��دة، 

تف�صل  عك�صية  هند�صة  اأحيانًا  تت�صمن  قد 

القوة  نقاط  على  للعثور  املناف�صني  منتجات 

وال�صعف.

مراقبة  يت�صمن  ال�صرتاتيجي:  القيا�ص   •
ل  عادة  النوع  الآخرين، وهذا  تناف�ص  كيفية 

  من املفيد زيارة ال�رشكات للتعرف على ممار�صتها املثلى وال�صتفادة من جتاربها

تستخدم برامج قياس 

األداء لتنظيم كميات 

كبيرة ومعقدة من 

المعلومات

وسائل التواصل 

االجتماعي ستؤثر 

بشكل كبير على 

عمليات قياس األداء
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ب�����داأت و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي يف 

اخرتاق املزيد واملزيد من العمليات التجارية 

القيا�ص  م���وؤ����رشات  اأن  وامل���وؤك���د  احل��ال��ي��ة، 

و�صائل  اإن  القول  ميكن  لذا  ا�صتثناًء،  لي�صت 

ت��اأث��ريًا  لها  �صيكون  الجتماعي  التوا�صل 

كبريًا على القيا�ص، وفيما يلي بع�ص الفوائد 

املرتبطة بهذا:

 Joint امل���������ص����رتك  ال���ق���ي���ا����ص  ُي����ع����د   •

ن�صاطًا  ال���واق���ع،  يف   ،Benchmarking

اج��ت��م��اع��ي��ًا، وت���وف���ر و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل 

الج��ت��م��اع��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ط��رق اجل��دي��دة 

والفعالة للتفاعل الجتماعي.

الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  تفتح   •

ال��ط��ري��ق اأم�����ام م�����ص��ادر اإ���ص��اف��ي��ة ج��دي��دة 

للمعلومات وقنوات جمع البيانات.

اأ�صبحت املقايي�ص موجهة نحو الأعمال   •

متزايد،  ب�صكل   business-oriented

بدعم  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وتقوم 

والتي  امل�صتمرة،  امل�صاركة  من  النوع  ه��ذا 

تختلف عن العمل يف امل�صاريع الفردية.

و�سائل التوا�سل الجتماعي والقيا�س

  متابعة موؤ�رشات قيا�ص الأداء اأ�صا�صي للبقاء يف دائرة املناف�صة

اأنه من الأف�صل  يتعلق بال�صناعة، مما يعني 

النظر اإىل ال�صناعات الأخرى.

 Functional ال���وظ���ي���ف���ي  ال���ق���ي���ا����ص   •
Benchmarking: تركز ال�رشكة معايريها 

ومن  ت�صغيلها،  لتح�صني  واحدة  على وظيفة 

املعقدة،  ال��وظ��ائ��ف  ت��ك��ون  اأن  امل��رج��ح  غ��ري 

واملحا�صبة،  واملالية،  الب�رشية  امل��وارد  مثل: 

قابلة  والت�صالت،  املعلومات  وتكنولوجيا 

للمقارنة مبا�رشة من حيث التكلفة والكفاءة، 

املراجع:

• ال�صبكة املعيارية العاملية.

• مثلث اإدارة امل�صاريع.

• وظائف قيا�ص التكلفة يف �صل�صلة القيم.

• موؤ�رش القيا�ص كميزة تناف�صية.

• ما هو موؤ�رش القيا�ص.

وقد حتتاج اإىل تق�صيمها اإىل عمليات لإجراء 

مقارنة �صحيحة.

• ق��ي��ا���ص ال���ط���اق���ة: ع��م��ل��ي��ة ج��م��ع وحت��ل��ي��ل 
املماثلة  لالأن�صطة  الطاقة  اأداء  بيانات  وربط 

ت�صتهدف تقييم ومقارنة الأداء بني الكيانات، 

الكيانات  ت�صمل  اأن  ومي��ك��ن  داخ��ل��ه��ا،  اأو 

وقد  ال�����رشك��ات،  اأو  امل��ب��اين،  اأو  العمليات، 

موؤ�ص�صة  داخل  الكيانات  بني  املقارنة  تكون 

واحدة، اأو خارجية بني الكيانات املتناف�صة.

• ي�صمل القيا�ص الت�صغيلي كل �صيء من التوظيف 
والإنتاجية اإىل تدفق املكاتب وحتليل الإجراءات 

املنجزة.

ميكن ا�صتخدام برنامج قيا�ص الأداء لتنظيم 

ك��م��ي��ات ك��ب��رية وم��ع��ق��دة م���ن امل��ع��ل��وم��ات، 

مفهوم  تو�صيع  ال��رجم��ي��ات  حل��زم  ومي��ك��ن 

ال��ق��ي��ا���ص وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ت��ن��اف�����ص��ي م��ن خ��الل 

ال�صماح لالأفراد بالتعامل مع هذه املبالغ، اأو 

وتدعم  واملعقدة،  ال�صخمة  ال�صرتاتيجيات 

القيا�ص،  من  خمتلفة  اأن��واع��ًا  الأدوات  ه��ذه 

وميكن اأن تقلل التكاليف ب�صكل كبري.
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األمراض النفسية
النساء يعانين منها أكثر من الرجال

�سلبية،  م�ساعر  له  ي�سبب  الإن�سان  �سخ�سية  النف�سي، هو عبارة عن خلل يف  املر�س 

منها: ال�سعور بال�سيق، والقلق، وعدم القدرة على القيام بالأمور الطبيعية اليومية 

يف احلياة.

اأن يرف�س  وقد يت�سبب املر�س النف�سي يف عدم قبول الفرد لنف�سه، ومن املمكن اأي�ساً 

الأ�سرية  الجتماعات  ح�سور  ويرف�س  واملجتمع،  اخلارجي  العامل  مع  التعامل 

والعائلية.

المرض النفسي خلل 

في شخصية اإلنسان 

يسبب له مشاعر 

سلبية متعددة

الن�ساء اأكرث

وال��رج��ال  الن�صاء  ل��دى  النف�صي  امل��ر���ص  ويظهر 

الأ�صباب  من  لعدد  نتيجة  الأعمار  من  عمر  اأي  يف 

والأحداث التي مير بها الإن�صان يف حياته اليومية، 

اإل اأن بع�ص البحوث خل�صت اإىل اأن الن�صاء يعانني 

الرجال،  من  اأك��ر  بن�صب  النف�صية  الأمرا�ص  من 

ومن  بعدها،  وفيما  املراهقة  مرحلة  يف  خ�صو�صًا 

ثم فهن اأكر احتياجًا للرعاية النف�صية.

وهناك بع�ص ال�صطرابات التي تكاد تكون اأكر 

الت�صاقًا باملراأة، مثل ا�صطرابات الأكل )فقدان 

ال�صهية الع�صبي والبوليميا(، يف حني اأن اإدمان 

الكحول واملخدرات يكون اأكر الت�صاقًا بالرجل 

دراسات
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  ارتباط املراأة بالكتئاب اأكر و�صوحًا منه لدى الرجل

يظهر المرض 

النفسي في أي عمر 

ألسباب وأحداث 

نمر بها يوميًا

فقدان الشهية 

العصبي والبوليميا 

من أكثر االضطرابات 

التصاقًا بالمرأة

يف  تتغري  ب��داأت  قد  التعميمات  هذه  كانت  )واإن 

ال�صنوات الأخرية بع�ص ال�صيء(.

ارتباط بالكتئاب

الأكر  هو  بالكتئاب  امل��راأة  ارتباط  اأن  ويبدو 

املراأة  اإن ن�صبة الكتئاب لدى  و�صوحًا، حيث 

الرتفاع ل  الرجل، وهذا  لدى  الن�صبة  �صعف 

يرجع اإىل "�صلوك البحث عن امل�صاعدة"، الذي 

الزيادة حقيقية،  اأن هذه  اأي  امل��راأة،  به  تت�صم 

ولي�صت ن��اجت��ة ع��ن جم��رد اخ��ت��الف يف درج��ة 

عن  البحث  وحماولة  النف�صي  باملر�ص  القبول 

عالج له.

يف  بالكتئاب  الإ�صابة  يف  الزيادة  هذه  وحت��دث 

الن�صاء املتزوجات، وفى �صن 25-45 �صنة، مما 

يرجح اأن يكون للعوامل الجتماعية دورًا مهمًا 

يف اإحداث هذا الكتئاب، ول يتوقف الأمر عند 

الإ�صابة بالكتئاب، بل اإن كون املري�صة امراأة 

ميثل عامل خطورة يف حتويل الكتئاب اإىل حالة 

مزمنة.

وه���ن���اك خ���الف ح���ول م���دى ارت���ب���اط ان��ق��ط��اع 

الدورة )ما ي�صمى ب�صن الياأ�ص( بال�صطرابات 

النف�صية، ولكن على اأي حال ففي درا�صة حديثة 

ن�صبيًا وجد اأن هناك زيادة يف الأعرا�ص النف�صية 

ال�صطرابات  ل��درج��ة  ب��ال�����رشورة  ترتقي  )ل 

النف�صية( يف الفرتة التي ت�صبق انقطاع الدورة، 

وبعد العمليات اجلراحية التي ت�صتاأ�صل الرحم 

واملبي�ص، ومع الأ�صف فاإن العالج بالهرمونات 

تاأثريه  ولكن  للمراأة،  اجل�صمية  احلالة  يح�صن 

على احلالة النف�صية �صئيل.

الكتئاب،  مع  احل��ظ  �صيئة  امل���راأة  كانت  واإذا 

ف���اإن���ه���ا ت���ب���دو اأح�������ص���ن ح���ظ���ًا م���ع ال��ف�����ص��ام 

اإ�صابة  اأقل  اأنها  وجد  حيث  )ال�صيزوفرينيا(، 

اأن طبيعة  اإىل  اإ�صافة  بهذا املر�ص من الرجل، 

للعالج  وا�صتجابتها  ح��دة  اأق��ل  تكون  املر�ص 

تكون اأف�صل مقارنة بالرجل.

املر�س النف�سي والأ�سرة

وهي  الأه��م،  الجتماعية  الوحدة  هي  الأ���رشة 

ويف  للجميع،  الدافئ  واحل�صن  الواقي  الغطاء 

قلب هذا الكيان، جند الأم متثل مركز الدائرة 

تغيب م�صطلحات  والراعية، وبدونها  احلنونة 

تكون  ول  والرعاية،  وال��دفء  واحلنان  احل��ب 

هناك اأ�رشة.

ويت�صدع  الأم،  ت��ت��زل��زل  ح��ني  ال��ك��ارث��ة  وت��ق��ع 

فهنا  نف�صي،  مبر�ص  ت�صاب  حني  اأي  ُبنيانها، 

باأكمله  الأ���رشى  البنيان  وي�صبح  املركز  يهتز 

ال�صامة  ال��ق��وة  اأن  حيث  ل��الن��ه��ي��ار،  معر�صا 

الرابطة قد اهتزت، فكيف نتخيل حال الأ�رشة 

يف حال اأ�ُصيبت الأم بالف�صام )ال�صيزوفرينيا(، 

على  حكمها  واخ��ت��ل  ب�صريتها،  وا���ص��ط��رب��ت 

الأمور، وت�صوه اإدراكها، اأو اأ�ُصيبت بالكتئاب 

الذي يجعلها عاجزة عن فعل اأي �صيء لنف�صها 

حتى  ���ص��يء،  لكل  ك��اره��ة  واأ�صبحت  وغ��ريه��ا، 

هي  كانت  اأن  بعد  وزوج��ه��ا،  واأطفالها  نف�صها 

منبع احلب واحلنان، فكيف لها يف هذه احلالة 

اأن ترعى اأطفالها وزوجها وتلبى احتياجاتهم؟

كارثة  النف�صي  باملر�ص  الأم  اإ�صابة  تعد  لذلك 

متعددة الأبعاد بكل املقايي�ص، ت�صتدعى رعايتها 

يف املقام الأول ب�رشعة وفاعلية، ثم رعاية اأفراد 

اأ�رشتها الذين افتقدوا الهتمام والرعاية.

والأبحاث  الدرا�صات  يف  وا�صح  نق�ص  وهناك 

النف�صية،  امل���راأة  مب�صكالت  اخلا�صة  امليدانية 

العربي  ال��وط��ن  يف  العالجية  اجل��ه��ود  ومعظم 
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نقص واضح في 

الدراسات واألبحاث 

الميدانية الخاصة 

بمشكالت المرأة النفسية

الجهود العالجية في 

الوطن العربي تستند 

لدراسات غربية تختلف 

في الظروف

تختلف  غ��رب��ي��ة  درا����ص���ات  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ت�صتند 

اأ�صبح  لذلك  احلياة،  ومنط  الظروف  يف  كثريًا 

"طب  ل�  نوعي  تخ�ص�ص  اإن�صاء  ال�رشوري  من 

نف�صي املراأة"، على غرار "طب نف�صي الأطفال"، 

الفرع  لهذا  وي��ك��ون  امل�صنني"،  نف�صي  و"ط��ب 

وهذا  واأبحاثه،  ودرا�صاته  وعياداته  وحداته 

ف�صل  اأو  خا�صة،  اأقلية  امل��راأة  اعتبار  يعنى  ل 

واإمنا  العامة،  النف�صية  امل�صاكل  عن  م�صاكلها 

على  واجلهود  الأ�صواء  تركيز  على  للم�صاعدة 

امل�صكالت ذات الطبيعة الأنثوية اخلا�صة.

اخلدمات النف�سية

لفكرة  قبوًل  اأك��ر  امل���راأة  اأن  من  الرغم  وعلى 

املر�ص النف�صي، واأكر طلبًا للم�صاعدة، وعندها 

مرونة يف العالج والتح�صن، اإل اأن هناك عوائق 

يف  ال��ع��الج  م��ن  ا�صتفادتها  دون  حت��ول  ك��ث��رية 

جمال ال�صطرابات النف�صية نوجزها فيما يلي:

من  اأو  زوج��ه��ا،  م��ن  لإذن  حت��ت��اج  امل����راأة   •
اأقاربها، لكي تذهب للعالج، نظرًا لأن هناك حالة 

)على  النف�صية  لال�صطرابات  العام  الإنكار  من 

اعتبار اأنها و�صمة، اأو �صعف اإميان، اأو �صعف 

�صخ�صية(، خا�صة واأن تلك ال�صطرابات تكون 

داخلها،  يف  املري�صة  بها  ت�صعر  ذاتية  اأغلبها  يف 

الأه���ل  تقنع  ع�صوية  ع��الم��ات  ل��ه��ا  يظهر  ول 

ب�رشورة العالج، وحتى فى حال ح�صولها على 

حتى  اإكماله  ت�صتطيع  ل  فاإنها  بالعالج،  الإذن 

نهايته لأ�صباب اجتماعية ومادية كثرية.

ال�صعبيني  امل��ع��اجل��ني  اإىل  ال��ل��ج��وء  ك���رة   •
والدينيني على اختالف توجهاتهم، حيث تعتقد 

وامل�ص،  ال�صحر واحل�صد  اأم��ور  يف  امل��راأة كثريًا 

وي�صاركها–  ه��وؤلء،  عند  تبحث عن احلل  لذلك 

لالأ�صف- اأهلها يف هذا التوجه، وهذا يحرم كثري 

النف�صية  الأمرا�ص  الن�صاء من فر�ص عالج  من 

ويوؤخر و�صولها اإىل الطبيب املتخ�ص�ص. 

النف�صية  ال�صطرابات  من  الكثري  ظهور   •
مما  ج�صمانية،  اأعرا�ص  �صورة  يف  امل��راأة  لدى 

يف  لأط��ب��اء  ك��ث��رية  زي����ارات  يف  تتخبط  يجعلها 

من  تعاين  اأن��ه��ا  منها  ظنًا  اأخ���رى  تخ�ص�صات 

وهناك  نف�صية،  ولي�صت  ج�صمانية  ا�صطرابات 

نق�ص �صديد يف املهارات لدى الأطباء العموميني 

تظهر  التي  النف�صية  الأعرا�ص  على  التعرف  يف 

النق�ص  ب�صبب  وذل���ك  ج�صمانية،  ���ص��ورة  يف 

مناهج  �صمن  النف�صي  الطب  م��ادة  تدري�ص  يف 

التدري�ص يف كليات الطب.

ب��ع�����ص الع���ت���ب���ارات الج��ت��م��اع��ي��ة جت��اه   •

ارتبطت  اإذ  خا�صة  النف�صية،  ال���ص��ط��راب��ات 

الإدم���ان،  مثل:  الأخ��الق��ي،  الن��ح��راف  ب�صبهة 

الهو�ص  وح���الت  ال�صخ�صية،  وا���ص��ط��راب��ات 

وال��ف�����ص��ام، ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه احل����الت حت��اول 

الأ�رشة الت�صرت على املري�صة حتى ل يوؤثر ذلك 

على �صمعتها و�صمعة الأ�رشة.

اإم��ك��ان��ي��ة ت��ع��ر���ص امل�����راأة ل��ال���ص��ت��غ��الل اأو   •
البتزاز خالل مراحل العالج. 

عدم وجود اأماكن كافية ومنا�صبة لحتواء   •
بالرتدد  ُت�صفى، مما يجعلها تكتفي  املراأة حتى 

على العيادات اخلارجية رغم احتياجها ال�صديد 

الأق�����ص��ام  اإل يف  ت��ت��وف��ر  اإ���ص��اف��ي��ة ل  خل��دم��ات 

الداخلية. 

امل�سادر

- كتاب ال�صحة النف�صية للمراأة

 د. حم��م��د امل���ه���دي/ ا���ص��ت�����ص��اري ال��ط��ب 

النف�صي.

  م�صاكل املراأة النف�صية تفتقر اإىل وجود الدرا�صات والأبحاث املتخ�ص�صة
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املحرك، هو اآلة غريت مبداأ القوة الع�سلية التي كان يعتمد عليها 

تكون  اأن  ال�سروري  من  يعد  فلم  اخلليقة،  بداية  منذ  الإن�سان 

مفتول الع�سالت حتى حتمل الأطنان وحتركها مل�سافات كبرية.

ويقوم املحرك باإنتاج الطاقة احلركية من خالل م�سادر فيزيائية، 

املحركة  الطاقة  م�سادر  تطورت  حيث  متعددة،  كيميائية  اأو 

لهذه الآلة من البخار اإىل املحروقات والكهرباء، وتنوعت اأنواع 

املحرك باختالف الطاقة املُزود بها.

توماس سافري أول 

من اخترع محرك 

بخاري محدثًا ثورة 

صناعية 

املحرِّك
غير مبدأ االعتماد على القوة العضلية

علوم 
وتكنولوجيا

ثورة �سناعية

وي��ع��د ت��وم��ا���ص ���ص��اف��ري، ه��و اأول م��ن اخ��رتع 

البخاري، �صانعًا ثورة �صناعية اعتمد  املحرك 

عليها بعد ذلك يف بناء اأول قطار بالعامل.

وتوما�ص �صافري، هو مهند�ص وخمرتع اإجنليزي، 

ولد عام 1650، وجاءت فكرة اخرتاعه ملواجهة 

ومب�صاعدة  الفحم،  مناجم  يف  املياه  �صخ  م�صكلة 

الفيزيائي الفرن�صي دني�ص بابان، واآخرين ح�صل 

توما�ص �صافري على براءة الخرتاع لآلة املحرك 

البخاري عام 1698.

مبداأ  على  البخاري  املحرك  عمل  فكرة  وتقوم 

ت�صخني  ع��ن  الناجتة  البخار  طاقة  ا�صتخدام 

املاء، من اأجل اأداء العمل امليكانيكي، با�صتخدام 

قوة احلرارة، ومع متدد البخار بفعل ال�صغط 

املحرك  بها  يعمل  طاقة  اإىل  منه  ج��زء  يتحول 

البخاري، بينما يخرج باقي البخار من املحرك.

كمية  ترتفع  الت�صخني،  درج���ة  زادت  وكلما 

يتم  باأنه  علما  بقوة،  املحرك  ويعمل  البخار، 
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ع��ن��د درج��ة  امل��ك��ث��ف  ال��ب��خ��ار يف ج��ه��از  تكثيف 

احل�صول  وميكن  منخف�صني،  و�صغط  ح��رارة 

على كفاءة عالية لعمل املحرك من خالل وجود 

احل��رارة،  درج��ات  من  وا�صع  نطاق  يف  البخار 

نتيجًة لتو�صع البخار داخل املحرك، وللح�صول 

على اأعلى �صمان لكفاءة عمل املحرك البخاري 

منخف�صة  ح�����رارة  درج����ة  ا���ص��ت��خ��دام  مُي��ك��ن 

للمكثف، ودرجة �صغط عالية لل�صخان.

توما�ص  ق���ام  اأك����ر،  فاعلية  ع��ل��ى  وللح�صول 

واح��د،  جهاز  يف  معًا  جهازين  بربط  �صافري 

و�صنع عددًا من املحركات، لي�ص فقط من اأجل 

الكبرية،  للمباين  امل��ي��اه  ل�صخ  واإمن���ا  املناجم، 

ول��ك��ن ه���ذه امل��ح��رك��ات ك��ان��ت ت��ع��اين م��ن ع��ّدة 

م�صكالت، اأهمها �صعفها حتت ال�صغط املرتفع.

الثورة ال�سناعية

دورًا  البخاري  املحرك  وتطوير  لخ��رتاع  كان 

من  ك��ل  يف  ال�صناعية  ال��ث��ورة  تطوير  يف  ه��ام��ًا 

حيث  ال�صمالية،  واأمريكا  واإجن��ل��رتا،  اأوروب���ا، 

البتكارات  من  فرتة  هي  ال�صناعية  الثورة  اأن 

والتكنولوجيا،  والنقل،  ال�صناعة،  يف  ال�رشيعة 

وقد كان الفحم، والطاقة البخارية، هما الوقود 

لهذه الخرتاعات، وكان اأول ا�صتخدام للمحرك 

عن  وذل��ك  اإجن��ل��رتا،  يف  املناجم  من  املياه  ل�صخ 

طريق حرق الفحم لتوليد الطاقة الالزمة.

توما�س نيوكومني

تطوير  يف  يد  لهم  كانت  الذين  املخرتعني  وم��ن 

املحرك البخاري توما�ص نيوكومني، حيث اأنه يف 

نيوكومني، حمرك بخاري  1712، اخرتع  عام 

ناجح، يف الوقت الذي زاد فيه اإنتاج الفحم من 

املناجم ب�صكل كبري، ولكن هذا الخرتاع مل يكن 

فّعاًل اأي�صًا، لأنه يعمل فقط بالقرب من املناجم 

لت�صغيل  املطلوبة  بالكمية  الفحم  ت��وف��ر  ال��ت��ي 

لتعدد  حت�صينه  من  لب��د  ك��ان  ثم  وم��ن  املحرك، 

ا�صتخدامات املحرك التي ظهرت فيما بعد.

جيم�س وات

باإحداث  وات،  جيم�ص  ال�صكتلندي  العامل  قام 

التطوير الأهم يف املحرك البخاري، وذلك عندما 

ح�صن يف عام 1769 اأداء املحرك الذي اخرتعه 

ا�صتنتاج  اإىل  تو�صل  اأن  بعد  نيوكومني،  العامل 

باأن تكثيف البخار ب�صكل منف�صل يحافظ على 

ق��ام بت�صميم  الأ���ص��ط��وان��ة، وب��ال��ت��ايل  ح���رارة 

حمرك باأ�صطوانة منف�صلة عن الوعاء الذي يتم 

على  احل��ف��اظ  م��ن  ومتكن  البخار،  تكثيف  فيه 

احلرارة يف الأ�صطوانة، مما اأدى اإىل ا�صتمرارية 

عمل املحرك دون احلاجة لتوقيفه بني كل دورة 

واأخرى لإعادة ت�صخني الأ�صطوانة.

اأنواع املحركات

الأ�صلية  للطاقة  تبعًا  املحركات  ت�صنيف  يتم 

اإنتاج  عملية  وتتفاعل يف  لتتحول  تدخلها،  التي 

البخارية  املحركات  وت�صمل:  احلركية،  الطاقة 

ال���ق���دمي���ة، وحم���رك���ات الح������رتاق ال��داخ��ل��ي، 

النفاثة،  واملحركات  الكهربائية،  واملحركات 

وفيما يلي تف�صيل لهذه املحركات:

1-  املحرك البخاري:

ال��ب��خ��ار، ودرج���ة  ع��ل��ى �صغط  يعمل  ه��و حم���رك 

النوع  هذا  ويعتمد  حركية،  قوة  لإنتاج  حرارته 

م��ن امل��ح��رك��ات ع��ل��ى حت���ولت امل����ادة م��ن �صائلة 

اختراع المحرك 

كان حجر األساس 

في تطوير الثورة 

الصناعية 

اعتمدت فكرة عمل 

المحرك في البداية 

على استخدام 

طاقة البخار 

  حمرك بخاري قدمي  توما�ص �صافري خمرتع املحرك البخاري
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جيمس وات أحدث 

التطوير األهم في 

المحرك البخاري 

عام 1769 

أول استخدام 

للمحرك لضخ 

المياه من المناجم 

تم في إنجلترا

  ت�صتند فكرة عمل املحرك النفاث على خلط الوقود بالهواء امل�صغوط

لغازية، حيث يتم ت�صخني املاء وحتويله اإىل بخار 

م�صغوط، ينتج عنه قوة دفع حترك اأجزاء املحرك، 

وميكن التعرف على طريقة عمل املحرك البخاري 

بدرا�صة املحرك امل�صتخدم يف القاطرة على �صبيل 

اأج��زاء رئي�صية، هي:  املثال، فهو مكون من عدة 

خزان مياه، و�صمام منزلق، واأ�صطوانة، وخزان 

بخار، ومكب�ص، وعجلة الدفع.

داخ���ل �صندوق  الفحم  ح��رق  امل��ح��رك  يف  وي��ت��م 

احل��ري��ق، لرفع درج��ة ح��رارة امل��ي��اه، وتكوين 

ال��ب��خ��ار، وع��ن��د و���ص��ول امل���اء ل��درج��ة ح���رارة 

الغليان يبداأ بخار املاء يف التمدد، ثم ينتقل من 

ويعمل  البخاري،  اخل��زان  نحو  اأنابيب  خ��الل 

البخار  حركة  يف  التحكم  على  الن��زلق  �صمام 

نحو الأ�صطوانة، لينتج عن البخار طاقة �صغط 

يدير عجلة  الذي بدوره  املكب�ص  ت�صاهم يف دفع 

الدفع، فتتحرك القاطرة نتيجة لذلك.

حمرك الحرتاق الداخلي:  -2

من  لال�صتفادة  ال��وق��ود  على  يعتمد  حم��رك  ه��و 

طاقة الحرتاق الداخلي لإنتاج الطاقة احلركية، 

ويعمل هذا النوع من املحركات على مبداأ احلركة 

داخ��ل  ال��وق��ود  اح���رتاق  يتم  حيث  امليكانيكية، 

وب�صبب  للغازات،  طاردة  قوة  لينتج  �صيق  حيز 

املحرك  ذراع  ال��غ��ازات  ه��ذه  تدفع  احليز  �صيق 

"ال�صوط"،  ب�  ت�صمى  داخل احليز  م�صافة  قاطعة 

املحرك يف احلركة،  ي�صتمر  الأ�صواط  ومع توايل 

اأربعة مراحل، هي:  اإىل  اأ�صواط املحرك  وتنق�صم 

ال�صفط، وال�صغط، والنفجار، وطرد العادم.

املحرك الكهربائي:  -3

هو حمرك يقوم على الطاقة الكهربائية لإنتاج 

طاقة حركية، ويعتمد هذا النوع من املحركات 

"التنافر"  وظ��اه��رة  املغناطي�صي،  املجال  على 

ي�صتخدم  حيث  املت�صابهة،  الأق��ط��اب  ب��ني  م��ا 

مغناطي�صية  اأقطاب  على  للتاأثري  كهربائي  تيار 

مما  دائ���ري،  ب�صكل  م�صبقًا  و�صعت  متقابلة، 

يتم لحقًا  وم�صتمر،  دوران حركي  عزم  يخلق 

الطاقة  اأ�صكال  من  اآخ��ر  �صكل  اأي  اإىل  حتويله 

احلركية، وي�صتخدم هذا النوع من املحركات يف 

الغ�صالت،  مثل:  الكهربائية،  الأجهزة  خمتلف 

واخلالطات، وغريها.

املحرك النفاث:  -4

تقوم فكرة عمل هذه املحركات على خلط الوقود 

على  قادر  قوى  عزم  لإنتاج  امل�صغوط  بالهواء 

حمل الطائرات، وتعمل املحركات النفاثة ب�صكل 

القادم  ال��ه��واء  امت�صا�ص  مبداأ  على  اأ�صا�صي 

طريق  ع��ن  للمحرك  الأم���ام���ي  اجل���زء  ب��اجت��اه 

�صاغطة  ذل��ك  بعد  لتبداأ  عليه،  املثبتة  املروحة 

و�صغط  بالعمل  امل��ح��رك  منت�صف  يف  ال��ه��واء 

الهواء وخلط الوقود بالهواء امل�صغوط، وبعد 

عملية اخللط يتم اإ�صعال هذا اخلليط واحل�صول 

العزم املطلوب  للوراء لإنتاج  الدفع  على عملية 

لتحريك الطائرات.

امل�سادر

ال������ب������خ������اري  امل���������ح���������رك  ك�������ت�������اب   - 

.www.britannica.com

ال����ك����ه����رب����ائ����ي  امل�������ح�������رك  ك������ت������اب   - 

.www.encyclopedia.com

ال����داخ����ل����ي  الح������������رتاق  ع�����ن  م�����ق�����ال   - 

.www.dictionary.cambridge.org
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الحاالت الصحية 

المزمنة تشمل 

األمراض المكتسبة 

وغير المستعصية 

يغيب عن اأذهان الكثريين منا اأن ال�ستعداد للعام الدرا�سي اجلديد ل يقت�سر 

ا�ستعدادات  هناك  اأن  اإذ  املادية،  وال�ستعدادات  املدر�سية  امل�ستلزمات  على 

والبدنية،  النف�سية،  ال�ستعدادات  منها:  احل�سبان،  يف  و�سعها  يجب  اأخرى 

وتهيئة الطالب ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد بروح جديدة، حمباً للدرا�سة 

ومهيئاً لها، اإ�سافة اإىل ال�ستعدادات الطبية.

يعاين  الذين  لدى  كثريًا  اجلديدة  الدرا�سية  ال�سنة  لبدء  ال�ستعداد  ويختلف 

اأولدهم من حالت طبية مزمنة، مثل: الربو، اأو ال�سكري، حيث ينطوي الأمر 

التي  املدر�سية  الأدوات  اأو  اجلديدة،  احلقائب  جتهيز  من  بكثري  اأكرث  على 

�سوف ي�ستخدمها الطالب.

الحاالت الصحية املزمنة
دور األسرة أم المدرسة؟

صحة

اإعداد: د. حمد احل�صن 

�صيديل - عيادة ميناء الأحمدي

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة
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التثقيف حول تأثير 

الحاالت الصحية 

على قدرات الطالب 

مسؤولية الجميع

الأمرا�س املزمنة

الأم��را���ص  امل��زم��ن��ة  ال�صحية  احل����الت  ت�صمل 

املكت�صبة وغري امل�صتع�صية، وغريها من الأمرا�ص 

التي ت�صتمر لأكر من 12 �صهرًا، وتت�صمن هذه 

والعاطفية،  اجل�صدية،  ال�صطرابات  احل��الت 

النمو  وا�صطرابات  والوظيفية،  وال�صلوكية، 

�صل�صلة  م��دى  على  حت��دث  والتي  امل��دى،  طويلة 

مت�صلة من اإعاقة خفيفة اإىل �صديدة.

الكثري  تواجه  املتعددة  املزمنة  احل��الت  وه��ذه 

بالعالج،  باللتزام  يتعلق  فيما  التحديات،  من 

وتن�صيق  احلياة،  منط  وتعديل  املر�ص،  وقبول 

اخلطر  لعوامل  التعر�ص  زي��ادة  حول  الرعاية 

اإع����دادات  اإىل  الن��ت��ق��ال  و���ص��ع��وب��ات  املحيطة، 

الرعاية ال�صحية للبالغني.

والأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ح���الت مزمنة 

م��ع��ر���ص��ون خل��ط��ر ارت���ف���اع م��ع��دلت ال��غ��ي��اب، 

الطالبية،  الأن�صطة  يف  امل�صاركة  وانخفا�ص 

التخريبية  وال�صلوكيات  للتنمر،  والتعر�ص 

امل�صو�صة، واحل�صول على م�صتويات متدنية يف 

العمر،  يف  تقدمهم  ومع  املدر�صية،  الختبارات 

ال�صحية  للرعاية  احتياجاتهم  تعقيد  ي���زداد 

واخلدمات التعليمية.

م�سوؤولية اجلميع

وي��ع��ت��ر ت��ث��ق��ي��ف امل��ج��ت��م��ع��ات، ح����ول ت��اأث��ري 

الطالب  ق��درات  على  املزمنة  ال�صحية  احل��الت 

اجل��م��ي��ع،  م�����ص��وؤول��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي  حت�صيلهم  يف 

احلالت  ذوي  للطالب  اخلا�صة  فالحتياجات 

يجب  لذلك  وم�صتمرة،  معقدة  املزمنة  ال�صحية 

التن�صيق بني اأولياء الأمور، واملدر�صة، والفريق 

الطبي، لتحقيق التايل:

• تف�صري احلالة ال�صحية للطالب.
• �رشح العجز ال�صحي لفريق املدر�صة.

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��ق��دم  اأوام������ر  ت��رج��م��ة   •
تطوير  خالل  من  املدر�صة  بيئة  اإىل  )كالطبيب( 

خطط الرعاية ال�صحية لكل طالب على حدة.

وتقييم  والتن�صيق  املبا�رشة  الرعاية  توفري   •
الرعاية.

• الدعوة لإقامة جو منا�صب يف البيئة التعليمية.

التح�سري لبداية العام

اأه���م اخل��ط��وات يف  اإن الل��ت��زام ب��ال��دواء ميثل 

فهم  م��ن  ف��ال��ت��اأك��د  ال��درا���ص��ي،  للعام  التجهيز 

الأطفال لأهمية تناول العالج يف الوقت املنا�صب، 

كان  اإذا  خا�صة  �رشورة،  ال�صليمة،  وبالطريقة 

الطفل ي�صتخدم الأدوية املو�صوفة خالل �صاعات 

الدوام املدر�صي، وهنا يجب مراعاة الآتي:

• معرفة قواعد املدر�صة:
وت�صمل هذه القواعد معرفة من ُي�صمح له باإعطاء 

تغيب؟ وهل  اإذا  مكانه  يحل  ال��ذي  ال��دواء، ومن 

ُي�صمح للطفل بحمل الدواء وتناوله دون اإ�رشاف؟

• تقدمي تعليمات وا�صحة للمعنيني باملدر�صة:
مع  الأدوي��ة  بجميع  مطبوعة  قائمة  اإع��داد  عر 

اإعداد  التحذيرات ومتطلبات التخزين، واأي�صًا 

خطة عمل ميكن ملوظفي املدر�صة الرجوع اإليها 

يف حالت الطوارئ، والتاأكد من ح�صول الطفل 

على  املنا�صب  املدر�صة  وم�����ص��وؤول  وامل��در���ص��ني 

ن�صخ حديثة با�صتمرار.

• معرفة كيف �صيتلقى الطفل الدواء:
اإىل مكان معني يف وقت  الذهاب  ُيتوقع منه  هل 

معني لتناول الدواء، اأو هل �صيتم دعوته للقيام 

  مع بداية العام الدرا�صي يتجدد احلديث حول الأمرا�ص املزمنة لدى الطلبة ال�صغار

األطفال الذين يعانون 

من حاالت مزمنة 

معرضون لخطر ارتفاع 

معدالت الغياب 
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هل  امليدانية،  الرحالت  �صيا�صة  هي  ما  بذلك؟ 

�صي�صمح له بحمل اأدويته معه؟

• توعية الطفل بحالته:
باأ�صا�صيات  علم  على  الطفل  ي��ك��ون  اأن  يجب 

التح�ص�صي  الفعل  رد  بعالمات  وكذلك  حالته، 

يعرف  اأن  وي��ج��ب  ل��ل��دواء،  اجلانبية  والآث����ار 

الطفل اجلرعات املنا�صبة، واأن يكون على دراية 

مبوعد وعدد املرات التي يفرت�ص اأن يتناولها.

• متابعة الو�صع املتعلق بالإمدادات الدوائية:
اإذا كان �صيتم تخزين الدواء يف املدر�صة، فيجب 

تفويت  ملنع  كافية  اإم����دادات  توفر  م��ن  التاأكد 

اأي ج��رع��ات، وك��ذل��ك ال��ت��اأك��د م��ن ب��ق��اء ال���دواء 

الوا�صحة  وبالت�صمية  الأ�صلية،  احل��اوي��ة  يف 

التخزين  م��ك��ان  ت��وف��ر  وب��ال��ط��ب��ع  ال�����ص��ل��ي��م��ة، 

املنا�صب، مثل الثالجة، اأو بعيدًا عن ال�صوء.

• لعبة خطة ال�صباح:
روتني  يف  ال�صباحية  العالج  جرعة  دمج  يجب 

مع  املدر�صة،  اإىل  للذهاب  وال�صتعداد  ال�صباح 

فقدان  حالة  يف  اأي�صًا  احتياطية  خطة  و�صع 

اجل��رع��ة ال�����ص��ب��اح��ي��ة، وك��ي��ف ���ص��ي��ق��وم طفلك 

بتناولها يف املدر�صة.

حالت  من  يعانون  الذين  لالأطفال  وبالن�صبة 

مر�صية خا�صة، فاإن العودة اإىل املدر�صة تتطلب 

يقوم  اأن  املتوقع  من  وهنا  اإ�صافيًا،  تخطيطًا 

والتدريب  التعليم  بتقدمي  املخت�صون  الأطباء 

يحتاجون  قد  الذين  املدر�صة،  ملوظفي  اخلا�ص 

ويعتر  خا�صة،  بحالة  م�صاب  طفل  رعاية  اإىل 

م��ر���ص��ا ال��رب��و وال�����ص��ك��ري م��ن اأك���ر احل���الت 

املر�صية املزمنة �صيوعًا بني طلبة املدار�ص.

الربو

ل���دى الأط���ف���ال ال�صبب  ال��رب��و  ن��وب��ات  ت��ع��ت��ر 

اإذا  لكن  املدر�صة،  من  للغياب  الأول  الرئي�صي 

متت اإدارة هذا املر�ص ب�صكل جيد، فاإنه من غري 

املرجح اأن يوؤدي اإىل الغياب. 

مع  العمل  الأم��ر، هي  هذا  لتحقيق  واأول خطوة 

مكتوبة،  عالجية  خطة  لإع��داد  املخت�ص  الطبيب 

وكيفية  الطفل،  يحتاجها  التي  الأدوي���ة  ت�صمل 

تناولها، وما الذي يجب على الطفل جتنبه، وغري 

اإعطاء  م��ن  التاأكد  م��ع  الهامة،  الأم���ور  م��ن  ذل��ك 

موظفي املدر�صة، وخ�صو�صًا املمر�ص ن�صخة من 

ومناق�صة  درا�صي،  عام  كل  بداية  يف  اخلطة  هذه 

املدر�صة  وم��وظ��ف��ي  ال��ط��ف��ل،  معلمي  م��ع  اخل��ط��ة 

الآخرين، ويجب اأن تت�صمن اخلطة الآتي:

- تاريخ املر�ص لدى الطفل.

ب�صكل  ال��رب��و  اإدارة  ال��ط��ف��ل  ي�صتطيع  ه��ل   -

م�صتقل.

طبيبه  اأو  ال��ط��ف��ل،  ب���ذوي  الت�����ص��ال  �صبل   -

اخلا�ص.

اأن�صطة  اأي  خالل  العالج  مع  للتعامل  خطط   -

خارج املوقع، مثل الرحالت امليدانية.

- ما هي قواعد املدر�صة بالن�صبة لالأطفال الأكر 

�صنًا، مبا يكفي للتعامل مع العناية بالربو )هل 

ميكن لالأطفال احلفاظ على جهاز ال�صتن�صاق يف 

متناول اليد، اأم يتعني عليهم الذهاب اإىل عيادة 

املدر�صة ل�صتخدامه(.

الطفل  يكن  اإذا مل  بالربو،  العناية  يتوىل  - من 

كبريًا مبا يكفي لرعاية وعالج املر�ص. 

على �صبيل املثال، يجب اأن يعرف �صخ�ص ما من 

عمل  كيفية  معلم(  اأو  )ممر�ص،  املدر�صة  طاقم 

ال��ذروة  تدفق  مقيا�ص  اأو  ال�صتن�صاق،  جهاز 

)peak flow meter(، اإذا مل يكن الطفل على 

معرفة �صحيحة بطريقة عمله.

العودة إلى المدرسة 

لمن يعانون من 

حاالت مرضية تتطلب 

تخطيطًا إضافيًا

  يجب على الأ�رشة التعاون مع الطبيب املخت�ص لإعداد خطة عالجية للطفل

ضرورة تعليم األطفال 

طرق تناول العالج 

في الوقت المناسب 

وبالشكل السليم 
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نوبات الربو لدى 

األطفال تعتبر السبب 

الرئيسي األول للغياب 

عن المدرسة

يجب أن يشعر الطفل 

المصاب بمرض 

السكري بالثقة واألمان 

في المدرسة

  من املهم التحقق امل�صتمر من م�صتويات ال�صكر يف الدم لدى الأطفال امل�صابني بهذا املر�ص

املدر�صة،  يف  الربو  نوبات  مع حالت  وللتعامل 

متاحًا  املفعول  ال�رشيع  العالج  يكون  اأن  يجب 

ل  الذين  لالأطفال  بالن�صبة  اأما  لالأطفال،  دائمًا 

من  ال��دواء  لتناول  يكفي  ما  العمر  من  يبلغون 

اأن  يجب  ال��دواء  اأن  يعني  فهذا  اأنف�صهم،  تلقاء 

يكون بحوزة املعلم يف الف�صل الدرا�صي، اأو اأن 

الدواء متاحًا ب�صهولة )غري مقفل عليه(  يكون 

يف مكتب ممر�ص املدر�صة.

وهناك نوبات ربو حتدث عند ممار�صة التمارين 

ال�صتن�صاق  جهاز  وجود  يجب  لذا  الريا�صية، 

يف متناول اليد، �صواء يف املنزل، اأو يف املدر�صة، 

وخا�صة لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 4 

و9 �صنوات.

م�سببات الربو

الربو  الطلبة البتعاد عن م�صببات  ويجب على 

يف املدر�صة، مثل: غبار الطبا�صري، وغبار العث، 

ويجب اأن يعرف موظفو املدر�صة هذه امل�صببات، 

مع التاأكيد على:

- عدم ا�صتخدام األواح الطبا�صري التي حتتوي 

على غبار اأو لوحات امل�صح اجلاف.

- جت��ن��ب ا���ص��ت��خ��دام م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف اأو 

ال�صابون املعطر اأثناء دوام الأطفال باملدر�صة.

- �رشورة ا�صتخدام مكيفات الهواء ومزيالت 

الرطوبة.

املدر�صة  يف  النظافة  عنا�رش  توفر  م��ن  ال��ت��اأك��د   -

ب�صورة منتظمة، واأنها خالية من التدخني بالكامل.

ال�سكري

لأن��ه  الطفل،  تعلم  على  ي��وؤث��ر  ال�صكري  مر�ص 

ميكن اأن ي�صبب �صعوبات يف النتباه، والذاكرة، 

مل  اإذا  الإدراك��ي��ة،  واملهارات  املعاجلة،  و�رشعة 

تتم اإدارته بال�صكل اجليد، لذا من املهم اأن ي�صعر 

الطفل امل�صاب به بالثقة والأمان يف املدر�صة، ول 

يفوته اأي جزء من تعليمه ب�صبب مر�صه.

وق���د ي��ع��اين ب��ع�����ص الأط���ف���ال امل�����ص��اب��ني ب��داء 

ال�صكري من الغياب اأكر من الطالب الآخرين، 

ال�صعور  عند  اأو  امل�صت�صفى،  يف  املواعيد  ملتابعة 

عاتق  على  يقع  وه��ن��ا  امل��ر���ص،  ب�صبب  بتوعك 

م�صاب  الطفل  ب��اأن  املدر�صة  اإخ��ب��ار  ال��وال��دي��ن 

�صيا�صة  مناق�صة  يجب  كما  ال�صكري،  مبر�ص 

اأكر  ليكونوا  املدر�صة،  يف  املعنيني  مع  الغياب 

مرونة، حتى ل ي�صعر الطفل بالف�صل.

املدر�صة  مع  التن�صيق  يجب  اأخ��رى  جهة  وم��ن 

للتاأكد من وجود املتطلبات الآتية:

خطة حمددة لإدارة مر�ص ال�صكري، �صواء   •
يف  ال�صكر  معدلت  هبوط  اأو  �صعود  ح��الت  يف 

الدم، وطرق معاجلتها.

ال��دم،  يف  ال�صكر  م�صتويات  م��ن  التحقق   •
ومراعاة توفري اأجهزة الفح�ص وملحقاتها من 

اأ�رشطة وبطاريات واأدوات وخز وتعقيم.

ال�صكري  اأدوي�����ة  اأو  الأن�����ص��ول��ني  ت��ن��اول   •
الأن�صولني  تخزين  على  وال��ت��اأك��ي��د  الأخ����رى، 

بالثالجة يف درجة حرارة بني 2-8 درجات.

احلاجة،  ح�صب  اخلفيفة  الوجبات  تناول   •
ال�صكر اخلطري جدًا،  لهبوط  احتمالية  اأي  ملنع 

والذي قد ي�صبب الغيبوبة والوفاة.

تناول الغداء يف وقت معني، للم�صاعدة على   •
بقاء ن�صبة ال�صكر يف الدم يف م�صتويات من�صبطة.

ويجب اأن يعمل اجلميع معًا للتاأكد من اأن الطفل 

اأف�صل جتربة  امل�صاب بحالة طبية مزمنة لديه 

يف املدر�صة ول تغيب عنه ال�صعادة والثقة.
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والتدقيق، ومتابعة الوحدات التي مت ا�ستالمها 

من املقاول املنفذ للم�سروع، واأقوم اأنا وزمالئي 

ب�سورة  الإنتاج  �سري  �سمان  على  بالإ�سراف 

دقيقة.

واملتابعة  الإ�سراف  اأي�ساً  عملي  مهام  وت�سمل 

البيئي  الوقود  مب�سروع  املتبقية  للوحدات 

اأعمال  ومتابعة  العا�سرة،  للمنطقة  التابعة 

املقاول املنفذ، والتاأكد من توافقه مع الربنامج 

الزمني املحدد لكل وحدة، والتدقيق واملراجعة 

اجلديدة،  الوحدات  يف  اخلا�سة  للم�ستندات 

بالزيارات  والقيام  و�سالمتها،  �سحتها  ل�سمان 

ملراجعتها  الإن�ساء  حتت  للوحدات  امليدانية 

مع  تتوافق  اأنها  من  والتاأكد  عليها،  والتدقيق 

بها  املعمول  واملعايري  املعتمدة  الت�ساميم 

وكذلك  وج��دت،  اإن  املالحظات  ورف��ع  عاملياُ، 

كدائرة  ال�سركة،  دوائ��ر  جميع  بني  التن�سيق 

والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  ودائرة  ال�سيانة، 

ودائرة اخلدمات الفنية، لو�سع حلول ملا يطراأ 

من متغريات على �سري الإنتاج.

تخ�ص�صك  وم��ا  اأن���ت؟  م��ن  ت��ع��ارف..  بطاقة   •

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

على  حا�سل  العجمي،  عبداهلل  م�ساري  مهند�س 

�سهادة البكالوريو�س، تخ�س�س الهند�سة الكيميائية 

من كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت.

• ما طبيعة العمل الذي توؤديه؟

 – العا�سرة  املنطقة  يف  عمليات  مهند�س  اأعمل 

وحدات اخلدمات ووحدات الكربيت، يف دائرة 

م�سروع   – عبداهلل  ميناء  مب�سفاة  العمليات 

الوقود البيئي.

والتن�سيق،  الإ����س���راف،  عملي  ويت�سمن 

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

البتعاد  الإم��ك��ان  ق��در  ح��اول��ت  البداية  يف 

عمل  عن  والبحث  التقليدية،  الوظائف  عن 

بالتحديات  يت�سم  ال��ذي  النفطي،  القطاع  يف 

الكثرية، مما ي�ساعد الفرد على تنمية مهاراته 

يرتبط  القطاع  ه��ذا  واأن  خا�سة  ال��ذات��ي��ة، 

الدرا�سي، مما  ارتباطاً جذرياً مع تخ�س�سي 

يعني ترجمة معرفتي النظرية اإىل عملية.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 

العملية، والدرا�صة النظرية؟

العملية  احل��ي��اة  ب��ني  ب�سيط  اخ��ت��الف  ه��ن��اك 

وجوه

مشاري 
لعجمي ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

إيجاد حلول تخفض 

تكاليف تشغيل 

المعدات على رأس 

التحديات التي تواجهنا

عملنا كموظفين في 

"البترول الوطنية" 
يحتم علينا تطوير 

الذات باستمرار
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تفاعاًل  وتتطلب  روتينية،  غ��ري  واأع��م��ال 

وهذا  واملتغريات،  امل�ستجدات  مع  م�ستمرًا 

الأمر يتنا�سب مع ميويل.

• ما هي اأهم الإجن��ازات التي حققتها يف جمال 

العمل؟

كفريق  وروؤ�سائي،  زمالئي،  مع  بالعمل  ت�سرفت 

 )TRS( ال�ساملة  ال�سيانة  على  العمل  يف  واحد 

كانت  والتي   ،2016 عام  عبداهلل  ميناء  مل�سفاة 

لأنظمة  والتحديث  التطوير  عمليات  تت�سمن 

املراقبة والتحكم يف غرف التحكم املحلية، ومبنى 

ملا  كبريًا  حتدياً  متثل  وكانت  املركزي،  التحكم 

بخطوط  ربط  عمليات  وكذلك  دقة،  من  به  تت�سم 

وم�سروع  عبداهلل  ميناء  م�سفاة  بني  الأنابيب 

الوقود البيئي.

وكذلك �ساركت يف م�سروع حت�سني عوامل البيئة، 

عرب خف�س التلوث يف اجلو، حيث مت بناء وحدة 

عمليات  يف  منها  وال�ستفادة  الغازات  ا�ستعادة 

ال�سعلة  يف  حرقها  من  بدًل  امل�سفاة،  يف  التكرير 

الوحدة  ت�سغيل  مت  وقد  عبداهلل،  ميناء  مب�سفاة 

باأمان عام 2018.

البيئي  الوقود  م�سروع  اأ�سرة  اإىل  ان�سممت  ثم 

من  عدد  با�ستالم  وقمنا  عبداهلل،  ميناء  مب�سفاة 

النظرية  الدرا�سة  اإن  حيث  النظرية،  والدرا�سة 

التي  والنظريات،  واملبادئ  الأ�س�س  على  تعتمد 

ت�ساهم يف توفري الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها 

يف اإيجاد احللول للم�ساكل. 

غني  مفتوح  جم��ال  فهي  العملية،  احلياة  اأم��ا 

باملعلومات و�سريع التطور، وفيه تتعدد جمالت 

لالآخر،  مكمل  كالهما  الأم��ر  وبنهاية  اخل��ربة. 

فاحلياة العملية تتطلب تاأهيل علمي، والدرا�سة 

النظرية تتطلب ال�سقل باخلربة العملية.

• ما هي اأهم التحديات التي تواجهك يف جمال 

العمل، وكيف تتغلب عليها؟

وامل�سوؤوليات  التحديات  م��ن  الكثري  هناك 

دائرة  خا�سة  وب�سفة  عاتقنا،  على  تقع  التي 

العمليات يف م�سايف "البرتول الوطنية"، حيث 

يتوجب علينا اإيجاد احللول اجلديدة واملبتكرة 

خلف�س التكاليف الت�سغيلية للمعدات، و�سمان 

املواد  قيمة  ورف��ع  مثالية،  ب�سورة  ت�سغيلها 

الهيدروكربونية املنتجة، ما يحتم علينا تطوير 

الذات ب�سورة م�ستمرة، عرب التعلم، والطالع 

خربات  واكت�ساب  احلديثة،  الدرا�سات  على 

بالعمليات،  املتعلقة  اآخ��ر  ملواكبة  ج��دي��دة، 

بالدوائر  اخلا�سة  املفاهيم  جميع  مع  والربط 

الأخرى، وتوظيفها وال�ستفادة منها.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
واهتماماتي،  ميويل  مع  يتنا�سب  عملي  نعم 

لدرا�سة  البداية  منذ  اجتهت  اإن��ن��ي  حيث 

من  لقربه  الكيميائية  الهند�سة  تخ�س�س 

يتخللها ظروف  اأن طبيعة عملي  كما  ميويل، 

دائ��رة  العا�سرة،  للمنطقة  التابعة  ال��وح��دات 

الوحدات  هذه  ت�سغيل  اهلل  بحمد  ومت  العمليات، 

املتبعة  والإج��راءات  النظم  اآمنة، وفق  ب�سورة 

يف ال�سركة.

• ما روؤيتك بالن�صبة لتطوير الذات؟ 
الوطنية  البرتول  �سركة  يف  كموظفني  عملنا 

تطوير  يف  ال�ستمرار  علينا  يحتم  الكويتية 

ال����ذات، مل��واك��ب��ة ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف جمال 

والقراءة  النف�س،  بتحدي  ذلك  ويكون  العمل، 

واملطالعة، ومتابعة اآخر التطورات، وامل�ساركة 

جتارب  من  وال�ستفادة  التدريبية،  بالربامج 

الآخرين التي ت�سهم يف تطوير الفرد.

ت���ود حتقيقه يف  ال���ذي  • م��ا ط��م��وح��ات��ك، وم���ا 

امل�صتقبل؟

خربتي  زي��ادة  من  تبداأ  كثرية،  طموحاتي 

عملي  يف  وتوظيفها  وال��ع��م��ل��ي��ة،  العلمية 

عمل  واأ�ساليب  مفاهيم  وتطبيق  وتطويره، 

القادمة يف جمال  التحديات  مبتكرة، ملواجهة 

اأعلى  لتعتلي  الطاقة، مبا يعزز تقدم �سركتنا 

املراتب عاملياً يف �سناعة تكرير النفط.

• ما هواياتك.. وهل حتر�ص على ممار�صتها؟ 

لدي عدة هوايات، اأذكر منها ال�سباحة، والقراءة، 

�سغوط  من  الرغم  وعلى  وال�سفر،  والرماية، 

العمل، ل�سيما يف م�سروع عمالق كم�سروع الوقود 

البيئي، اإل اأنني اأحر�س على تنظيم اأعمايل لإيجاد 

الوقت الكايف ملمار�سة هواياتي.

أطمح في زيادة 

خبرتي العلمية 

والعملية وتوظيفها 

في تطوير عملي 

  الرماية من الهوايات املف�صلة لدى م�صاري العجمي



�لعـدد 499 - �أكتوبر 462019

هل تعلم ؟ 
�أن �لألماني يوهان�س جوتنبرغ �خترع �آلة 	 

�لطباعة )�لآلة �لكاتبة( في �لعام 1440 
ميالدية، وبحلول �لعام 1500 تم طباعة 

20 مليون مجلد في �أوروبا.

�أن �أول ن�سخة من مجموعة �ألف ليلة وليلة، 	 
ظهرت خالل �لحرب �لعالمية �لأولى في 

بالد فار�س.

�أن قمة جبل "�سمبور�زو" في جمهورية 	 
�لإكو�دور هي �أبعد نقطة عن مركز �لأر�س.

معلومات عامة
عالم �لحا�سوب لور�ن�س روبرت�س، هو من �خترع 	 

�سبكة �لأربانت، وهي �ل�سبكة �لتي �سبقت ومّهدت 
لظهور �سبكة �لإنترنت.

منغوليا هي �إحدى �لدول �لأقل كثافة �سكانية في 	 
�لعالم، ويبلغ عدد �سكانها حو�لي 2.9 مليون ن�سمة، 

وهي ثاني �أكبر بلد غير �ساحلي في �لعالم بعد 
كاز�خ�ستان.

و�سعت �لقو�عد �لر�سمية للعبة كرة �ل�سلة عام 	 
1892 ميالدية.

من الكويت
ك�سفت �أعمال �لتنقيب �لتي تمت بمناطق 	 

مختلفة من �لكويت عن وجود �آثار تاريخية 
بالغة �لقدم، فمثاًل وجدت في منطقة برقان 

�أدو�ت حجرية، كروؤو�س �سهام، و�أز�ميل، تعود 
�إلى �لع�سر �لحجري، كما عثر في منطقة 
�ل�سليبيخات على �أدو�ت تعود �إلى �لع�سر 

�لحجري �لحديث.

شخصيات
نز�ر قباني: 

�أحد كبار �ل�سعر�ء و�لكتاب في �لأدب �لعربي �لحديث، ولد عام 1923 في دم�سق، وتخرج من �لجامعة �ل�سورية بتخ�س�س �لحقوق 
عام 1945، وعمل في �ل�سلك �لدبلوما�سي ما بين عامّي 1945 و1966، ثم ��ستقال و��ستقّر في بيروت ليوؤ�س�س د�ر ن�سر حملت �أ�سمه.

بد�أ بكتابة �ل�سعر عندما كان عمره 16 عامًا، و�أ�سدر ديو�نه �لأول "قالت لي �ل�سمر�ء" عام 1944، ثم تو�لت دو�وينه 
�ل�سعرية حتى و�سلت �إلى حو�لي 35 ديو�نًا.

ولقّباني عدد كبير من �لكتب �لنثرية، منها: "ق�ستي مع �ل�سعر"، و"ما هو �ل�سعر"، و"100 ر�سالة حب"، وغيرها.

وظل نز�ر يكتب �لق�سائد حتى توفى في �أبريل عام 1998، وطلب في و�سيته �أن يدفن في دم�سق.

كلمات
عندما تتز�يد �لعقبات في طريق نجاحك، 	 

تذكر �أن �لطائرة تعاك�س �لرياح في طريقها 
�إلى �لتحليق.

ل توجد م�سلمات �أبدية، ول توجد حقائق 	 
مطلقة.

�سو�ء كنت تعتقد باأنك قادر، �أو غير قادر، 	 
فاإنك محق.
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لقطتان من حفل �ل�ستقبال �ل�سنوي �لذي �أقامته �سركة �لبترول  •
�لأربعاء  يوم  م�ساء  وعائالتهم  �لمالية  ق�سم  لموظفي  �لوطنية 

12 مار�س في فندق �سير�تون �لكويت.

�لوطنية: عدد �بريل 1975
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