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خلود �سعد املطريي

العدد 500

جعلنا  رقم  وهو   ،500 الرقم  اأيديكم  بني  ال��ذي  املجلة  عدد  يحمل 

بداأت  لأجل ر�صد م�صرية  ما هو  بقدر  لذاته،  لي�ص  اأمامه،  نتوقف 

لنا  لتحكي  ه��ذا،  يومنا  م�صتمرة حتى  زال��ت  وما   ،1975 يناير  يف 

جتربة ثرية ومتميزة، عا�رشتها اأجيال متعاقبة، ول �صك اأنها مرت 

بالكثري من املراحل واملحطات، وكذلك التحديات.

اأحداثًا  "الوطنية"، عا�رشت خالله املجلة  45 عامًا هي عمر جملة 

�صاهدة  وك��ان��ت  وال��ع��امل،  واملنطقة  ال��ك��وي��ت  م�صتوى  على  ه��ام��ة 

وجه  على  الكويتي  النفطي  القطاع  عا�صها  كبرية  حت��ولت  على 

اخل�صو�ص، واأثرت كثريًا على خططه التنموية، و�صاهمت يف تقدم 

املجتمع ورخائه ورفعة �صاأنه.

ل ميكن احلديث عن التاريخ املعا�رش لدولتنا احلبيبة دون الإ�صارة 

كما  الوطني،  اقت�صادنا  اأ�صا�ص  �صكلت  التي  النفطية،  ال��روة  اإىل 

ا�صم  ي��رز  اأن  دون  الكويت،  يف  النفط  رحلة  عن  احلديث  ميكن  ل 

اليوم  واأ�صحت   ،1960 عام  تاأ�ص�صت  التي  الوطنية"،  "البرتول 

التكرير  ق��ط��اع  يف  العاملة  العاملية  ال�����رشك��ات  ك��رى  م��ن  واح���دة 

وت�صويق املنتجات النفطية.

لقد وقع اختيارنا على هدية رمزية نقدمها لكم بهذه املنا�صبة، وهي 

العدد الأول من املجلة، حيث قمنا باإعادة طباعته بحالته التي �صدر 

عليها يف ذلك احلني، وبذات الألوان واخلطوط، وذلك رغبة منا يف 

نقلكم اإىل اأجواء تلك املرحلة، التي متيزت بطابعها اخلا�ص.

وال��ق��ي��ام  دوره����ا،  اأداء  يف  الوطنية"  "ال���ب���رتول  ت�صتمر  وه��ك��ذا 

"الوطنية"  ت�صتمر  وب��ال��ت��وازي  وج��ه،  اأك��م��ل  على  مب�صوؤولياتها 

للقارئ وجبة تثقيفية، تتعدى  كمطبوعة تعر عن ال�رشكة، وتقدم 

ما يحقق  بكل  ال�رشكة، واهتمامها  قيم  لترتجم  النفطية،  ال�صوؤون 

الفائدة للمجتمع.
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صدر العدد األول من 

"الوطنية" في يناير 
1975 لتبدأ مسيرة 

مهنية قادتنا إلى اليوم

بهذا الإ�سدار، تكون جملة "الوطنية" قد اأ�سدرت العدد رقم 500، يف اإطار م�سريتها التي بداأت يف يناير 1975.

ومنذ ذلك احلني، احتلت املجلة مكانة متميزة بني نظرياتها من مطبوعات ال�سركات النفطية الزميلة، وحافظت على 

انتظامها وا�ستمراريتها، رغم اأ�سكال ال�سعوبات والتحديات، التي ل يت�سع املقام هنا ل�ستعرا�سها، واحلديث عنها.

نفطية  مو�سوعات  من  القارئ،  يهم  ما  كل  تقدمي  على  املجلة  حترير  اأ�سرة  داأبت  عاماً   45 من  يقرب  ما  مدار  وعلى 

واقت�سادية، واأخرى توعوية وتثقيفية متنوعة، تواكب املتغريات املت�سارعة على �سعيد �سناعة تكرير النفط العاملية، 

وتلبي اهتمامات وتطلعات اجلميع بقدر الإمكان.

وبهذه املنا�سبة، حر�سنا على اأن ن�ستذكر معكم اأبرز ما جاء يف العدد الأول من املجلة، ون�سحبكم يف رحلة بني �سفحاته 

و�سطوره، لنعود معكم اإىل البدايات الأوىل، التي كانت الأ�سا�س الذي انطلقنا منه، لن�سل اإىل ما نحن عليه اليوم. 

" عودة إلى بدايات " 
مع إصدار العدد رقم 500 

مناسبات
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ميثاق �سرف

امل��ج��ل��ة  م���ن  الأول  ال���ع���دد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  ج����اءت 

الإعالمي  لل�رشف  لت�صطر بني حروفها ميثاقًا 

اجلهود  بتكري�ص  عليها  القائمني  من  وتعهدًا 

اإمداده  القارئ، من خالل  والمكانيات خلدمة 

تخ�ص  التي  والعملية  العلمية  باملو�صوعات 

القطاع النفطي املحلي والعاملي. 

"اليوم،  قالت:  الفتتاحية  من  الأوىل  الكلمات 

بني  "الوطنية"  جملتنا  من  الأول  العدد  ن�صع 

لدرا�صة  نتيجة  العمل  ه��ذا  ج��اء  وق��د  اأيديكم، 

اجلميع.  ر�صى  ت�صتقطب  جملة  لنقدم  طويلة، 

والمكانيات  الو�صائل  كافة  لها  ح�صدنا  وق��د 

�صوؤون  جم��الت  كافة  يف  العطاء  م��ن  لنمكنها 

يف  وراع��ي��ن��ا  واقت�صادياته،  ال��ب��رتول  �صناعة 

معاجلة هذه املوا�صيع العلمية التزام الو�صوح 

وتقريب املو�صوع اإىل القارئ". 

كما تطرقت الفتتاحية اإىل اأهمية �صناعة النفط 

يف  والبحثية  العلمية  التطورات  اآخ��ر  ومواكبة 

نعي�ص يف عامل  كنا  "وملا  قالت:  املجال حيث  هذا 

تكنولوجية،  م��ادي��ة  ح�����ص��ارت��ه  م��ق��وم��ات  اأه���م 

وجب علينا اأن ن�صري �صمن ركب هذه احل�صارة 

ون�صاهم يف عطائها، ل اأن نبقى متفرجني اأو عالة 

واأهم  احل�صارة،  هذه  عماد  هو  والنفط  عليها. 

�رشيان من �رشايني القت�صاد الدويل، لذا وجب 

علينا األ نبقى مبناأى عن التطورات املتعاقبة يف 

جمال �صناعة النفط واأبحاثه، ونرجو اأن نكون 

قد �صاهمنا بهذه املجلة ولو بن�صيب متوا�صع، 

يف و�صع �رشح للدرا�صات والأبحاث النفطية". 

كلمتها  خ��ت��ام  يف  ال��ت��ح��ري��ر  اأ������رشة  ووع�����دت 

اأي�صًا  �صتكون  املجلة  ه��ذه  "اأن  ب�  الفتتاحية 

كما  ال�رشكة،  العاملني يف  كافة  عامل ربط بني 

الكرام  واملواطنني  الأ�صهم  حملة  �صتطلع  اأنها 

على �صري اأعمال ال�رشكة وم�صاريعها املختلفة، 

بالإ�صافة اإىل عالقتها بالداخل واخلارج". 

اإىل  ال�صكر  بجزيل  التحرير  اأ���رشة  وتوجهت 

كل من �صاهم يف اإخراج العدد الأول، وكل من 

اأ�صفى اللم�صات الأخرية على �صفحاته، حتى 

جاء بهذا ال�صكل من ح�صن الإخراج، راجية من 

القراء باأن ل ي�صنوا باأية مالحظة اأو ت�صويب.  

حمتوى العدد

اأما عن حمتوى العدد الأول، فقد ت�صمن لقاء مع 

وزير املالية والنفط اآنذاك عبدالرحمن العتيقي، 

الذي اأجاب على العديد من الت�صاوؤلت، وتطرق 

والنفطية  القت�صادية  الق�صايا  من  الكثري  اإىل 

التي كانت مطروحة يف ذلك الوقت، ويف مقدمتها 

الت�صخم املايل والتحرر القت�صادي وم�صتقبل 

الطاقة يف الكويت.

كما دعا الوزير موظفي القطاع النفطي و�رشكة 

جاهدين  للعمل  ال�صعي  اإىل  الوطنية،  البرتول 

وخمل�صني مل�صلحة هذا الوطن الغايل، وحتقيق 

الرفاه للمجتمع باأ�رشه.

الطاقة والإمناء

اأهمية  مدى  يرز  تقريرًا  اأي�صًا  العدد  �صمل  كما 

باعتبارها  وذل���ك  احل�����ص��اري،  ودوره���ا  الطاقة 

مالزمة للتطور والإمناء. 

"ل من��اء ول ح�صارة  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 

اأ�صكالها  مبختلف  الطاقة  اإىل  تفتقر  ب��الد  يف 

باح�صائيات  ذل���ك  ع��ل��ى  م��دل��اًل  واأن���واع���ه���ا"، 

دول  ا�صتهالك  معدل  حول  معتمدة  اقت�صادية 

  مبنى "البرتول الوطنية" القدمي

نستذكر محتويات 

العدد لنعيش أجواء 

المرحلة ولقياس النقلة 

التي حققتها المجلة

رت  االفتتاحية سطَّ

ميثاقًا للشرف اإلعالمي 

وتعهدت بتكريس 

الجهود لخدمة القارئ 
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 "الوطنية" واجهة الطالع 

القراء على كافة أعمال 

الشركة وأنشطتها 

ومشاريعها المختلفة

 لقاء مع وزير النفط 

عبدالرحمن العتيقي 

تطرق فيه لقضايا 

كانت مطروحة حينها

العامل ال�صناعية الكرى ملختلف اأنواع الطاقة، 

الكويت  تلعبه  الذي  الكبري  ال��دور  على  موؤكدًا 

يف ت�صيري عجلة احل�صارة والإمن��اء يف خمتلف 

بقاع املعمورة. 

القت�صاديني  نقاًل عن عدد من  التقرير  واأو�صح 

املتكامل  القت�صاد  ب��ني  امل��وؤث��ر  الرت��ب��اط  م��دى 

ظهور  قبل  ال�صائد  ال���راأي  ك��ان  حيث  والطاقة، 

ركائز  على  يعتمد  املتطور  القت�صاد  اأن  النفط 

اأ�صا�صية هي الأر�ص، واليد العاملة، وراأ�ص املال، 

واأ�صا�صية  رابعة  ركيزة  ذلك  بعد  اإليهم  لتن�صم 

للحياة القت�صادية املتطورة، األ وهي الطاقة.

النفط والأقطار العربية

اأي�صًا،  العدد  تناولها  التي  املو�صوعات  ومن 

يف  النفط  "اإنتاج  ع��ن��وان  حت��ت  دقيقًا  حتلياًل 

الأقطار العربية"، حيث قدم امللف بلغة الأرقام 

حتليالت متنوعة حول ارتفاع معدلت الإنتاج 

يف ال�رشق الأو�صط، وهو ما يعد قفزة حقيقية 

بعد خف�ص الإنتاج الذي فر�صته معظم الدول 

العربية منذ منت�صف اأكتوبر 1973.

وقد قدم هذا التقرير القت�صادي العديد من 

التي  البيانية  وال��ر���ص��وم  الرقمية  اجل���داول 

التعرف  على  ال��ق��ارئ  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من 

العربية خالل  ال��دول  يف  الإنتاج  على معدلت 

ال� 10 �صنوات املا�صية، وذلك باأ�صلوب �صهل 

اأن  اإىل  بالإ�صارة  التقرير  ليختتم  ومب�صط، 

عام  خ��الل  النفط  م��ن  العربية  ال���دول  اإن��ت��اج 

1973، قد فاق اإنتاج كل من الوليات املتحدة 

الأمريكية والحتاد ال�صوفييتي. 

ملحة عن ال�سركة

اإىل  "الوطنية"  جملة  من  الأول  العدد  �صعى 

لل�رشكة،  ال��ري��ادي  ب��ال��دور  ال��ق��ارئ  تعريف 

وما تقوم به من مهام يف غاية الأهمية ت�صهم 

يف  والقت�صادي  النفطي  القطاعني  تطور  يف 

"ملحة عن  الكويت، حيث ت�صمن ملفا بعنوان 

�رشكة البرتول الوطنية الكويتية"، قدم للقارئ 

التاريخية  ال�رشكة وق�صتها  اأق�صام  عن  نبذة 

ابتداء من بدايتها يف مكاتبها الب�صيطة املوؤلفة 

وو�صوًل  ال�صامل،  فهد  �صارع  يف  �صقتني  من 

الكبري  وال��ت��ط��ور  امل��ت��ت��ال��ي��ة  ال��ن��ج��اح��ات  اإىل 

واخلطط  امل�����رشوع��ات  واأب���رز  حققته،  ال��ذي 

امل�صتقبلية يف ذلك الوقت. 

املو�صوع  نهاية  يف  التحرير  اأ����رشة  واأك���دت 

على اأن ال�رشكة ا�صتطاعت اأن تواكب التطور 

يف  جنحت  كما  البالد،  �صهدته  ال��ذي  ال�رشيع 

تاأمني املنتجات ذات اجلودة العالية وتوزيعها 

اإىل امل�صتهلك باأف�صل الطرق واأ�رشعها. 

اأنت وال�سالمة

منذ  "الوطنية"  جملة  حترير  اأ����رشة  حر�صت 

العدد الأول على تعزيز مفاهيم الأمن وال�صالمة 

بني موظفي ال�رشكة وقرائها، اإذ احتوى العدد 

بني �صفحاته تقريرًا بعنوان "اأنت وال�صالمة"، 

الأم��ن  تعليمات  ات��ب��اع  باأهمية  ال��ق��راء  لتوعية 

من  الب�رشي  العن�رش  على  للحفاظ  وال�صالمة 

احلوادث، ويف مقدمتها احلرائق.

  واحدة من حمطات تعبئة الوقود يف ال�صنوات الأوىل من عمل ال�رشكة  خدمة تبديل الزيت يف حمطات التعبئة قدميًا
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ونحن نحتفل بالإ�سدار رقم 500 من جملة الوطنية، نلتقي باأحد اأفراد 

اأ�سرة حترير املجلة، التي دائماً ما تفتخر بكوادرها ال�سابقني واحلاليني، 

الـ  قاربت  التي  امتداد م�سريتها  الوا�سحة على  ب�سماتهم  تركوا  الذين 

45 عاماً.  
التالية  ال�سطور  عرب  لنا  يروي  الإعالم،  لفريق  �سابق  رئي�س  املزيعل،  اأحمد 

وبالتحديد  عمرها،  من  خمتلفة  مراحل  اإىل  بنا  وينتقل  املجلة،  مع  جتربته 

منذ اأن بداأ العمل يف فريق الإعالم عام 1987، و�سوًل اإىل توليه مهام رئا�سة 

الفريق يف عام 2005. 

املزيعل: 

" الوطنية" 
تميُّز .. 

ونهج ثابت 

رئيس فريق 
اإلعالم األسبق

انطالقة "الوطنية" 

منتصف السبعينات 

واكبت ازدهار الصحافة 

المطبوعة في الكويت
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التحق أحمد المزيعل 

بالعمل بفريق اإلعالم 

عام1987 وتولى 

رئاسته في عام 2005

التزمت المجلة نهجًا 

ثابتًا منذ صدور أول 

عدد عام 1975 وما تزال 

مستمرة حتى اليوم 

ق�سم الإعالم

�رشكة  يف  ب��داي��ت��ه  ع��ن  حديثه  امل��زي��ع��ل  ي�صتهل 

اجلامعة  من  تخرج  اأن  بعد  الوطنية  ال��ب��رتول 

وال�صحافة،  الإع���الم  يف  بكالوريو�ص  مب��وؤه��ل 

ليلتحق بالعمل كاإداري مبتدئ يف ق�صم الإعالم 

واملعلومات بدائرة العالقات العامة والإعالم يف 

يونيو من عام 1987. 

من  الأوىل  ال�صنوات  خ��الل  جتربته  وي���روي 

جميع  يف  حينها  العمل  "با�رشت  قائاًل:  عمله 

ب����دءًا م��ن احل��م��الت  امل��ت��ن��وع��ة،  الق�صم  م��ه��ام 

وحمالت  ال��ك��وي��ت،  زي��ت  ملنتجات  الإع��الم��ي��ة 

وال�صالمة  وال�صحة  الأم��ن  مبعايري  التوعية 

والبيئة، و�صوًل اإىل امل�صاهمة يف حترير جملة 

اإع��داد  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ومالحقها،  الوطنية 

واللقاءات  واملو�صوعات  الإعالمية  التغطيات 

املتعلقة  التفا�صيل  كافة  وتغطية  ال�صحفية، 

بامل�صاريع الكرى التي تنفذها �رشكة البرتول 

الوطنية اآنذاك".

"ا�صتمريت يف خدمة هذا الق�صم   ويتابع قائاًل: 

ذوي  من  املوظفني  من  نخبة  �صم  ال��ذي  املميز 

التدرجات  ذلك  بعد  لتتواىل  والكفاءة،  اخلرة 

لق�صم  م��راق��ب��ًا  تعييني  مت  ح��ي��ث  ال��وظ��ي��ف��ي��ة، 

الإعالم، ثم مراقبًا اأول، فرئي�صًا لفريق الإعالم 

يف ال�رشكة وذلك يف عام 2005".

نهج ثابت

ينتقل املزيعل بعدها للحديث عن جملة الوطنية، 

قائاًل:  املجلة  وب��داي��ات  انطالقة  ي�صف  حيث 

يف  الوطنية  بداية جملة  اأن  اأحد  على  يخفى  "ل 

منت�صف ال�صبعينات من القرن املا�صي، واكبت 

ازدهار ال�صحافة الورقية املطبوعة يف الكويت، 

الإع��الم  و�صائل  اأب��رز  من  اآن���ذاك  كانت  والتي 

اإىل  الإ�صارة  ميكنني  لذلك  املجتمع،  يف  املوؤثرة 

والزخم  الحرتافية  بهذه  "الوطنية"  بداية  اأن 

تتلقفها  واأ�صبحت  ل��ه،  مثيل  ل  جن��اح��ًا  ر�صخ 

املتخ�ص�صني  واملتابعني  العلمية  اأيدي اجلهات 

يف دولة الكويت وخارجها". 

باقي  عن  الوطنية  ميز جملة  ما  "اإن  وي�صيف: 

امل��ج��الت ال�����ص��ادرة ع��ن ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي، اأو 

اأنها  الدولة،  يف  واخلا�صة  احلكومية  اجلهات 

التزمت نهجًا ثابتًا منذ �صدور اأول اأعدادها يف 

على  حري�صة  الآن  حتى  ولت��زال   ،1975 عام 

اتباع هذا النهج املتمثل يف النطالق من كونها 

�صوؤون  يف  عام  ب�صكل  متخ�ص�صة  نفطية  جملة 

الرتكيز  بكافة جمالتها، مع  النفطية  ال�صناعة 

على �صناعة تكرير النفط ب�صكل خا�ص". 

تطوير ودور حموري

ال��دور  م��ن  منطلقًا  حديثه  املزيعل  وي�صتكمل 

لل�رشكة  العليا  الإدارة  لعبته  ال��ذي  امل��ح��وري 

والإع��الم  العامة  العالقات  دائ��رة  يف  والعاملني 

تطوير  يف  ح��ي��وي  دور  ل��ه��م  ك���ان  "لقد  ق��ائ��ال: 

ت�صدر  كانت  اأن  فبعد  ال�صنني،  مر  على  املجلة 

يف بداياتها بجهود ذاتية من قبل موظفي ق�صم 

باللونني  حم���دود  �صفحات  وب��ع��دد  الإع�����الم، 

الأب��ي�����ص والأ����ص���ود، ج���رى ت��ط��وي��ره��ا ب�صكل 

  املزيعل خالل اإحدى التغطيات اخلرية اخلا�صة باملجلة
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المجلة متخصصة 

في شؤون الصناعة 

النفطية مع التركيز 

على صناعة التكرير 

لعبت اإلدارة العليا 

للشركة وأسرة التحرير 

دوراً حيويًا في تطوير 

المجلة على مر السنين

ال�صكل  حيث  م��ن  املحتوى  اإث���راء  م��ع  م�صتمر 

وامل�صمون". 

ويتابع: "لقد كان من اأبرز مراحل التطور التي 

�صهدتها املجلة ا�صتكتاب عدد من املتخ�ص�صني 

والباحثني من داخل ال�رشكة وخارجها، وذلك 

بهدف امل�صاهمة يف كتابة حمتوى املجلة العلمي 

من  لواحدة  التابعة  املطبوعة  هذه  بقيمة  ليليق 

بينما  الكويتي،  النفطي  القطاع  �رشكات  اأب��رز 

فقط،  املحتوى  على  التطوير  عملية  تقت�رش  مل 

بل قامت ال�رشكة بالتعاقد مع عدد من املطابع 

ب�صكل  واإخ��راج��ه��ا  امل��ج��ل��ة،  لطباعة  احل��دي��ث��ة 

مميز يليق با�صم ال�رشكة ودورها الريادي من 

الناحية القت�صادية واملجتمعية".

الفريق الواحد

"الوطنية" على بع�ص جوانب  تاأثري  وعن مدى 

املزيعل  يتحدث  والجتماعية،  العملية  حياته 

اأ���رشة  اأف���راد  ك��اأح��د  عملي  �صاهم  "لقد  ق��ائ��ال: 

حت���ري���ر جم��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ي 

يف  الإي��ج��اب��ي  ال���دور  لها  ك��ان  كما  ال�صحفية، 

واملهنية،  ال�صخ�صية  عالقاتي  دائ��رة  تو�صيع 

وخ�صو�صًا فيما يتعلق بو�صائل الإعالم املحلية 

التلفزيون،  وق��ن��وات  كال�صحف،  وال��ع��امل��ي��ة 

ووكالت الأنباء العاملية". 

الوطنية  يف  العمل  اأك�صبني  "كما  وي�صيف:   

من  امل�صتمدة  واخل���رات  امل��ه��ارات  من  الكثري 

ال��دور  لهم  ك��ان  فقد  �صبقوين،  ال��ذي��ن  زم��الئ��ي 

البارز يف اإ�صدار املجلة ب�صكل ثابت، ويف موعد 

ال�����ص��ن��وات، حيث كان  م��ر  حم��دد ودق��ي��ق على 

اإل  اأن تظهر املجلة بهذا التميز،  من امل�صتحيل 

باجلماعية  يتميز  منظم  عمل  فريق  خ��الل  من 

اأ�رشة  يف  فرد  كل  ليقوم  الواحد،  الفريق  ورح 

ومراجعتها  موادها  حترير  يف  بدوره  التحرير 

حلة  اأبهى  يف  القارئ  اإىل  لتخرج  �صديدة  بدقة 

واأف�صل م�صمون". 

تراث ال�سركة

ويختتم املزيعل باحلديث عن اأبرز النجاحات 

التي حققتها جملة "الوطنية" قائال: "يف راأيي 

مر  على  املجلة  قدمته  ما  اأه��م  اإن  ال�صخ�صي 

ال�رشكة  ت��راث  حفظ  يف  جناحها  هو  ال�صنني 

مرت  التي  واملنا�صبات  الأح���داث  توثيق  عر 

املا�صية،  ال��زم��ن��ي��ة  امل��راح��ل  خمتلف  يف  ب��ه��ا 

م�صاريع  الأح��داث  هذه  مقدمة  اأن يف  �صك  ول 

من  الثمانينات  عقد  خ��الل  امل�����ص��ايف  حت��دي��ث 

كانت  التي  امل�صاريع  وه��ي  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن 

مبثابة نواة تطور وتو�صع ال�رشكة وعملياتها، 

يف  النفط  تكرير  �رشكات  اأه��م  اإح��دى  لت�صبح 

ال�رشق الأو�صط". 

"الوطنية"  فاإن  لذلك  واإ�صافة  اأن��ه،  اإىل  وي�صري 

�صاهمت وب�صكل كبري ومبا�رش يف رفع امل�صتوى 

ال�رشكة  داخ���ل  م��ن  لقرائها  وال��ث��ق��ايف  العلمي 

وخارجها، كما �صاهمت يف رفع م�صتوى الوعي 

فيما يخ�ص ال�صالمة ال�صناعية وال�صحة املهنية 

وحماية البيئة، وذلك �صمن م�صوؤوليتها البيئية 

والجتماعية ب�صكل عام". 

  ومع طاقم العمل يف موقع تابع لل�رشكة
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"رقمنة" بيانات املصفاة
 "البترول الوطنية" تسير على الطريق الصحيح

ا�ستداد  فمع  النفط،  تكرير  �سناعة  يف  عليا  اأولوية  والإنتاجية  الكفاءة  حتتل 

تعقيد  اإىل  اإ�سافة  اجلــودة،  عالية  املنتجات  على  الطلب  وت�ساعد  املناف�سة، 

عمليات التكرير، ت�سعى �سركات التكرير لإيجاد حلول بديلة لتعزيز التناف�سية، 

عرب امتالك ال�سرعة العالية والدقة البالغة يف عمليات الت�سغيل.

ومن املهم اأي�ساً تعزيز م�ستويات ال�سالمة والبحث، وذلك لتحقيق خف�س كبري 

اأ�سا�سية للنجاح يف �سناعة النفط  يف امل�ساريف الت�سغيلية، وهي كلها عوامل 

التي متر بتقلبات حادة غنية عن التعريف.

مقال

بقلم: املهند�ص عبدالعزيز الدعيج 

نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات امل�صاندة
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تعزيز القدرات

ويعد رفع الكفاءة من اجلوانب الأ�صا�صية لدى 

مبعنى  التكرير،  جم��ال  يف  العاملة  ال�رشكات 

خف�ص عمليات التوقف الطارئة غري املجدولة، 

وتقليل  عالية،  درج��ة  اإىل  العتمادية  وتعزيز 

احلوادث لي�صل عددها اإىل ما يقارب ال�صفر.

ت�صكل  بل  املنال،  بعيدة  لي�صت  الأه��داف  وه��ذه 

اأهم  ومن  التكرير،  �رشكات  يف  بالغة  ���رشورة 

ال��ط��رق ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا حتقيق ه��ذه 

على  مت�صاعد  ب�صكل  العتماد  ه��و  الأه����داف، 

الآيل(،  )الت�صغيل  والأمت��ت��ة  التقنيات،  اأح��دث 

املتطورة،  التكنولوجيا  ا�صت�صعار  واأج��ه��زة 

وهي  املتقدمة،  التوا�صل  اأدوات  اإىل  اإ�صافة 

���رشك��ات  حت��ت��اج��ه��ا  وو����ص���ائ���ل  اأدوات  ك��ل��ه��ا 

التكرير لتعزيز قدراتها التناف�صية مبا يكفل لها 

ال�صتمرار يف اأ�صواق النفط العاملية.

"البرتول الوطنية"

"الرقمنة"،  ع��ل��ى  امل�����ص��ط��رد  اع��ت��م��اده��ا  وم����ع 

و"الأمتتة" ت�صري �رشكة البرتول الوطنية الكويتية 

على الطريق ال�صحيح لبلوغ هدفها يف التحول اإىل 

امل�صفاة الذكية. 

ومن بني هذه اخلطوات، جولت امل�صغل الرقمي 

يف  تطبيقها  يف  ال�رشكة  ب���داأت  التي   ،  )DOR(

مرافقها الإنتاجية.

جولت امل�سغل الرقمي

تنفيذه  يتم  ح��ل  ه��ي  الرقمي،  امل�صغل  ج��ولت 

"لبرتول  ل���  الرقمنة  ا�صرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء 

"رقمنة"  اإىل  احل���ل  ه���ذا  وي��ه��دف  الوطنية"، 

م�صايف  يف  احلقول  مل�صغلي  الت�صغيلية  الأن�صطة 

حتتية  بنية  على  الع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن  ال�رشكة 

رقمية بالكامل جلمع البيانات. 

ووف��ق��ًا ل��ه��ذا احل���ل، يتم ا���ص��ت��خ��دام الأج��ه��زة 

جلمع  امل�صغلني  ي��دي  بني  امل��وج��ودة  املحمولة 

مع  مزامنتها  ت��ت��م  وال��ت��ي  امل�����ص��ف��اة،  ب��ي��ان��ات 

خوادم )servers( خم�ص�صة جلمع البيانات 

والتحقق منها وحتليلها.

اأي�صًا  واملعروفة  الت�صغيلية،  الأن�صطة  وتعتر 

اأك��ر  م��ن  واح����دة  امل�صغل"،  "ج����ولت  ب��ا���ص��م 

الأم��ر  يتعلق  عندما  اأهمية،  البيانات  م�صادر 

ع��ل��ى حت�صني  تعمل  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  ب��ات��خ��اذ 

املوثوقية وال�صالمة يف "البرتول الوطنية".

وم����ن خ����الل ت��ط��ب��ي��ق ح���ل "ج������ولت امل�����ص��غ��ل 

من  ال�صيانة  تكاليف  ال�رشكة  تقلل  الرقمي"، 

ي�صمح  مما  العيوب،  عن  املبكر  الك�صف  خ��الل 

فعال  حتليل  ب��اإج��راء  وامل�����رشف��ني  للمراقبني 

التطورات  ومواكبة  ا�صتباقي،  ق��رار  واتخاذ 

عندما يتعلق الأمر بالروؤية الت�صغيلية.

اليومية  امل��ه��ام  اإح���دى  ه��ي  امل�صغل،  وج��ول��ة 

للم�صغل، حيث يقوم بفح�ص قراءات خمتلف 

وذلك  منها،  والتحقق  امل�صفاة  يف  ال��ع��دادات 

الأمور  اأن  اإىل  ت�صري  القراءات  اأن  من  للتاأكد 

يدل فح�ص  كما  الآمنة،  احل��دود  ت�صري �صمن 

بحاجة  منها  اأي  ك���ان  اإذا  م��ا  ع��ل��ى  امل��ع��دات 

لإجراء �صيانة.

تتم  امل�صغل"  "ج�����ولت  ك��ان��ت  امل��ا���ص��ي  ويف 

يتجول  امل�صغل  وك��ان  وورق��ة،  قلم  با�صتخدام 

يف كل وح��دة، ويقوم بت�صجيل ق��راءة كل عداد 

ياأخذ  اجلولة،  من  انتهائه  وعند  الورقة،  على 

حتى  اخلدمة  مبنى  اإىل  ال��ق��راءات  هذه  امل�صغل 

يتمكن امل�رشف من مراجعتها، ويقوم امل�رشف 

يتم  ث��م  عليها،  وامل��واف��ق��ة  ال��ق��راءات  مبراجعة 

تخزينها يف ملفات ورقية، ويتم ذلك يوميًا، بل 

وعدة مرات يف اليوم.

  "رقمنة" الأن�صطة الت�صغيلية يف م�صايف ال�رشكة من خالل العتماد على بنية حتتية رقمية جلمع البيانات

شركات التكرير تسعى 

المتالك السرعة العالية 

والدقة البالغة في 

عمليات التشغيل

تعزيز مستويات 

السالمة والبحث وخفض 

المصروفات عوامل 

نجاح صناعة النفط 
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حتديات

ينَجز  الطريقة  بهذه  ب��اجل��ولت  القيام  وك��ان 

نواح كثرية،  الدقة يف  اإىل  يفتقر  اأنه  اإل  املهمة، 

فالأخطاء الب�رشية حتدث يف الكثري من الأحيان، 

وقد  ب�صكل خاطئ،  القراءة  ت�صجيل  يتم  قد  اإذ 

اجلولة،  اأثناء  ال��ع��دادات  بع�ص  امل�صغل  يفوت 

تكون  عندما  القراءات  بع�ص  يتخطى  حتى  اأو 

لدينا  يكن  ومل  مثاًل،  احل��رارة  �صديدة  ال�صم�ص 

اأي و�صيلة لإدارة اأي من هذه احلالت.

وي��ن��ط��ب��ق ه���ذا اأي�����ص��ًا ع��ل��ى امل�������رشف، فبع�ص 

اأي  توجد  ول  مقروءة،  تكون  ل  قد  ال��ق��راءات 

ال��ق��راءة غري  اإذا كانت  ت��دل على ما  م��وؤ���رشات 

كل  قراءة   700.000 توؤخذ  اأنه  علما  طبيعية، 

�صهر يف املتو�صط.

حلول 

وبوجود كل هذه التحديات، كان حلنا وا�صحًا 

"رقمنة" العملية برمتها، ومن هنا  متامًا، وهو 

 .)DOR( بداأ حل جولت امل�صغل الرقمي

ويعتمد امل�صغل الرقمي على الأجهزة املحمولة، 

بيانات  قاعدة  وعلى  وال��ورق��ة،  القلم  من  ب��دًل 

امل�رشفون  ي�صتخدمها  التي  املعلومات  لتخزين 

للتحليل والتحقق من ال�صحة.

يوفرها هذا احلل،  التي  الرئي�صية  املزايا  ومن 

ه��و ت��وح��ي��د من���اذج ج��م��ع ال��ب��ي��ان��ات يف جميع 

ماك�صيمو  منظومة  مب�صاعدة  امل�صفاة  وح��دات 

.)MAXIMO EAM(

وت�صمل املزايا الأخرى "رقمنة"، و"اأمتتة" جمع 

البيانات امليدانية التي يقوم بها امل�صغلون وفق 

الأجهزة  توفرها  ومنهجية  مف�صلة  عمل  خطة 

منظومة  وف��ق  البيانات  جمع  ويتم  املحمولة، 

والتي   ،)SAP HANA( بيانات قاعدة  اإدارة 

البيانات  اأي�صًا، وت�صمح قاعدة  املركزية  حتقق 

الك�صف  يف  ي�صاعد  الذي  املتعمق  بالتحليل  هذه 

تقليل  ويف  احلقيقي،  ال��وق��ت  يف  الأخ��ط��اء  ع��ن 

اأوقات تعطل الإنتاج.

الأخطاء الب�سرية

ومن مميزات هذه الطريقة، اأنه يف بداية اجلولة 

اليومية، يقوم امل�صغل بتحديد حالة الوحدة التي 

الإنتاجية  واخلطوط  كاملوقع،  عليها،  �صيجول 

فيها، والعدادات التي �صياأخذ قراءاتها.

ويوفر اجلهاز امل�صتخدم طرقًا متعددة للحد من 

والإر�صادات  القيود  وتوفر  الب�رشية،  الأخطاء 

عدم  يف  �صمانة  الفعلي  ال��وق��ت  يف  وامل�صادقة 

�صحيحة،  غ��ري  بيانات  ب��اإدخ��ال  امل�صغل  قيام 

يتابع  امل�صغل  اأن  اأي�����ص��ًا  اجل��ه��از  ي�صمن  كما 

اجل��ول��ة امل��ج��دول��ة كما ه��و حم���دد، ومي��ر على 

جميع العدادات من خالل ا�صتخدام تقنية نظام 

حتديث املوقع )GPS(، حتى ل يفوته عداد اأو 

يتخطاه. 

ومبجرد عودة امل�صغل اإىل مبنى اخلدمة، �صيقوم 

البيانات  وم��زام��ن��ة  تلقائيًا،  ب��ال��رب��ط  اجل��ه��از 

وحتميلها يف قاعدة البيانات.

و���ص��ي��ح�����ص��ل امل�������رشف ع��ل��ى و���ص��ف ال���ع���داد، 

وم��وق��ع��ه، وح�����دوده امل��ت��وق��ع��ة، وال���ق���راءات 

وف��ل��رتة  ت�صفية  ت��ت��م  ث��م  ع����داد،  ل��ك��ل  الفعلية 

تقع  التي  ال��ق��راءات  لعر�ص  ب�رشعة  البيانات 

اأخ��رى،  اأي مرفقات  وروؤي���ة  احل���دود،  خ��ارج 

هذه  على  امل�صغل  مالحظات  اأو  ال�صور،  مثل 

القراءات املحددة.

فيما  �صاملة  معلومات  اأي�صًا  الرنامج  ويقدم 

ويح�صل  والتنبوؤي،  الوقائي  التحليل  يخ�ص 

غري  القراءات  حول  اإح�صائيات  على  امل�رشف 

التي  ل��ل��ق��راءات  التحليالت  وك��ذل��ك  الطبيعية، 

اإج��راءات  تتطلب  قد  والتي  عام،  ب�صكل  تتكرر 

وقائية.

حتليل  على  بالطالع  اأي�صًا  الرنامج  وي�صمح 

الجت����اه����ات امل���ع���ززة ب��امل��خ��ط��ط��ات ال��ب��ي��ان��ي��ة 

ويتم  حم��ددة،  فرتة  خالل  ع��داد  لكل  التحليلية 

امل�رشف  �صفحة  يف  ال���ق���راءات  ك��ل  ا���ص��ت��خ��دام 

اإح�صائيات  لإن�صاء   )Supervisor View(

تعك�ص اأداء امل�صغل.

الشركة بدأت في 

تطبيق جوالت المشغل 

الرقمي )DOR( في 

مرافقها اإلنتاجية

  "البرتول الوطنية" مت�صي قدمًا لبلوغ هدفها يف التحول اإىل امل�صفاة الذكية



13

ولدى كل من امليزات املذكورة اأعاله الإمكانية 

لكل  ومف�صلة  موجزة  خا�صة  تقارير  لإع��داد 

ت��ق��دم ف��ائ��دة ك��ب��رية للم�رشف  م��ن��ه��ا، وه���ي 

تقارير  وبرفع  للمعنيني مبراجعتها،  وت�صمح 

لالإدارة العليا.

فوائد اأخرى

الأج��ه��زة  على  امل��وج��ه  العمل  �صري  وي�صمن 

اأف�����ص��ل  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ت��م  اأن  ب��ال��ي��د  امل��ح��م��ول��ة 

بني  فيما  وموحد  متنا�صق  ب�صكل  املمار�صات 

امل�صغلني.

ال�صاعة  م��دار  على  الأج��ه��زة  ا�صتخدام  ويتم 

اليوم  �صاعة يف  ال��وردي��ات )24  ط��وال جميع 

"رقمنة"  �صمحت  وقد  الأ�صبوع(،  يف  اأي��ام   7

البيئية  ال��ب�����ص��م��ة  بتقليل  امل�����ص��غ��ل  ج����ولت 

ل�ل�رشكة اإىل حد كبري، من خالل الق�صاء على 

ما ي�صل اإىل مليون جملد ورقي �صنويًا.

جمموعه  ما  هناك  كان  امل�رشوع،  تنفيذ  ومع 

116 دورة تدريبية جلميع وحدات الت�صغيل، 

من   1.306 جم��م��وع��ه  م���ا  ���ص��م��ل��ت  وال���ت���ي 

امل�صغلني واملراقبني وامل�رشفني.

امل�ستقبل

وي�����ص��ب��ه اإع������داد ال���رن���ام���ج اخل���ا����ص ب��ج��ول��ة 

البنية  بعيد  حد  اإىل   )DOR( الرقمي  امل�صغل 

الأ�صياء  اإنرتنت  �صبكة  حتتاجها  التي  التحتية 

هي  والتي   ،)Internet of Things-IOT(

املادية  الأج��ه��زة  اإىل  الإن��رتن��ت  ات�صال  ام��ت��داد 

والأ�صياء اليومية.

واإنرتنت الأ�صياء، هو خطوة تطورية طبيعية 

ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  التكرير  م�صايف  يف 

وم���ع ال���ب���دء يف دم���ج ت��ق��ن��ي��ات ج��م��ع ب��ي��ان��ات 

اإنرتنت الأ�صياء يف م�صايف "البرتول الوطنية"، 

جولة  ح��ل  يف  العملية  تب�صيط  م��ن  �صنتمكن 

امل�صغل الرقمي.

جولة  وظيفة  ت��وزي��ع  ميكن  مب�صط،  وب�صكل 

هي:  رئي�صية،  ج��وان��ب  ثالثة  اإىل  ه��ذه  امل�صغل 

وحتليل  البيانات،  وتخزين  البيانات،  جمع 

البيانات.

يف  الأ�صياء  اإنرتنت  لدمج  الوقت  يحني  وعندما 

جمع  عملية  حتديث  �صوى  نحتاج  فلن  النظام، 

البيانات عن طريق ا�صتبدال الأجهزة املحمولة 

والتي  الأ���ص��ي��اء،  اإن��رتن��ت  ا�صت�صعار  ب��اأج��ه��زة 

قاعدة  يف  تلقائيًا  البيانات  تغذي  اأن  �صاأنها  من 

البيانات اخلا�صة بنا.

وحتليل  ال��رن��ام��ج  يخ�ص  وف��ي��م��ا  الآن،  اأم���ا 

دمج  ط��رق  يف  بالفعل  نبحث  فاإننا  البيانات، 

الآيل  وال��ت��ع��ل��م   ،)AI( ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

اإذ  حتليلنا،  يف   )Machine Learning(

يوفر نظامنا بالفعل طرقًا مل�صاعدة امل�رشف يف 

التنبوؤية  بال�صيانة  اخلا�صة  القرارات  اتخاذ 

والوقائية. 

الآيل،  والتعلم  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  مع  ولكن 

بال�صيانة  ليقوم  النظام  ن�صتخدم  اأن  ميكننا 

التي  ب���الإج���راءات  امل�����رشف  واإخ��ط��ار  بنف�صه 

ملراجعة  احل��اج��ة  دون  فيها  للنظر  يحتاج  ق��د 

البيانات يدويًا.

وه��ن��اك دائ��م��ًا حت��دي��ات ع��ن��دم��ا يتعلق الأم���ر 

هي  الرئي�صية،  ال��ت��ح��دي��ات  واأح���د  بالتغيري، 

احلل  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  على  امل�صغلني  ت�صجيع 

الذين  القلم والورقة  الرقمي اجلديد، بدًل من 

اعتادوا عليهما.

الأولية،  والتعليقات  ال�صكوك  وبعد  ذلك،  ومع 

تف�صل  امل�صغلني  م��ن  العظمى  الغالبية  ف���اإن 

من  بدًل  املحمولة  باأجهزتهم  ال�صتعانة  حاليًا 

الأ�صاليب القدمية، ويرجع ذلك اإىل التح�صينات 

بالرغم  الكفاءة  تعزيز  يف  ل�صيما  اأُدخلت  التي 

من الزدياد يف حجم العمل.

وحتى الآن، مت بنجاح تطبيق هذا الرنامج يف 

29 وحدة يف م�صفاة ميناء عبد اهلل، وهو يحقق 

املطلوبة،  الوظائف  كل  تنفيذ  يف  رائعة  نتائج 

ومن املقرر اإجراء املزيد من التو�صعات يف بقية 

الوحدات، ويف م�صفاة ميناء الأحمدي.

المشغل الرقمي 

جزء من استراتيجية 

الرقمنة لشركة 

لبترول الوطنية

  العتماد على اأحدث التقنيات �صبيل �رشكات التكرير لتعزيز قدراتها التناف�صية
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الهمالن: "الوقود البيئي" 
من أبرز املشاريع التنموية

يحقق اقتصاداً مستدامًا

ال�سمو  املنبثقة عن ت�سور �ساحب  الوطنية،  التنمية  حتدد خطة 

دولة  لروؤية  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري 

الكويت بحلول عام 2035، الأولويات طويلة املدى وال�سرتاتيجية 

للتنمية يف البالد.

وتعتمد اخلطة على �سبع ركائز، تقوم الركيزة ال�ساد�سة منها على 

على  الدولة  اعتماد  من  للحد  م�ستدام"،  متنوع  "اقت�ساد  حتقيق 

العائدات من �سادرات النفط.

لقاء

خطة التنمية تقوم 

على المشروعات 

المتميزة بعوائد 

تنموية عالية 
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"الوقود البيئي" من 
المشاريع االستراتيجية 

الهادفة لتحقيق 

اقتصاد متنوع مستدام

  الوقود البيئي يعد اأحد اأهم واأبرز امل�صاريع ال�صرتاتيجية التي ينفذها القطاع النفطي  نادية الهمالن

وي��ع��د ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي اأح���د اأب����رز ال��ق��ط��اع��ات 

الرئي�صية التي تعتمد عليها خطة التنمية الوطنية، 

من  احليوية  مب�رشوعاته  القطاع  هذا  يحمله  ملا 

تاأثري كبري على جوانب اقت�صادية عدة.

النفطي،  القطاع  م�رشوعات  راأ���ص  على  وياأتي 

م�رشوع الوقود البيئي، الذي يعد من امل�صاريع 

اقت�صاد  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  ال�صرتاتيجية 

متنوع م�صتدام.

القطاع النفطي

عام،  ب�صكل  النفطي  القطاع  دور  على  وللتعرف 

وم�رشوع الوقود البيئي على وجه اخل�صو�ص يف 

خطة التنمية، التقت جملة "الوطنية" مدير اإدارة 

للمجل�ص  العامة  الأمانة  يف  القت�صادية  التنمية 

التي  الهمالن،  نادية  والتنمية  للتخطيط  الأعلى 

اأكدت اأن روؤية الكويت 2035 )كويت جديدة(، 

ت�صتهدف حتويل الكويت اإىل مركز مايل وجتاري 

جاذب لال�صتثمار، يقوده القطاع اخلا�ص.

ت�صتهدف  التنمية  "خطة  اإن  الهمالن  وقالت 

ح�����ص��د ك���اف���ة اجل����ه����ود، ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��وج��ه 

ال�صرتاتيجي اجلديد باأ�صلوب اأكر ديناميكية، 

تقوم  ب��اأن��ه��ا  ال�����ص��اب��ق��ة،  اخل��ط��ط  ع��ن  وتتميز 

اختيار  يف  وجدية  �رشامة  اأك��ر  معايري  على 

العالية  التنموية  ال��ع��وائ��د  ذات  امل�����رشوع��ات 

املبا�رشة، اأو غري املبا�رشة".

واأ�صافت اأن القطاع النفطي من اأهم القطاعات 

يف ت�����ص��ك��ي��ل ه��ي��ك��ل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل، 

على  القائمة  ال�صاد�صة  الركيزة  تت�صمن  حيث 

"اقت�صاد متنوع م�صتدام" 7 برامج اأ�صا�صية يف 

مقدمتها تطوير القطاع النفطي، وهذا التطوير 

من  امل�صافة،  القيمة  ودع���م  زي���ادة  على  يعمل 

يف  وال��ت��و���ص��ع  الإن���ت���اج،  عمليات  تطوير  خ��الل 

اإنتاج امل�صتقات النفطية وبجودة عالية، وزيادة 

العوائد من املنتجات امل�صنعة، ودعم ال�صناعات 

الو�صع  يدعم  مبا  النفطي،  بالقطاع  املرتبطة 

التناف�صي للمنتجات الكويتية اعتمادًا على املواد 

املالية،  اخلام الوطنية، ويعزز مداخيل الكويت 

ويجنبها التاأثر بتقلبات اأ�صعار النفط اخلام.

م�سروعات ا�سرتاتيجية

بها  ي�صارك  التي  امل�رشوعات  اأب��رز  وح��ول 

اإن  قالت  التنمية،  خطة  يف  النفطي  القطاع 

و�رشكاتها  الكويتية  ال��ب��رتول  "موؤ�ص�صة 

ال�صنوية  التنمية  خطة  يف  �صاركت  التابعة 

2020/2019 من خالل الركيزة ال�صاد�صة 

)اقت�صاد متنوع م�صتدام(، و�صعت املوؤ�ص�صة 

رئي�صية،  ا�صرتاتيجية  م�صاريع   3 من خالل 

وم�����رشوع  ال����زور،  م�����رشوع م�صفاة  ه��ي: 

ال��وق��ود ال��ب��ي��ئ��ي، وم�����رشوع الأول��ي��ف��ي��ن��ات 

ال��ث��ال��ث وال��ع��ط��ري��ات ال��ث��اين امل��ت��ك��ام��ل مع 

ا�صتمرارية  على  التاأكيد  اإىل  ال��زور  م�صفاة 

وزيادة النمو القت�صادي.

اجتماعات تن�سيقية

واأو�صحت اأن هناك اجتماعات تن�صيقية دورية 

الأعلى  للمجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  بني  م�صرتكة 

للتخطيط، وموؤ�ص�صة البرتول الكويتية، بهدف 

مب�رشوعات  املتعلقة  امل�صتجدات  اآخر  مناق�صة 

بحل  يتعلق  فيما  للت�صاور  وكذلك  املوؤ�ص�صة، 

خالل  تواجهها  قد  التي  والتحديات  املعوقات 

القطاع النفطي أبرز 

القطاعات الرئيسية 

التي تعتمد عليها 

خطة التنمية
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تنفيذ امل�رشوعات، وبحث اأف�صل احللول املمكنة 

تعتر  املتابعة  عملية  اأن  على  موؤكدة  واملتاحة، 

اأداة مهمة من اأدوات التخطيط، اإذ من خاللها 

يتم معرفة تطورات تنفيذ امل�رشوعات التنموية، 

معوقات،  من  يعرت�صها  قد  ما  على  والوقوف 

لتنفيذها �صمن اجلدول الزمني املحدد لها. 

ال��ع��ام��ة على  الأم���ان���ة  اإىل ح��ر���ص  واأ����ص���ارت 

و�صع نظام اآيل لإعداد ومتابعة خطة التنمية، 

ال��وق��ود  م��ن  الكويت  احتياجات  تلبي  عالية 

الأوروب��ي��ة  الأ����ص���واق  يف  وتناف�ص  النظيف، 

انتعا�ص  يحققه من  ما  والأمريكية، ف�صاًل عن 

خلق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الكويتي،  لالقت�صاد  كبري 

القطاعات  خمتلف  يف  متوقعة  وا�صعة  حركة 

القت�صادية، وتوفري فر�ص عمل لل�صباب.

جدوى اقت�سادية وبيئية

والبيئية  الق��ت�����ص��ادي��ة  اجل����دوى  ���ص��اأن  ويف 

تتوافق  امل�رشوع  اأهداف  اأن  بيَّنت  للم�رشوع، 

كليًا مع اأهداف اخلطة الإمنائية، والتي تركز 

على تنويع القاعدة الإنتاجية من خالل ت�صجيع 

م��راع��اة  م��ع  ال��الح��ق��ة،  النفطية  ال�����ص��ن��اع��ات 

يف  التو�صع  جانب  اإىل  البيئية،  ال���ص��رتاط��ات 

الطاقة التكريرية للنفط اخلام حمليًا، وت�صغيل 

امل�صايف باأق�صى كفاءة ممكنة.

وال��ك�����ص��ف ع��ن م��ا مت اإجن�����ازه م��ن الأه����داف 

الت�رشيعية،  واملتطلبات  والنوعية،  الكمية، 

واملوؤ�ص�صية، ليكون هذا النظام جنبًا اإىل جنب 

م��ع ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ل��الط��الع ع��ل��ى اآخ��ر 

تطورات امل�رشوعات.

"الوقود البيئي"

وعن اأهمية م�رشوع الوقود البيئي، اأكدت اأن 

امل�رشوع الذي تنفذها �رشكة البرتول الوطنية 

امل�صاريع  واأب����رز  اأه���م  اأح���د  ي��ع��د  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 

حاليًا  تنفذ  ال��ت��ي  واحل��ي��وي��ة  ال�صرتاتيجية 

الإمنائية،  اخلطة  �صمن  الكويت  اأر���ص  على 

للنفط  التكريرية  القدرة  زيادة  ي�صتهدف  وهو 

بجودة  برتولية  م�صتقات  واإن��ت��اج  الكويتي، 

نحو  موحد  توجه  مبثابة  التنمية  خطة  تعد 

يف  وت�صتمل  وم�����ص��ت��دام،  م��زده��ر  م�صتقبل 

ال��رك��ائ��ز ال�صبع ع��ل��ى ع��دد  ك��ل رك��ي��زة م��ن 

ال�صرتاتيجية  وامل�����رشوع��ات  ال��رام��ج  م��ن 

وتتمثل  تنموي،  اأثر  اأكر  لتحقيق  امل�صممة 

الركائز ال�صبع يف: 

1- مكانة دولية متميزة. 

2- بنية حتتية متطورة.  

3- راأ�ص مال ب�رشي اإبداعي. 

4- اإدارة حكومية فاعلة. 

5- رعاية �صحية عالية اجلودة. 

6- اقت�صاد متنوع م�صتدام. 

7- بيئة معي�صية م�صتدامة.

ركائز خطة التنمية

المشروع يتوافق 

كليًا مع أهداف خطة 

التنمية وتنويع 

القاعدة اإلنتاجية

"الوقود البيئي" أبرز 
المشاريع االستراتيجية 

التي تنفذ حاليًا على 

أرض الكويت

)U-216( على قدم و�صاق ت�صري الأعمال يف امل�رشوع وقد مت موؤخرًا تد�صني وحدة الديزل  
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ت�سعى �سركة البرتول الوطنية الكويتية با�ستمرار ملواكبة كل ما 

هو جديد يف جمال الطاقة النظيفة، وذلك اإمياناً منها بروؤية كويت 

جديدة 2035، التي ت�سعى لتوفري 15 % من احتياجات الدولة من 

ال�سركة اهتماماً  الطاقة املتجددة، ولذلك تويل  الطاقة من م�سادر 

كبريًا مب�ساريع الطاقة البديلة، ومن ذلك حتويل مبانيها ومرافقها 

اإىل مباٍن خ�سراء توفر طاقة ت�سغيلها ذاتياً.

ويف خطوة جديدة على طريق تطبيق �سيا�سة ال�ستدامة املوقعة 

بداأت  التابعة،  و�سركاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  بني  موؤخرًا 

ال�سركة بدرا�سة م�سروع جديد يهدف اإىل تو�سعة مواقف ال�سيارات 

وتغطيتها مبظالت �سم�سية لإنتاج طاقة نظيفة ومتجددة ت�ستخدم 

يف ت�سغيل مبنى ال�سركة الرئي�سي.

مشروع جديد لتوسعة 

مواقف السيارات 

وتغطيتها بمظالت 

تنتج طاقة نظيفة

طاقة نظيفة من "املواقف"!
في المبنى الرئيسي

طاقة
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الغاشم: الشركة 

ال تدخر جهداً في 

سبيل التحول نحو 

الطاقة الخضراء

  حممد الغا�صم  علي اخل�صاوي

بقدرة اإنتاجية 50 ميجا واط بال�صاعة، وتوفر 

�صبكة  ومتد  الطاقة،  من  بالكامل  احتياجاتها 

وزارة الكهرباء بالفائ�ص.

عديدة،  خيارات  يحمل  امل�رشوع  اأن  واأو���ص��ح 

منها �صم املواقف احلالية للم�رشوع، وحتويل 

اإجراء  اأو  �صم�صية،  طاقة  مظالت  اإىل  مظالتها 

فقط،  التو�صعة  م�صاحة  على  اجل��دي��د  النظام 

اأي�صًا،  املبنى  اأ�صطح  ل�صتخدام  اأفكار  وهناك 

وجميعها اأفكار مطروحة للدرا�صة.

خطوات عملية

تن�صيق  ومن جهته، قال رئي�ص فريق جمموعة 

امل�صاريع يف دائرة امل�صاريع )1( حممد الغا�صم، 

وهو رئي�ص الفريق امل�صوؤول عن تنفيذ امل�رشوع، 

اإن ال�رشكة ل تدخر جهدًا يف �صبيل التحول نحو 

الطاقة اخل�رشاء، وتوفري احتياجات مرافقها 

املختلفة من الطاقة املتجددة.

اأن م�رشوع تو�صعة املواقف وتظليلها  واأ�صاف 

اأخ���ذ  ق���د  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م���ول���دة  مب��ظ��الت 

الأر���ص  يف  التو�صعة  ب�صاأن  ر�صمية  م��واف��ق��ات 

اأنه  الرئي�صي(، مو�صحا  املكتب  اخللفية )خلف 

مت اإجراء فحو�صات للموقع كون الرتبة حتتاج 

امل�����رشوع،  يف  ال��ب��دء  قبل  والإ���ص��الح  للمعاجلة 

واأن فريق امل�رشوع حاليًا يف طور اإعداد درا�صة 

احلاجة للتو�سعة

دائ��رة  مدير  ق��ال  "الوطنية"،  جملة  مع  لقاء  ويف 

اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اخل�������ص���اوي، اإن ف��ك��رة 

تو�صعة  اإىل  ال�رشكة  حاجة  م��ع  ب���داأت  امل�����رشوع 

والتي  الرئي�صي،  املكتب  مبنى  �صيارات  مواقف 

موظفي  �صيارات  ل�صتيعاب  كافية  غري  اأ�صبحت 

�صيا�صة  م���ع  ومت��ا���ص��ي��ًا  ال�������رشك���ة،  وم���راج���ع���ي 

البرتول  موؤ�ص�صة  مع  موؤخرًا  املوقعة  ال�صتدامة 

اأن تكون هذه التو�صعة خ�رشاء،  الكويتية، تقرر 

املبنى، خا�صة واأن  تولد طاقة لتغطي احتياجات 

طبق  ناجحة  خ�����رشاء  م��ب��ادرات  لديها  ال�رشكة 

بع�صها على اأر�ص الواقع ويعمل الآن ب�صكل جيد. 

واأ�صار اخل�صاوي اإىل م�صاريع توفري الطاقة يف 

بالفعل  ال�رشكة  قامت  حيث  التعبئة،  حمطات 

على  ال�صم�صية  الأل��واح  برتكيب   2015 عام  يف 

وال��زه��راء   ،)36( رق��م  ال��رق��ة  حمطتي  اأ�صطح 

تعمل  الآن  وه��ي  ال��وق��ود،  لتعبئة   )119( رق��م 

جدوى متكاملة، الأمر الذي ا�صتوجب ال�صتعانة 

لإمتام  تك"  "يوين  �رشكة  اخلارجي  بامل�صت�صار 

عن  اإجمالية  ت�صورات  وتقدمي  الدرا�صة،  ه��ذه 

امل�رشوع وت�صاميمه الهند�صية.

ت�ساميم مقرتحة

ا�صتقبلت  للم�رشوع  ال�رشكة  درا�صة  ويف �صوء 

وفدًا   )1( وامل�صاريع  العامة،  اخلدمات  دائرتا 

امل�صوؤولة  ال�صت�صارية  تك"  "يوين  �رشكة  من 

عن تنفيذ م�رشوع حتديث مواقف ال�صيارات يف 

املبنى الرئي�صي لل�رشكة. 

املبدئية  لالأفكار  عر�صًا  ال��زي��ارة  �صهدت  وق��د 

وال��ت�����ص��ام��ي��م امل��ق��رتح��ة ل��ل��م��واق��ف، ون��ت��ائ��ج 

م�صاحات  ل�صتغالل  املنفذ  امل��ق��اول  درا���ص��ات 

م�صطحة ت�صل اإىل 43 األف مرت مربع. 

وجاء يف العر�ص اأكر من ت�صميم بقدرات اإنتاجية 

خمتلفة للطاقة ت�صل اإىل 4680 ميجا واط بال�صاعة 

اأمثلة  العر�ص  للتو�صعة اجلديدة فقط، كما قدم يف 

الخشاوي: مبادرات 

خضراء ناجحة ُطّبق 

بعضها على أرض الواقع 

ويعمل بشكل جيد
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  "الدبدبة" من امل�صاريع الهامة التي تعمل ال�رشكة على تنفيذها لتوفري الطاقة املتجددة 

�رشكة  نفذتها  ال��ت��ي  امل�صابهة  امل�����ص��اري��ع  لبع�ص 

جمل�ص  دول  بع�ص  ويف  الكويت،  يف  بنجاح  املقاول 

التعاون اخلليجي. 

و���ص��ه��د ال��ع��ر���ص ال���ذي ق��دم��ه مم��ث��ل �رشكة 

لالأر�ص  احل��ايل  الو�صع  عن  درا�صة  املقاول 

كما  امل��وق��ع  وتفا�صيل  للم�رشوع،  املتاحة 

ه��و ع��ل��ى خم��ط��ط ال��ب��ن��اء، واأو����ص���ح كيفية 

املتاحة،  امل�صاحة  من  الق�صوى  ال�صتفادة 

الكهربائية  الغرفة  اأماكن  ذلك حتديد  يف  مبا 

 )MDB( ولوحات توزيع الكهرباء الرئي�صية

.)SMDB( والفرعية

امليكانيكية،  الأع��م��ال  خمططات  بينت  كما 

و�صباكة  الكهربائية،  ال��ك��اب��الت  وخ��ط��وط 

الهيكلي  املخطط  وك��ذل��ك  التفتي�ص،  غ��رف��ة 

ملواقف ال�صيارات احلالية، و�صملت الدرا�صة 

والت�صميم  املبنى،  ملخطط  الهند�صي  الر�صم 

اجليولوجية  التكنولوجيا  وتقرير  الهيكلي، 

لختبار الرتبة. 

الطاقة  نظام  تركيب  اأن  الدرا�صة  وتو�صح 

ال�����ص��م�����ص��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص��ط��ح م��ظ��الت م��واق��ف 

ال�صيارات قد ي�صمح باإيقاف ا�صتخدام �صبكة 

ا�صتخدامات  من  الكثري  يف  الكهرباء  وزارة 

على  الكهربائية  الأحمال  وتخفي�ص  املبنى، 

�صبكة املنطقة.

النظام قد يسمح بإيقاف 

االستعانة بكهرباء 

الوزارة في الكثير من 

استخدامات المبنى

من  اأك���ر  ع��ل��ى  ع���ام  ب�صكل  ال�����رشك��ة  تعمل 

ولعل  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  لتوفري  م�����رشوع 

اأهمها م�رشوع "الدبدبة" الذي ت�صل قدرته 

عمر  ويقدر  واط،  جيجا   1.5 اإىل  الإنتاجية 

خاللها  يعمل  ع��ام��ًا،   25 بنحو  امل�����رشوع 

القدرة على توليد  لديه  ب�صكل فعال ويكون 

ال�صنة  خالل  ال�صاعة  يف  واط  جيجا   3900

الأوىل، و3150 جيجا واط يف ال�صاعة خالل 

بانخفا�ص قدره  الأقل،  الأخرية على  ال�صنة 

الطبيعي  ال�صنوي  الإه���الك  ب�صبب   %  20

م�صاحة  على  امل�رشوع  و�صيقام  للم�رشوع، 

غرب  كم   100 بعد  على  تقع  مربع  كم   32

مدينة الكويت. 

اإقامته  املخطط  من  م�رشوع  اأي�صًا  وهناك 

الأح��م��دي،  م�صتودعي  مباين  اأ�صطح  على 

و�صبحان التابعان لدائرة الت�صويق املحلي، 

وذلك بقدرة اإنتاجية تقدر ب� 4.5 ميجا واط 

الطاقة  م�رشوع  �صيوفر  فيما  ال�صاعة،  يف 

اجل��دي��د  امل��ط��الع  م�����ص��ت��ودع  يف  ال�صم�صية 

ال�صاعة،  يف  واط  ميجا   11.5 نحو  منفردًا 

مواقف  ومظالت  املباين  اأ�صطح  من  وذل��ك 

ال�صيارات، ومن حمطة طاقة �صم�صية مرفقة 

يف املناطق املفتوحة املجاورة.

اأم����ا م�����ص��ايف ال�����رشك��ة ف�����ص��ت��وف��ر الأن��ظ��م��ة 

املباين  �صقف  على  املقرتحة  الكهرو�صوئية 

ومواقف ال�صيارات واملنطقة املفتوحة نحو 

18 ميجا واط بال�صاعة.

مبادرات اأخرى

المشروع يترجم إيمان 

الشركة برؤية كويت 

جديدة 2035 وينطلق 

من سياسة االستدامة



نظمت دائرة م�ساندة الإدارة، ممثلة بق�سمي، مراقبة مراحل امل�ساريع، 

واإدارة حمفظة وبرامج امل�ساريع، عددًا من الربامج والدورات التدريبية 

جلميع موظفي "البرتول الوطنية"، وذلك بهدف زيادة الوعي وتعريف 

.)KPCP( املوظفني مب�ستند اإجراءات التحكم مبراحل امل�ساريع

ــراءات،  والإجـ املختلفة،  املراحل  �سرح  الـــدورات  هــذه  خــالل  مت  وقــد 

مراحل  من  مرحلة  كل  يف  ال�سركة،  يف  للم�ساريع  املطلوبة،  واملوافقات 

اإىل  اإ�سافة  امل�سروع، بدءًا من الدرا�سات، وانتهاًء بالت�سغيل واملراقبة، 

الربامج وامل�ساريع من  املتاحة لعتماد  امليزانيات  ا�ستعرا�س  ذلك، مت 

قبل دائرة التخطيط ال�سامل، وق�سم حمفظة وبرامج امل�ساريع.

ويف هذا ال�صاأن، عقدت الدائرة موؤخرًا عددًا من املحا�رشات التوعوية، 

الوطنية،  بيت  يف   )P&PM( امل�صاريع  وب��رام��ج  حمافظ  اإدارة  ح��ول 

متت  التي  بالتغريات  امل�صاركني  لتعريف  الأح��م��دي،  ميناء  وم�صفاة 

امل�صاريع  مبراحل  التحكم  اإج���راءات  م�صتند  من  ال�صاد�صة  الن�صخة  يف 

 ،)KNPC Projects Control Procedure - KPCP V.6(

للتعريف بوظائف اإدارة املحافظ والرامج 

يف  اتباعها  يتم  ال��ت��ي   Portfolio & Program Management

ال�رشكة، وهي:

• عملية حتديد الأولويات للم�رشوع، مبا يف ذلك التوافق ال�صرتاتيجي على 
خريطة قيمة "البرتول الوطنية"، وفئات ال�صتثمار، وتقييم املخاطر والقيمة.

• منهجية "البرتول الوطنية" )KPM( املتبعة يف امل�صاريع.
• النماذج والقوالب امل�صتخدمة يف عملية اإدارة حمافظ وبرامج امل�صاريع، 

ولوحات معلومات امل�رشوع، وقالب تتبع املنافع.

• الأدوات امل�صتخدمة يف عملية اإدارة حمافظ وبرامج امل�صاريع )م�صفوفة 
املخاطر/ القيمة( وخريطة الرحلة.

المحاضرات أوضحت 

تغيرات النسخة السادسة 

من مستند إجراءات التحكم 

بمراحل المشاريع

تدريب

إدارة محافظ وبرامج املشاريع
محاضرات للتعريف بها 
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اللجنة التنفيذية إلدارة محافظ المشاريع 

تتحكم بسير أعمال جميع المشاريع بالشركة

لجنة مراجعة المشاريع تقوم بدور رئيسي 

ومساند للجنة التنفيذية إلدارة المشاريع

  يو�صف القالف  الهنوف العازمي  �صامر حتاملة

• تقرير موؤ�رشات الأداء الرئي�صية )KPI( لتقليل التاأخري يف تنفيذ امل�رشوع 
وحت�صني تكلفته.

• التقرير ربع ال�صنوي للم�رشوعات بتكلفة مليون دينار، وما فوق، مع 
و�صف احلالة.

اإجراءات التحكم

يحتوي م�صتند اإجراءات التحكم مبراحل امل�صاريع )KPCP( يف "البرتول 

امليزانية،  اأي م�رشوع، وحتديد  لإن�صاء  الالزمة  الوطنية" على اخلطوات 

واحل�صول على املوافقات لتنفيذه، و�صوًل ملرحلة الت�صغيل واملراقبة.

تتحكم اللجنة التنفيذية لإدارة حمافظ امل�صاريع 

 ،)Executive Portfolio Management Committee -EPMC(

التنفيذي،  الرئي�ص  برئا�صة  احل��اج��ة(،  عند  )اأو  �صهريًا  جتتمع  والتي 

الإدارة،  الرئي�ص، وح�صور مدير دائرة م�صاندة  وع�صوية جميع نواب 

ومدير دائرة التخطيط ال�صامل، ب�صري اأعمال جميع امل�صاريع الرئي�صية 

يف ال�رشكة.

 )Projects Review Committee-PRC( وتقوم جلنة مراجعة امل�صاريع

بدور رئي�صي وم�صاند )من منظور فني( للجنة التنفيذية لإدارة حمافظ 

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اللجنة  ه��ذه  وي��راأ���ص   ،)EPMC( امل�صاريع 

لعمليات  املنتدب  الع�صو  نائب  اللجنة  رئي�ص  ونائب  واملالية،  للتخطيط 

التزود بالوقود.

والتخطيط  الإدارة،  م�صاندة  دوائ���ر  م���دراء  م��ن  ع�صويتها  وتت�صكل 

ال�صامل، و�صمان اجلودة )يف م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد اهلل(، 

وال�صحة وال�صالمة والبيئة، والتجارية، وجمموعة الت�صنيع الأمثل، اأما 

من�صق اللجنة فهو رئي�ص فريق مراقبة مراحل امل�صاريع يف دائرة م�صاندة 

الإدارة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل �صهر، اأو عند احلاجة.

نظام البوابات

اللجنة  من  كل  امل��راح��ل(  )ال��ب��واب��ات/  نظام  مراجعة  عملية  على  ت�رشف 

التنفيذية لإدارة حمافظ امل�صاريع، وجلنة مراجعة امل�صاريع، حيث تعر�صان 

مع من�صئ امل�رشوع متطلبات املراحل املنجزة، ومن �صالحية هاتني اللجنتني 

املوافقة واعتماد النتقال بامل�رشوع من مرحلة اإىل اأخرى.

امل�رشوع ومطابقته مع  ا�صتمرارية  البوابات، �صمان  نظام  فوائد  ومن 

ال�صرتاتيجية، وتوافر خطة وا�صحة املعامل للتحكم باملخاطر، وي�صاعد 

يف حتديد الأولويات يف العمل، وي�صمن اإجناز جميع الأن�صطة املطلوبة، 

مل�صتقبل  وا�صحة  ت�صورات  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  ال�صفافية،  مبداأ  وُيح�صن 

العمل يف امل�رشوع.

والدرا�صة،  الفكرة،  يف:  فتتمثل  امل�����رشوع،  بها  مير  التي  امل��راح��ل  اأم��ا 

والت�صميم، والتنفيذ، والت�صغيل واملراقبة، والنتهاء من امل�رشوع.

- فكرة امل�رشوع: تعني تطوير املفهوم )الفني/ الإداري( لي�صبح نطاق 

عمل وا�صحًا متامًا، بحيث يتطابق مع الأهداف ال�صرتاتيجية لل�رشكة.

- ال��درا���ص��ة: امل��ق�����ص��ود ب��ه��ا تنقيح ن��ط��اق ال��ع��م��ل، وحت��دي��د اجل���دوى 

القت�صادية الإجمالية باخليارات املختلفة والقيمة الهند�صية.

21



للتاأ�صي�ص  ال�رشورية  التنفيذ  عملية  تفا�صيل  حتديد  هو  الت�صميم:   -

الت�صميم  ب��اإع��داد  القيام  الت�صميم  فكرة  وت�صمل  للم�رشوع،  الناجح 

الهند�صي الأويل.

- التنفيذ: يق�صد به اإجناز النطاق املحدد للعمل، وحتويل احلل اإىل ت�صغيل.

- الت�صغيل واملراقبة: هي عملية تعني اإدراك الفوائد التي جننيها جراء 

تنفيذ احلل وحتويله اإىل وظيفة دعم دائمة.

حمافظ  لإدارة  التنفيذية  اللجنة  �صالحيات  من  امل�����رشوع  اإل��غ��اء  ويعد 

امل�صاريع،  مراجعة  جلنة  من  بتو�صية  اأو  مبا�رش،  ب�صكل  اإما  امل�صاريع، 

كذلك تغيري ا�صم امل�رشوع يقع �صمن �صالحيات نف�ص اللجنة.

املراحل الفنية

• مرحلة الفكرة:
يتم فيها ا�صتك�صاف فكرة امل�رشوع وتطويرها، حيث يتم بدء العمل بامل�رشوع 

ر�صميًا مبجرد اعتماد فكرته، اأما الأهداف الرئي�صية ملرحلة الفكرة، فهي:

- حت��دي��د اأه�����داف امل�������رشوع وط��ري��ق��ة م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل���الأه���داف ال��ع��ام��ة 

ل�صرتاتيجية "البرتول الوطنية".

- حتديد نطاق امل�رشوع وتداخالته املحتملة مع م�صاريع اأخرى.

- حتديد اآثار امل�رشوع على الأعمال احلالية �صمن ال�رشكة.

التي  اأو  امل�رشوع،  جناح  على  تاأثري  لها  التي  املعنية  اجلهات  حتديد   -

�صيكون للم�رشوع تاأثري عليها.

• مرحلة درا�سة اجلدوى:
ت�صتخدم للتثبت من �صالحية الفكرة، وقابليتها للتطبيق، من الناحيتني 

الفنية، والقت�صادية، وتنطوي درا�صة اجلدوى على ما يلي:

واملتطلبات  وال���رام���ج  الأج���ه���زة  تقييم  وت�صمل  ال��ف��ن��ي��ة:  اجل����دوى   -

التكنولوجية الأخرى للنظام املقرتح.

- اجلدوى القت�صادية: وت�صمل حتليل التكلفة والفوائد.

يف  ت�صارب  عن وجود  والتق�صي  البحث  وت�صمل  القانونية:  - اجلدوى 

امل�رشوع املقرتح مع املتطلبات القانونية.

- درا�صة جدوى قابلية الت�صغيل: وت�صمل حتليل وحتديد فيما اإذا متت 

تلبية احتياجات ال�رشكة من خالل اإجناز امل�رشوع

- جدوى اجلدولة الزمنية: وت�صمل التقديرات الزمنية التي ي�صتغرقها 

امل�رشوع لإجنازه.

• مرحلة الت�سميم:
 عبارة عن الأعمال الهند�صية الأ�صا�صية التي تعقب درا�صة اجلدوى، ويتم 

الرتكيز خاللها على املتطلبات الفنية، حيث يتم ا�صتخال�ص املوا�صفات 

الفنية للم�رشوع ب�صكل كلي.

وينطوي الت�صميم الهند�صي الأويل على ت�صميم وفلرتة احللول املحددة 

البديلة للم�رشوع، مثل:

- جميع الأن�صطة املتعلقة باملبادئ الهند�صية.

املريحة  العمل  وبيئة  بال�صالمة  املتعلقة  وتلك  الت�صغيل  قابلية  درا�صة   -

هند�صيًا.

- قائمة املعدات الرئي�صية.

- خمطط املعدات وخمططات تركيبها.

- خمططات تدفق و�صري الأعمال.

  حما�رشات توعوية نظمتها دائرة م�صاندة الإدارة لتعريف املوظفني باإجراءات التحكم مبراحل امل�صاريع

مرحلة الفكرة هي البداية ألي مشروع ويتم 

من خاللها استكشاف الفكرة وتطويرها 

دراسة الجدوى مرحلة ُتستخدم للتثبت 

من صالحية الفكرة وقابليتها للتطبيق
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  املحا�رشات �صلطت ال�صوء على الأ�صباب التي توؤدي اإىل عدم حتقيق امل�رشوع لأهدافه

تصميم المشروع يشمل األعمال الهندسية 

األساسية التي تعقب دراسة الجدوى

مرحلة التنفيذ تقوم على وضع خطة 

لتنفيذ المشروع فعليًا على أرض الواقع 

- اجلدول الزمني لتنفيذ اأعمال امل�رشوع.

- وينطوي الت�صميم الهند�صي الأمامي اأي�صًا على اإعداد خطة لالت�صالت 

واأخرى للتدريب ودعم الأداء.

• مرحلة التنفيذ:
وت�صمل  التنفيذ،  حيز  امل�رشوع  خطة  و�صع  على  التنفيذ  مرحلة  تقوم   

الختبارات  واإج��راء  واملباين  الإن�صاءات  بعمليات  القيام  املرحلة  هذه 

برامج  وتوفري  ال�رشكة،  اأن��ح��اء  �صتى  يف  احللول  وتقدمي  ال�رشورية، 

اجلهات  تفهم  من  والتاأكد  الأداء،  دعم  مواد  وتوزيع  للعاملني،  تدريبية 

املعنية من خالل احل�صول على راأيهم وتعليقاتهم. 

• الت�سغيل واملراقبة:
وت�صفية  اإن��ه��اء  اإج����راء  على  وامل��راق��ب��ة  الت�صغيل  مرحلة  تنطوي   

قدم املحا�سرات التوعوية:

- مهند�ص اأول مراقبة مراحل امل�صاريع، الهنوف ح�صني العازمي.

- مهند�ص مراقبة امل�صاريع، حممد نواز.

- مهند�ص اأول حمفظة امل�صاريع والرامج، يو�صف القالف.

- مهند�ص اأول حمفظة امل�صاريع والرامج، �صيماء املنيف.

- مهند�ص حمفظة امل�صاريع والرامج، نورة اجلعيدي.

- مهند�ص �صامر حتاملة، دائرة التخطيط ال�صامل.

املحا�سرون

الرئي�صية،  املعنية  واجلهات  امل�رشوع  فريق  اأع�صاء  مع  للم�رشوع 

اإ�صافة اإىل تقدير وقيا�ص املنافع والفوائد التي مت جنيها، باملقارنة مع 

املنافع والفوائد املتوقعة. 

الأول،  النوع  املرحلة،  الفوائد يف هذه  الإج��راءات جلني  وهناك نوعني من 

يتمثل يف تق�صي الفوائد، والنوع الثاين، يتمثل يف تق�صي راأ�ص املال.

وينطبق النوع الأول على جميع امل�صاريع، حيث يتم تق�صي الفوائد بعد 

مرور عام كامل على الت�صغيل امل�صتقر واملتوازن، اأو بعد حتقيق امل�صاريع 

لأهدافها يف غ�صون �صنة، اأيهما يحدث اأوًل. 

اأما امل�صاريع التي ل حتقق اأهدافها يف غ�صون �صنة، فاإنه يجري تق�صي 

الفوائد �صنويًا على مدار 3 �صنوات متتالية، ول يتوقف هذا التق�صي اإل 

بعد اأن حتقق الأهداف التي اأُن�صئت من اأجلها.

التي  واحل�صا�صة  الوطنية  امل�صاريع  بع�ص  على  الثاين  النوع  وينطبق 

تختارها موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، والتي يتم التق�صي فيها بعد مرور 

عام كامل على الت�صغيل، وي�صتمر العمل بهذا النوع من التق�صي �صنويًا 

امل�صاريع  حتقق  اأن  بعد  اإل  يتوقف  ول  متتالية،  �صنوات   3 م��دار  على 

الأهداف التي اأُن�صئت من اأجلها. 

املو�صوعة،  لالأهداف  امل�رشوع  حتقيق  عدم  التق�صي  اأظهر  ما  اإذا  لكن 

بفكرة  ب��ا���رشت  التي  ال��دائ��رة  قبل  م��ن  تقرير  اإع���داد  م��ن  ب��د  ل  فعندها 

التي تكمن  الإداري��ة  الأ�صباب  ال�صوء على  ُي�صلط  اأ�صا�صه،  امل�رشوع من 

وراء هذا الف�صل والإجراءات واخليارات التي ل بد من اتخاذها لتدارك 

هذا اخللل، وُيعتمد هذا التقرير من قبل جلنة مراجعة امل�صاريع، واللجنة 

التنفيذية لإدارة املحافظ يف "البرتول الوطنية".

23



العـدد 500 - نوفمرب 242019

النفط املتبقي
اتجاه للتوسع في تكريره

إزالة الكبريت 

من النفط الخام 

مهمة جداً للحد من 

التلوث البيئي

القرن  �سبعينيات  الكويتية منذ  الوطنية  البرتول  �سركة  ت�ستخدم 

اجلــوي،  التقطري  متخلف  من  الكربيت  ــة  لإزال تقنيات  املا�سي 

.)ARDs( واملعروفة عاملياً بـ

واأدخلت ال�سركة تطورات متتالية على هذه التقنيات يف م�سافيها، 

البيئي،  الوقود  م�سروع  �سمن  اجلديدة  الوحدات  يف  اآخرها  كان 

لتحقق قفزة نوعية يف ا�ستخدام هذه التقنيات، مما يزيد من القدرة 

التحويلية لل�سركة.

تطوير
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العديد من الدول 

أصبح أكثر تشدداً 

حول نسب المحتوى 

الكبريتي في الوقود

ا�سرتاطات مت�سددة

وت��ع��ت��ر اإزال�����ة ال��ك��ري��ت م���ن ال��ن��ف��ط اخل���ام 

وتفر�ص  البيئي،  التلوث  من  للحد  مهمة جدًا 

ح��ول  م��ت�����ص��ددة  ا����ص���رتاط���ات  ال���ع���امل  دول 

املنتجات  اأن��واع  مبختلف  الكريتي  املحتوى 

البرتولية، كاجلازولني، وزيت الغاز )الديزل( 

حيث  ال�صفن،  وق���ود  وح��ت��ى  وال��ك��ريو���ص��ني، 

ت�صرتط الدول املتقدمة على ال�صفن التي تزور 

فيها  امل�صتخدم  الوقود  يحتوي  األ  موانئها 

ب��دءًا من  0.5 % من الكريت  اأك��ر من  على 

العام املقبل.

تعزيز القدرات

ومع ما متر به �صناعة النفط من حتديات هائلة، 

والتقلبات  ال��رب��ح،  هام�ص  انخفا�ص  اأه��م��ه��ا: 

احلاجة  زادت  العاملية،  النفطية  الأ���ص��واق  يف 

النفط،  مل�صايف  التناف�صية  القدرات  تعزيز  اإىل 

"النوعية"  ال��ت��ك��ري��ري��ة  ال��ط��اق��ة  يف  وال��ت��و���ص��ع 

اأي  الكاملة،  التحويلية  ال��ق��درة  اإىل  للو�صول 

ومعاجلة  الثقيل،  النفط  تكرير  على  ال��ق��درة 

النفط املتبقي يف قعر الرميل، بعد ا�صتخال�ص 

املواد املفيدة، مثل: اجلازولني، والكريو�صني.

اأقل  املتبقي،  الثقيل، والنفط  النفط اخلام  ويعتر 

الثمن ن�صبيًا، لذلك ي�صكل تكريرهما ا�صتثمارًا  يف 

عالية  نفطية  م�صتقات  اإن��ت��اج  يتم  حيث  ج��ي��دًا، 

اجلودة منهما.

النفط املتبقي

الكويتية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  وت��ن��ت��ج 

الطاقة  ي�صتخدم يف حمطات  حاليًا زيت وقود 

ت�صل  مرتفعة،  ك��ري��ت  بن�صبة  الكهربائية 

امل�صتخدم  املتبقي  النفط  اأن  كما   ،% 5  اإىل 

الأخ���رى  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��وح��دات  يف  "لقيم"  ك��� 

يخلق  مما  اأي�صًا،  الكريتي  املحتوى  مرتفع 

م�صاكل يف هذه الوحدات. 

الوطنية"  "البرتول  حر�صت  ه��ن��ا،  وم��ن 

تقنية  ا�صتخدام  يف  قدراتها  تو�صيع  على 

الكريت  لإزال���ة  الهيدروجينية  املعاجلة 

تبلغ  التي  اجل���وي،  التقطري  متخلف  م��ن 

لرتتفع  ي��وم��ي��ًا،  برميل   228.800 الآن 

اإىل  البيئي  ال��وق��ود  م�����رشوع  تد�صني  م��ع 

428.800 برميل يوميًا. 

ال��زور،  م�صفاة  م�رشوع  من  النتهاء  وعند 

الكريت  اإزال���ة  على  الكويت  ق��درة  �صت�صل 

 758.800 اإىل  اجل��وي  التقطري  متخلف  من 

برميل يوميًا، لت�صبح الكويت من اأكر املراكز 

العاملية يف ا�صتخدام هذه التقنية املتطورة.

املعاجلة الهيدروجينية 

وُيخلف النفط اخلام الثقيل بعد تكريره الكثري 

بالنفط  م��ق��ارن��ة  ال��ه��وائ��ي،  املتبقي  النفط  م��ن 

"البترول الوطنية" 
تجني فوائد عدة بعد 

تطوير قدراتها على 

المعالجة الهيدروجينية 

  التحديات الهائلة التي متر بها �صناعة النفط زادت احلاجة اإىل تعزيز القدرات التناف�صية للم�صايف 
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تكرير النفط الثقيل 

والمتبقي وإنتاج 

مشتقات عالية الجودة 

منهما بات ضرورة

تعزيز القدرات 

التنافسية للمصافي 

هدف رئيسي لشركات 

تكرير النفط

اخلام اخلفيف، اإ�صافة اإىل الكريت، واملعادن، 

والأ���ص��ف��ل��ت، وغ���ري ذل���ك م���ن ال�����ص��وائ��ب غري 

املرغوب بها.

وت��خ��ل��ق ه����ذه امل�����واد ���ص��ع��وب��ات يف امل��ع��اجل��ة 

وال��ت�����ص��ن��ي��ع، ل��ذل��ك ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام امل��ع��اجل��ة 

النفط  من  ال�صوائب  هذه  لإزال��ة  الهيدروجينية 

كيميائية  عملية  وهي  الثقيل،  والنفط  املتبقي، 

وتطبيق  احلفازة،  املواد  ا�صتخدام  على  تعتمد 

الهيدروجني ب�صغط وحرارة عاليتني. 

لإن���ت���اج منتجات  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  وت�����ص��ت��خ��دم 

خالية م��ن ال��ك��ري��ت )غ���ازول���ني، زي��ت ال��غ��از، 

املتبقي  النفط  لتح�صري  واأي�صًا  كريو�صني(، 

التك�صري  وح���دات  يف  "لقيم"  ك���  ل�صتخدامه 

ووح��دات   ،)FCC( ال�صائل  احلفاز  بالعامل 

 .)Coker( التفحيم

وت�صتخدم هذه الوحدات موادًا حفازة خمتلفة 

الكريت  لإزال�����ة  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة  امل��ع��اجل��ة  يف 

)HDS(، واملعاجلة الهيدروجينية ل�صتخال�ص 

الهيدروجينية  واملعاجلة   ،)HDM( امل��ع��ادن 

.)HDN(لإزالة النرتوجني

وحدات جديدة

با�صتخدام  الوطنية"  "البرتول  ب���داأت  وق��د 

مفاعالت لإزال��ة الكريت من وح��دات تقطري 

 ،%  1.7 اإىل  ن�صبته  لتخفي�ص  اخل��ام  النفط 

 )U12( وح��دة  اإن�صاء  مت  الثمانينيات  ويف 

التقطري اجلوي  الكريت من متخلف  لإزال��ة 

 ،%  0.7 اإىل  ال��ك��ري��ت  ن�����ص��ب��ة  ل��ت��خ��ف��ي�����ص 

يف  حت��دي��ث  لعملية  ال��وح��دة  ه���ذه  وخ�صعت 

اإىل  الإنتاجية  قدرتها  ل��زي��ادة  الت�صعينيات 

84.000 برميل يوميًا.  

يف   )212/U112( وح��دت��ني  ب��ن��اء  الآن  وي��ت��م 

الوقود  اهلل، �صمن م�رشوع  عبد  ميناء  م�صفاة 

التقطري  متخلف  م��ن  الكريت  لإزال���ة  البيئي 

األف   150 الإنتاجية  طاقتهما  وتبلغ  اجل��وي، 

برميل يف اليوم.

و���ص��ت��ن��ت��ج ه���ذه ال���وح���دات زي���ت وق����ود قليل 

الكريت )LSFO( يحتوي على ن�صبة كريت 

نرتوجني  ون�صبة  ال���وزن،  حيث  م��ن   %  0،5 

اأق�صى،  املليون( كحد  يف  ppm )جزء   1500

الفحم  يف  اأق�����ص��ى  كحد   %  3 ك��ري��ت  ون�صبة 

كما   ،)coker( التفحيم  وح���دة  م��ن  ال��ن��اجت 

من  اإ�صافية  كميات  الوحدتان  هاتان  �صتنتج 

النافثا،  م��ن  العالية  اجل���ودة  ذات  املنتجات 

واملقطرات )ديزل(. 

وب��الإ���ص��اف��ة اإىل زي����ادة ه��ام�����ص ال��رب��ح ال��ذي 

ال�رشكة  �صتجني  اجلديدة،  الوحدات  �صتحققه 

فوائد مهمة عر حتديث وتطوير قدراتها على 

مثل  املتبقي،  للنفط  الهيدروجينية  امل��ع��اجل��ة 

منخف�صة،  كلفة  لقاء  الت�صنيعية  الطاقة  زيادة 

كما �صت�صاهم هذه الوحدات يف اإزالة الختناقات 

فيما بني الوحدات الإنتاجية يف خمتلف مراحل 

اإنتاج النفط، �صواء يف احلقول، اأو يف امل�صايف.  

ال��وق��ود  زي��ت  ف�صتنتج  ال����زور،  م�صفاة  اأم���ا 

املرحلة  يف   %  1 بن�صبة  ال��ك��ري��ت  منخف�ص 

ل��وح��دات  الأول���ي���ة  امل����واد  ت��وف��ري  م��ع  الأوىل، 

امل�صفاة  الثانية، و�صتملك  املرحلة  التحويل يف 

والنفط  املتبقي،  النفط  ملعاجلة  مفاعالت   3

األف   330 اإىل  الإنتاجية  قدرتها  ت�صل  الثقيل 

برميل يوميًا. 

1958U-02 الوحدة
مفاعالن بقدرة اإنتاجية 35 األف ب/ي 

حمتوى كربيتي بن�سبة 1.7 %

1987U-12 الوحدة
خطا )2( اإنتاج بقدرة اإجمالية 33 األف 

ب/ي حمتوى كربيتي 0.7 %

الوحدة  U-12 )حتديث(2004

حتديث خطي الإنتاج بقدرة اإجمالية 42 

األف ب/ي مع جتهيز املفاعالت لت�سمح 

بتغيري املواد احلفازة من دون اإيقاف 

الوحدة حمتوى كربيتي 0.7 %

2020212/U-112 الوحدة
3 خطوط اإنتاج بقدرة اإجمالية 50 األف 

ب/ميحتوى كربيتي 0.5 %

  تطور تقنيات اإزالة الكريت من متخلف التقطري اجلوي يف م�صفاة ميناء عبداهلل
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مصفاة ميناء عبداهلل 

ستنتج زيت وقود 

عالي الجودة بنسبة 

كبريت 0.5 % 

بناء وحدتين في 

مصفاة ميناء عبداهلل 

إلزالة الكبريت من 

متخلف التقطير الجوي

تقنيات جديدة

النوعي  ل�وزنه  وفقًا  اخلام  النفط  ت�صنيف  يتم 

حت��دي��ده  ي��ت��م  ال���ذي   ،)specific gravity(

با�صتخدام نظام الت�صنيف الذي و�صعه املعهد 

.)A P I( الأمريكي للبرتول

ووفقًا لهذا املقيا�ص، فاإن الوزن النوعي املميز 

ي���رتاوح  اخل���ام  اأن����واع  م��ن  العظمى  للغالبية 

 )A P I( زاد  وكلما   ،)A P I( و45   20 بني 

للخام، اأي ارتفعت كثافته ولزوجته، كلما كان 

تكريره اأ�صعب واأكر تكلفة، خ�صو�صًا اأن عددًا 

باملرونة  يتميز  التكرير  م�صايف  من  فقط  قلياًل 

الثقيل،  اخل��ام  مع  للتعامل  الكافية  الت�صغيلية 

امل�صفاة على تغيري  ازدياد قدرة  فاإن  وبالتايل، 

وزن��ه  تخفيف  طريق  ع��ن  اخل��ام  النفط  نوعية 

معاجلته، مما  عملية  ت�صهيل  اإىل  يوؤدي  النوعي 

يوفر يف التكاليف ويزيد من قدرة امل�صفاة على 

تكرير الأنواع الأثقل من النفط اخلام.

عن  اخل���ام  تنقية  على  الطريقة  ه��ذه  وت��رك��ز 

الإجمايلالزورميناء الأحمديميناء عبداهلل

U-12U-112/212U-41/42 
U81/82U-14122/12/U02

القدرة الإنتاجية 

)األف ب/ي(
84100/5014550330758

ال�سركة �ساحبة 

التكنولوجيا

 UOP &
CLGCLGUOPCLGCLG

10181663686عدد املفاعالت

املواد احلفازة 

طن/�سنة
4000500031001665993023700

  تقنيات اإزالة الكريت من متخلف التقطري اجلوي يف الكويت

الهيدروكربونية  غ��ري  امل����واد  ف�صل  ط��ري��ق 

الكريتية  امل��رك��ب��ات  )خ��ا���ص��ة  ف��ي��ه  ال��ذائ��ب��ة 

والنيرتوجينية واملعادن(.

قوانني �سارمة

وا�صتجابة للقوانني البيئية ال�صارمة اجلديدة 

امل��ط��ب��ق��ة يف ال�����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة، 

اأ���ص��ب��ح��ت ه���ذه ال���ق���درة ع��ل��ى ف�����ص��ل امل����واد، 

وخ�صو�صًا الكريت، من اخلام جزءًا حيويًا 

يف عملية التكرير.

وكانت الطريقة التقليدية لإمتام هذه املهمة 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال��ن��ف��ط اخل����ام ب��غ��از 

وحت�صني  لتنقيته  )الهدرجة(  الهيدروجني 

بغاز  الثقيل  اخلام  مزج  يتم  حيث  نوعيته، 

الو�صيط  دور  يلعب  )ال���ذي  ال��ه��ي��دروج��ني 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي( حت��ت ���ص��غ��ط ع���ال وح����رارة 

مئوية،  درج���ة  و400   300 ب��ني  ت����رتاوح 

م�صكاًل  والنيرتوجني  الكريت  مع  فيتفاعل 

 ،)H2S( ال��ه��ي��دروج��ني  ك��ري��ت  م���ادت���ي 

هذين  ف�صل  وي��ت��م   ،)NH3( والأم��ون��ي��ا 

بينها  م��ن  �صهلة  بطرق  ذل��ك  بعد  املركبني 

الغ�صيل بتيار من رذاذ مائي.

وم���ن ب��ني ال��ط��رق وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة، تلك 

املتخ�ص�صة  ال�رشكات  اإح��دى  ابتكرتها  التي 

اأ�ص�ص  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ت��ي ق��د ت��غ��ري  يف 

حت�صني  ع��ر  وذل��ك  برمتها،  التكرير  �صناعة 

الكريت  م��ن  وتنقيته  للخام،  النوعي  ال���وزن 

والنيرتوجني، وبقية ال�صوائب الذائبة فيه.

وتعتمد هذه التكنولوجيا اجلديدة على التحطيم 

ال�صوتي )sonocracking(، حيث يتم اإطالق 

)ت��وات��ر(  وت����ردد  ط��اق��ة  ذات  �صوتية  اأم����واج 

اإىل  ي��وؤدي  ال�صائل، مما  اخلام  عاليني جدًا عر 

النفط  يف  الطويلة  الكربونية  ال�صال�صل  تك�صري 

اخلام وحتويلها اإىل مركبات خفيفة.

فقاعات  ت�صكيل  اإىل  ال�صوتية  املوجات  وتوؤدي 

جم��ه��ري��ة )م��ي��ك��رو���ص��ك��وب��ي��ة( داخ����ل ال��ن��ف��ط، 

ال�صال�صل  تك�صري  اإىل  ي��وؤدي  مبا  تنفجر  والتي 

الكربونية. 



العـدد 500 - نوفمرب 282019

التغيُّر املناخي
سرعته فاقت كل األزمنة

يتغري املناخ يف العامل هذه الأيام بوترية مت�سارعة تفوق اأي تغيري من 

نوعه يف اأية فرتة زمنية خالل الألفي �سنة املا�سية. 

 Nature and Nature“ جملة  ن�سرتها  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  هذا 

Geoscience” اأخريًا، وبحثت يف املناخ العاملي عرب الألفيتني املا�سيتني. 
يف  مناخي  تقلب  اأي  هناك  لي�س  اأنه  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثون  وبنّي 

املعروفة  احلارة  الفرتة  ول  ال�سغري،  اجلليدي  الع�سر  يف  ل  املا�سي، 

با�سم الفرتة املناخية ال�ساذة يف القرون الو�سطى، اأو اأي فرتة مناخية 

اإىل ذروة �سبيهة مبا  اأخرى، كان قد و�سل فيها التقلب املناخي  �سهرية 

يح�سل يف ع�سرنا هذا من تغيري يف املناخ.

هو أي تغير مؤثر 

وطويل المدى في 

معدل حالة الطقس 

يحدث لمنطقة معينة

بيئة
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  تغري املناخ حديثًا �صمل الكثري من املناطق وقلب موازين العامل باأ�رشه

أي تقلُّب مناخي في 

الماضي لم يصل 

إلى ذروة شبيهة بما 

يحصل في هذا العصر

التغيرات المناخية التي 

حدثت في غابر األزمان 

كانت محصورة 

في منطقة بعينها

قلب كل املوازين

غابر  يف  مناخية  تقلبات  م��ن  يح�صل  ك���ان  وم���ا 

بعينها، وكان  الأزمان كانت حم�صورة يف منطقة 

يقت�رش تاأثريها ب�صكل رئي�صي على منطقة واحدة 

املناخ حديثًا فهو، على  اأما تغري  ويف زمن حمدد، 

النقي�ص من ذلك، تغرّي قلب موازين العامل باأ�رشه. 

لتهبط  اأو  لرتتفع  احل���رارة  درج���ات  تكن  "مل 

به  اأدىل  ما  ح�صب  املا�صي"،  يف  �رشيع  ب�صكل 

املحررون يف راأي م�صاحب لهذه الندوة يف جملة 

 .”Nature Geoscience“

الفا�صلة  الفرتات  و�صلت  فقد  خا�ص،  وب�صكل 

ال��ب��اردة اأو احل��ارة يف الأزم��ن��ة الأول��ي��ة، والتي 

كانت تدوم قرونًا، اإىل اأوجها يف اأوقات خمتلفة 

ويف مناطق خمتلفة.

الع�رش احلديث، فهناك حتول ج��ذري يف  اأم��ا يف 

التغري املناخي ح�صب ما كتبه الباحث املناخي يف 

والذي  جورج،  �صينت  �صكوت  ميني�صوتا  جامعة 

مل يكن م�صاركًا يف البحث، يف عمود اأخبار واآراء 

التعرف  مت  مناخية  اأ���ص��اط��ري   10 ع��ن��وان  حت��ت 

 .”Nature Geoscience“ عليها، ن�رش يف جملة

احتبا�س غري م�سبوق

هو  ك��ان  ال�صغري  اجلليدي  الع�رش  اأن  ورغ��م 

املا�صية،  الألفية  مر  على  الإط��الق  على  الأب��رد 

التي  احلرارة  لدرجات  الأدنى  املواقيت  اأن  اإل 

كتبه  ما  ه��ذا  لآخ��ر،  مكان  من  تفاوتت  �صجلت 

خا�صعني  كوكبنا  ُخُم�َصا  "كان  ج��ورج:  �صينت 

ع�رش،  التا�صع  القرن  منت�صف  يف  طق�ص  لأب��رد 

اإل اأن الرودة الق�صوى �صجلت قبل عدة قرون 

الفرتة  قمة  يف  وحتى  اأخ���رى.  اأم��اك��ن  يف  ولكن 

املناخية غري العادية يف القرون الو�صطى، مل يكن 

ليزيد عن 40 % فقط من �صطح الكرة الأر�صية، 

وقد لم�صت درجات احلرارة الق�صوى يف نف�ص 

فاإن  املقايي�ص،  لنف�ص  ا�صتخدامنا  الوقت، وعند 

الحتبا�ص احل��راري هذه الأي��ام ل نظري له، اإذ 

والتي  الأر�صية،  الكرة  �صطح  من   %  98 اأن 

ت�صكل الفرتة الأ�صد حرارة من الع�رش امل�صرتك 

الذي يقع يف الفرتة ما بني قبل امليالد وبعده، قد 

حدثت يف نهاية القرن الع�رشين".

اأن كل  على  يدل  فاإمنا  �صيء،  دل على  اإن  ه��ذا، 

جزء من كوكبنا قد مرت عليه عقود هي الأ�صد 

حرارة يف الألفي �صنة املا�صية ويف نف�ص الوقت.

القرن احلادي والع�رشين، والذي  اأن  واحلقيقة 

ك���ان خ���ارج ن��ط��اق اأوراق ال��ع��م��ل امل��ن�����ص��ورة يف 

القرن  من  بكثري  اأ�صد حرارة  كان  ذاتها،  املجلة 

الع�رشين حتى يومنا هذا. 

على  املحافظة  منحى  العامل  يتخذ  ال��واق��ع،  ويف 

الأجواء احلارة لأن الغازات الدفيئة / الحتبا�ص 

توا�صل   )greenhouse gases( احل��راري 

تراكمها يف الأجواء. 

�سورة �سادقة و�سارمة

ولت�صكيل �صورة �صادقة و�صارمة عن درجات 

احل�����رارة يف ال���ع���امل ع��ل��ى م���دى الأل���ف���ي �صنة 

من  يقارب  ما  على  الباحثون  اعتمد  املا�صية، 

بقاعدة  ي�صمى  )records( مما  700 حم�رش 

بيانات درجات احلرارة بالإنابة )والتي ُي�صَتَدُل 
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األحداث البركانية 

قصيرة األمد كانت 

العامل الرئيسي في 

التقلبات المناخية

امل�سدر

 www.livescience.com موقع -

  اأفعال الب�رش كانت عاماًل ثانويًا يف التقلبات املناخية خالل ال� 2000 �صنة املا�صية

معدل  امل���دى يف  وط��وي��ل  م��وؤث��ر  تغري  اأي  ه��و 

ومعدل  معينة،  ملنطقة  يحدث  الطق�ص  حالة 

درجات  معدل  ي�صمل  اأن  ميكن  الطق�ص  حالة 

الرياح،  وحالة  الت�صاقط،  ومعدل  احل��رارة، 

ب�صبب  حت���دث  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��غ��ريات  وه����ذه 

اأو  كالراكني،  لالأر�ص  الديناميكية  العمليات 

ب�صبب قوى خارجية كالتغري يف �صدة الأ�صعة 

ال��ك��ب��رية،  ال��ن��ي��ازك  ���ص��ق��وط  اأو  ال�صم�صية، 

وموؤخرًا ب�صبب ن�صاطات الإن�صان. 

ال�صناعة  تطوير  نحو  التوجه  اأدى  لقد 

اإىل  امل��ن�����رشم��ة   150 ال�����  الأع�������وام  يف 

من  الأطنان  مليارات  وح��رق  ا�صتخراج 

وهذه  الطاقة،  لتوليد  الأحفوري  الوقود 

الأن���واع من امل���وارد الأح��ف��وري��ة اأطلقت 

اأوك�صيد  كثاين  احل��رارة،  غازات حتب�ص 

ال��ك��رب��ون، وه��ي م��ن اأه���م اأ���ص��ب��اب تغري 

املناخ.

 ومت��ك��ن��ت ك��م��ي��ات ه���ذه ال���غ���ازات م���ن رف��ع 

حرارة الكوكب اإىل 1.2 درجة مئوية، مقارنة 

مب�صتويات ما قبل الثورة ال�صناعية، ولكن اإن 

اأن نلجم  اأردنا جتنب العواقب الأ�صواأ ينبغي 

ال�صامل ليبقى دون درجتني  ارتفاع احلرارة 

األ��ف   150 بحياة  ي���ودي  وال���ذي  مئويتني، 

�صخ�ص �صنويًا.

اأن����واع  م���ن   % 20 ع��ل��ى  ح��ك��م  اأن  و���ص��ب��ق 

العام  حلول  م��ع  بالنقرا�ص  ال��ري��ة  احل��ي��اة 

2050، وقد بداأ يكبد �صناعات العامل خ�صائر 

الزراعية  كال�صناعات  ال���دولرات  مبليارات 

ظروف  جراء  التنظيفات  تكاليف  اإىل  اإ�صافة 

مناخية ق�صوى.

تغري املناخ اأو التغري املناخي

الثمار  مثل  اأخ��رى  م��وؤ���رشات  واق��ع  عليها من 

�صفحة.  األفي  يف  تقع  والتي  ذل��ك(،  �صابه  وما 

الأدلة  البيانات هذه على تقريب  وتعتمد قاعدة 

من  امل�صتمدة   )ice cores( اجلليد  قلوب  من 

جرينالند، ومن الأ�صجار، وال�صعاب املرجانية، 

ومواد اأخرى يتغري مظهرها اأو تتغري تركيبتها 

الكيميائية وفقًا لدرجات حرارة الكون.

املحا�رش،  تلك  با�صتخدام  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام   

التي مت ت�صجيل درجات احلرارة فيها، لإعداد 

يف  املناخية  التقلبات  ح��ول  تف�صيلية  خريطة 

جميع اأنحاء العامل، ومل يكن اأي حم�رش ي�صبه 

على الإطالق التغريات املت�صقة وامل�صتمرة التي 

ن�صهدها يف وقتنا احلايل.

ول �صك اأن الأ�صباب خمتلفة، وكما ذكر املوؤلفون 

الألفي  من  عليه  احل�صول  مت  ال��ذي  الدليل  اأن 

الركانية  الأح���داث  اأن  لنا  يبني  املا�صية  �صنة 

ق�صرية الأمد كانت العامل الرئي�صي يف اإحداث 

الب�رش  اأفعال  كانت  ولرمبا  املناخية،  التقلبات 

عاماًل ثانويًا ل ُيذكر على مدى تلك الفرتة. 

اأما الآن، فالإن�صان هو الذي يقود املركبة، ويف 

هذا الوقت بالذات، ي�صري باملركبة جتاه الهاوية.
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الذهن الصايف
طريقك لصحة جيدة

ب�سحة  الهتمام  يف  ال�سركة  عــادة  على  جرياً 

العاملني النف�سية واجل�سدية، نظم الق�سم الطبي 

وبح�سور  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  بدائرة 

حما�سرة  البدر،  خالد  وليد  التنفيذي  الرئي�س 

جيدة  ل�سحة  طريقك  ال�سايف  "الذهن  بعنوان 

والقلق  التوتر  عن  بعيدًا  جيدة"،  واإنتاجية 

حالت  اإىل  تتطور  قد  التي  الكتئاب  وم�ساعر 

التفكري  اإىل  ت�سل  رمبــا  م�ستع�سية،  مر�سية 

وفقدان  ال�سديد  ال�سعف  حــالت  يف  بالنتحار 

الأمل والقدرة على الرتكيز يف اآن معاً. 

محاضرة نظمتها الشركة 

انطالقًا من حرصها 

على صحة موظفيها 

النفسية والجسدية

تنمية 
بشرية
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يرافق اإلجهاد 

حاالت ضغط نفسي 

وعاطفي وتوتر ناجم 

عن ظروف صعبة 

ميزة التسامح تمنحنا 

القدرة على تحمل 

اآلراء والتصرفات 

التي ال نتفق معها

زيادة الإنتاجية

األقى املحا�رشة الأ�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم الطب 

وجامعة  ال��ك��وي��ت،  جامعة  م��ن  ك��ل  يف  النف�صي 

تورنتو الكندية، ورئي�ص وحدة ال�صحة النف�صية 

يف م�صت�صفى مبارك الكبري د. حممد ال�صويدان، 

بالت�صاوؤل  ب��داأه��ا  الرئي�صي،  املبنى  م�رشح  يف 

كيف نزيد من اإنتاجيتنا، ونحافظ على �صحتنا 

اأ�صبحا  والإج��ه��اد  القلق  اأن  وكيف  النف�صية، 

�صمة وعالمة فارقة يف هذا الع�رش.

�سغط نف�سي

اأو  الع�صبية،  اأو  بالهم،  �صعور  القلق  وي��راف��ق 

كذلك  الإج��ه��اد  وي��راف��ق  م��ا،  �صيء  من  ال�صتياء 

عن  ناجم  وتوتر،  وعاطفي  نف�صي  �صغط  ح��الت 

طبيعي،  غ��ري  الإج��ه��اد  وي�صبح  �صعبة،  ظ��روف 

ويبداأ  مر�صي،  حد  اإىل  ي�صل  عندما  خ�صو�صًا 

هذا  كل  الأ�صا�صية،  احلياة  على وظائف  بالتاأثري 

مقدمات توؤدي اإىل مر�ص الكتئاب.

وف��ق��دان  ب��احل��زن  الك��ت��ئ��اب  اأع���را����ص  وتتجلى 

الهتمام، وا�صطرابات ال�صهية، وانخفا�ص الثقة 

القلق  اأعرا�ص  اأما  بالنتحار،  والتفكري  بالنف�ص، 

الع�صالت، و�رشبات  يف  �صد  الأغلب  على  فتكون 

وغثيان،  بالفم  وج��ف��اف  وت��ع��رق  ���رشي��ع��ة،  قلب 

ب��اأع��را���ص التوتر  ال��ق��ل��ق والك��ت��ئ��اب  وي�����ص��رتك 

الرتكيز،  يف  وال�صعوبة  النوم،  يف  وا�صطرابات 

والع�صبية، والإرهاق. 

نف�سية وج�سدية

العديد  املحا�رشة  خالل  ال�صويدان  وتناول 

من املحاور املتعلقة مبفاهيم القلق والإجهاد، 

وما يرافقهما من اأعرا�ص نف�صية وج�صدية، 

للقلق  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات  اإىل  وت���ط���رق 

واأ�صباب  عليها،  التغلب  وط��رق  والإج��ه��اد، 

حياة  على  تنعك�ص  التي  الإره���اق  متالزمة 

الإن�����ص��ان م��ن ك��اف��ة ال��ن��واح��ي، ل���ص��ت��ع��ادة 

التوازن النف�صي واجل�صدي.

م��ت��الزم��ة الإره������اق، التجرد  وي��رتاف��ق م��ع 

مع  التعاطف  �صعف  مبعنى  الإن�صانية،  من 

الإجن��از  يف  وانخفا�ص  الإن�صانية،  احل��الت 

عوامل  اإىل  ذلك  اأ�صباب  وترجع  ال�صخ�صي، 

�صخ�صية، ومنها:

اآليات تكيف �صيئة.  •
•  عدم وجود دعم وتوا�صل.

فقدان ال�صعور باملعنى.  •

قلة النوم.  •
انخفا�ص التوازن بني العمل واحلياة.   •

متالزمة الإرهاق

اأما العوامل البيئية فهي: ثقافة بيئة العمل، 

يف  التدريب  وقلة  واملطالب،  العمل  و�صاعات 

الإدارة والقيادة. 

من  العمل  يجب  الإره���اق  متالزمة  ولتجنب 

بتحليل  وال��ق��ي��ام  م��ع��ني،  ه��دف  اأج���ل حتقيق 

دقيق ملا يقوم به على �صعيد العمل، والق�صاء 

على العمل غري املنتج، اأو غري املجدي. وكذلك 

تقدمي اخلدمة لالآخرين، واإدارة الوقت ب�صكل 

وتعلم  الريا�صة،  من  املزيد  وممار�صة  جيد، 

كيفية اإدارة الإجهاد.

ت�سامح وتقبل

كي نناأى باأنف�صنا عن التوتر والقلق يفرت�ص اأن 

يكون لدينا ميزة الت�صامح، وهي متنحنا القدرة 

اأنت ل تتفق معه،  اأو ت�رشف  على حتمل راأي 

  د. حممد ال�صويدان ي�رشح للح�صور كيفية زيادة الإنتاجية واملحافظة على ال�صحة النف�صية
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اأو  راأي  قبول  مبعنى  يكون  التقبُّل  املقابل  يف 

ت�رشف واإن كنت ل تتفق معه.

القدرة  خ��الل  م��ن  الآخ��ري��ن  تفهم  يجب  كذلك 

على اإدراك وفهم منظور ال�صخ�ص الآخر بدقة، 

اأم��ا  مب��ا فيه م��ن ج��وان��ب عاطفية وك��اأن��ك ه��و، 

الآخر  على  بال�صفقة  الإح�صا�ص  فهو  التعاطف 

اأو الرغبة يف اأن تتح�صن حالته.

خ�سائ�س التفهم

- مفهوم يعتمد على املبادرة.

- ما هو منظور الآخر.

- ا�صت�صعار الطرف الآخر.

- اأن تعك�ص فهمك لالآخر حتى تتاأكد من دقة فهمك.

كيف ننمي التفهم؟

- دفء العالقة مع الأم.

- التاأمل الذاتي.

- التدرب على النظر من منظور الآخر.

- احل�صور بالوعي الكامل.

- حب ال�صتطالع.

تاأثري التفهم

- يقلل من العزلة.

- الإح�صا�ص بالقيمة الذاتية.

- انت�صار ثقافة عدم اإق�صاء الآخر.

- بناء هوية وثقة وا�صحة بالذات.

- تنمية التعليم وحت�صن التعلم.

- التفهم ي�صبب التفاوؤل.

دورة النوم

عملية  باأنه  النوم  ال�صويدان  حممد  د.  وي�صف 

البيولوجية  بال�صاعة  ومرتبطة  ومنظمة  عجيبة 

�صاعة  الإن�صان  لدى  اأن  كما  امل��خ،  يف  الرئي�صية 

يف  خلية  كل  يف  و�صاعة  امل��خ،  يف  للج�صم  رئي�صية 

اجل�صم، هي التي تتحكم يف كل املخلوقات حتى 

النباتات يف دورة النوم والظالم والنهار والنور.

لدى  البيولوجية  ال�صاعة  ت�صطرب  وعندما 

وتلحق  ال��ن��وم،  وظ��ائ��ف  ت�صطرب  الإن�����ص��ان 

واإج��ه��اد  اأرق  م��ن  م�صاحبة  اأع���را����ص  ب��ه��ا 

قبل  املوبايل  ا�صتخدمت  ف��اإذا  وقلق،  وتوتر 

نومك، فاإن النور ال�صادر من �صا�صة املوبايل 

يف  ال�صبكية  طريق  عن  للمخ  اإ�صارة  �صيعطي 

العني، اأنه وقت النهار، رغم اأنه وقت النوم، 

فتقل مادة امليالتونني.

وظائف  ويف  اجل�صم  يف  ال�صطراب  يقع  وهنا 

امليالتونني  مادة  اأن  الدرا�صات  وتوؤكد  النوم، 

تقل بن�صبة 25 % بعد ا�صتخدام املوبايل لذلك 

اأي  اأو  املوبايل  ا�صتخدام  بالتوقف عن  ين�صح 

اإىل  الدخول  قبل  اإ���ص��اءة  عنها  ت�صدر  اأجهزة 

غرفة النوم ب�صاعة كاملة.

ال�سعادة

وفيما يخ�ص مفهوم ال�صعادة، فهي اأن يتمكن 

دون  الراهنة،  حلظته  يعي�ص  اأن  من  ال�صخ�ص 

اأن يتح�رش على املا�صي، اأو القلق من امل�صتقبل، 

هذا هو تعريف ال�صعادة. 

منها  ب��الت��زان  متعلقة  اأخ���رى  ن���واٍح  وه��ن��اك 

التزان املايل، والتزان الوظيفي، والتزان يف 

الزواج، والتزان يف الروحانيات.

ال  الت���زان  لهذا  ن�صل  اأن  ن�صتطيع  ل��ن  لكن 

وذكرياته  املا�صي  ح�����رشة  م��ن  تخل�صنا  اإذا 

واج�����رتاره يف ك��ل ف��ر���ص��ة ل��ت��وؤمل��ن��ا م��ن ج��دي��د، 

واأوقفنا هلعنا من امل�صتقبل، وقررنا اأن نعي�ص 

تعي�ص  اأن  ه��ي  ف��ال�����ص��ع��ادة  احل��ال��ي��ة،  حلظتنا 

حلظتك احلا�رشة بكل ب�صاطة.

  الرئي�ص التنفيذي والدعيج يكرمان ال�صويدان

فقدان االهتمام 

وانخفاض الثقة بالنفس 

والتفكير باالنتحار أهم 

أعراض االكتئاب

يترافق مع متالزمة 

اإلرهاق التجرد من 

اإلنسانية وانخفاض 

اإلنجاز الشخصي
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عملية اأ�سا�سية

على  للمحافظة  اأ�صا�صية  عملية  ال�صيانة  اإن 

حتى  الإن��ت��اج،  مل�صتلزمات  الفرتا�صي  العمر 

واإن متت عملية الت�صغيل بطريقة �صليمة واآمنة، 

اإدارات ت�صعى دائمًا لإجناز مهامها  ولل�صيانة 

يف الوقت املنا�صب.

الناجحة،  ال�صيانة  اإدارة  متطلبات  اأه��م  وم��ن 

�صيانتها،  امل���راد  امل��وج��ودات  ومعرفة  الإمل���ام 

التخطيط اجل��ي��د عر  ع��ن ط��ري��ق  ي��اأت��ي  وه���ذا 

بالعمل  اخل��رة  واكت�صاب  والتاأهيل  التدريب 

امليداين على امل�صتويات الفنية املختلفة.

كما ينبغي اأن تكون اإدارات ال�صيانة على معرفة 

والتعليمات  والت�رشيعات  بالقوانني  ودراي���ة 

ومعرفة  دراي��ة  على  وكذلك  بالعمل،  اخلا�صة 

تام  اط��الع  على  تكون  واأن  ال�صناعي،  بالأمن 

ومتابعة  املختلفة،  ال�صيانة  واأ�صاليب  بنظم 

تطور املجال حمليًا ودوليًا.

ال�سيانة  وجدولة  تخطيط  يعترب 

من اخلطوات الأوىل املطلوبة �سمن 

�سركة  اأي  يف  ال�سيانة  فرق  اأهداف 

عمليات  ــاج  وحتــت مــوؤ�ــســ�ــســة.  اأو 

ال�سليمة  ال�سيانة  وجدولة  تخطيط 

اإىل ا�ستخدام برامج اإدارة امل�ساريع 

جلدولة املهام و�سمان توفري جميع 

اخلدمات اللوج�ستية امل�ساحبة.

وبعد النتهاء من التخطيط ال�سليم 

تنفيذ  �ــســمــان  اىل  ــال  ــق ــت الن يــتــم 

للخطة  وفقا  العمل  ــر  اأوامـ جميع 

المتثال  يتم  اأن  على  املو�سوعة، 

ال�سحة  ــات  ــســـرتاطـ وا�ـ ملـــبـــادئ 

و�سيا�سات  والبيئة،  وال�سالمة 

واإجــــــــراءات الأمـــــن الــ�ــســنــاعــي 

بال�سركة.

الصيانة
الصيانة عملية 

أساسية ومهمة 

للمحافظة على العمر 

االفتراضي للمعدات

النظرة إليها تغيرت!

شؤون 
نفطية
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اإلهمال في أعمال 

الصيانة خطأ كبير 

قد يكلف الشركة 

تكاليف باهظة

من أهم متطلبات 

إدارة الصيانة الناجحة 

معرفة الموجودات 

المراد صيانتها

  ترز احلاجة لأعمال ال�صيانة والت�صليح مع تقادم معدات وجتهيزات الإنتاج

اأخطاء حمتملة

ولإدارة ال�صيانة اأخطاء حمتملة قد يكون لها اأثر 

كبري على كفاءة الإنتاج م�صتقباًل، مثل عدم تنفيذ 

ال�صيانة الوقائية ح�صب اجلدول الزمني املخطط 

خطط  وتطبيق  تنفيذ  يف  ق�صور  ح��دوث  اأو  لها، 

وبرامج ال�صيانة، خا�صة يف بع�ص املعدات ذات 

بع�ص  حدوث  اأ�صباب  اإىل  التنبه  وعدم  الأهمية، 

الأعطال يف املعدات والآلت التي حتدث من حني 

اإىل اآخر.

تنبوؤية خطاأ  اأنظمة �صيانة  كما ميثل عدم وجود 

يوؤدي اإىل عدم ال�صيطرة على برامج وخطط اإدارة 

الإنتاجي  الن�صاط  يوؤثر �صلبًا على  ال�صيانة، مما 

قدرة  ع��دم  اإىل  النهاية  يف  ي��وؤدي  قد  ما  داخلها، 

لها،  املخطط  الإنتاج  معدلت  حتقيق  من  الآلت 

وحتقيقها ملعدلت اأداء منخف�صة ب�صبب الق�صور 

يف فاعليتها، وعدم كفاءة خطط ال�صيانة. 

التخطيط لل�سيانة

تخطيط  عملية  عر  الأخ��ط��اء  ه��ذه  جتنب  ميكن 

تبداأ  وال��ت��ي  ج��ي��د،  ب�صكل  ال��دوري��ة  ال�صيانة 

التي  ال�صعوبات  كتحديد  ب�صيطة  بخطوات 

عمله،  اأداء  عن  وتعوقه  ال�صيانة  فريق  تواجه 

املو�صوعة،  لالأنظمة  اجليد  التطبيق  عدم  مثل 

قطع  وتاأخر  وامل��ع��دات،  العاملني  ع��دد  ونق�ص 

الغيار، ونق�ص م�صتويات الكفاءة.

تطور النظرة لل�سيانة

يف  ال�صناعية  امل��ن�����ص��اآت  معظم  اه��ت��م��ت  وق���د 

ال�صيانة  وظيفة  وجتاهلت  بالإنتاج،  املا�صي 

وخالل  الإن��ت��اج،  عوامل  من  اأ�صا�صي  كعامل 

تدريجي  تغري  هناك  ك��ان  الأخ���رية  ال�صنوات 

من  ال�صناعية  ال�����رشك��ات  م��دي��ري  م��وق��ف  يف 

مراكز  م��ن  م��رك��زًا  اأ�صبحت  التي  ال�صيانة، 

التكلفة الرئي�صية والعمود الفقري لأية منظمة 

�صناعية، حيث ثبت للجميع اأنه يجب املحافظة 

على املعدات والآلت لإمتام خطط الإنتاج دون 

توقف، اأو اأعطال.

وعرف الباحثون يف هذا املجال، اإدارة ال�صيانة 

العاملني  ل�صالمة  ال��ك��ايف  "ال�صمان  اأن��ه��ا  على 

وا���ص��ت��م��رار ال��ع��م��ل ب��اأق��ل ال��ن��ف��ق��ات، واإت��اح��ة 

للعمل  الإن��ت��اج��ي��ة  وامل��ع��دات  ل���الآلت  الفر�صة 

املعايري  ووفق  املخططة،  ال�صاعات  عدد  ح�صب 

املقبولة، باأقل م�صتوى ممكن من التلف وباأدنى 

تكلفة ممكنة.

لكل  الأمثل  ال�صتخدام  البع�ص،  اعترها  كما 

املحافظة  بهدف  باملن�صاأة،  املتاحة  الإمكانيات 

على املعدة يف و�صع ت�صغيل دون توقف، وباأقل 

تكلفة، واأقل زمن، وجودة عالية.

اأهداف ال�سيانة

من  املن�صاأة  ميكن  هامًا  دورًا  ال�صيانة  وتلعب 

حتقيق اأهدافها، ويجنبها حتمل النتائج الغري 

تكون  فقد  النظام،  ف�صل  ح��ال  يف  بها  مرغوب 

كما  ومكلفة،  ومزعجة  م�صتتة  الأعطال  نتائج 

تكون  اأن  والإن��ت��اج ميكن  امل��ع��دات  اأع��ط��ال  اأن 

لها اأبعاد موؤثرة على عمليات املن�صاأة من حيث 

التكرار والرجمية.
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ال�صتفادة  تعظيم  يف  ال�صيانة  اأهداف  ونلخ�ص 

من  والتاأكد  املتوفرة،  والأج��ه��زة  املعدات  من 

وامل��ع��دات،  الآلت  ل��ك��اف��ة  ال��دائ��م��ة  اجل��اه��زي��ة 

خ��ا���ص��ة حل���الت ال���ط���وارئ. ك��م��ا ي��ع��د خف�ص 

ال�صيانة،  لعملية  الأه���داف  اأه��م  من  التكاليف 

الآلت  كافة  ت�صغيل  دمي��وم��ة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

اأن  ذلك  يعني  ول  الإنتاجية،  وزي��ادة  واملعدات 

الكلفة،  خف�ص  النهائي  ال�صيانة  ه��دف  يكون 

واإمنا احل�صول على اأف�صل م�صتوى من الكلفة 

مع اأف�صل م�صتوى من ال�صيانة.

اأي�صًا �صمان �صالمة العاملني الذين  ومن الأهداف 

الذي  الوقت  ن�صبة  وزي��ادة  امل��ع��دات،  ي�صتخدمون 

تكون فيه الآلت واملعدات متاحة للت�صغيل، وحتقيق 

املوازنة املثلى بني التكلفة الت�صغيلية للمعدات وبني 

املخرجات التي تتحقق من خاللها، وو�صع �صجالت 

دقيقة للمعدات تو�صح اأوقات ال�صيانة.

اأنواع ال�سيانة

ولل�صيانة اأربعة اأنواع اأ�صا�صية، هي:

ال�سيانة املخططة: ويق�صد بها كافة الإجراءات 

لل�صيانة الوقائية والعالجية التي تخ�صع خلطة 

الآلت  فح�ص  مبوجبها  وي��ت��م  م�صبقة،  تنفيذ 

لإع��ادة  الأج��زاء  وا�صتبدال  وتزييتها  وتنظيفها 

املعدة للعمل.

ف�صل  لإ���ص��الح  وتهدف  العالجية:  ال�سيانة 

ف��ور ظهوره،  الآل��ة  من  ج��زء  يف  اأو خلل معني 

اأو  للت�صغيل بعد توقفها،  الآلة  اإع��ادة  مبا يكفل 

اإذا كان نتيجة  اإعادتها للعمل مبعدلها املطلوب 

الف�صل اأو اخللل خف�ص يف طاقتها الإنتاجية اأو 

نوعية اأدائها.

ال�سيانة الوقائية: تدابري دورية تتم وفق خطة 

املعدات،  اأداء  حت�صني  اأو  الف�صل،  وق��وع  لتفادي 

وهي مبنية على تخطيط �صليم ملنع حالت التوقف 

حمدد  برنامج  و�صع  طريق  عن  وذل��ك  املفاجئ، 

جميع  وخ��دم��ة  بتنظيف  دوري����ة  ب�صفة  ل��ل��ق��ي��ام 

الأجهزة والعدد والآلت داخل امل�صنع، وفح�صها 

منها  املتاآكلة  الأج��زاء  واإح��الل  عليها،  والتفتي�ص 

باأجزاء اأخرى جديدة، فاإذا حدث بعد ذلك حالت 

توقف اأو ف�صل، فاإنه يجري ا�صتق�صاء دقيق ملعرفة 

�صببه، وتفادي ال�صبب يف الرامج امل�صتقبلية، كما 

التعرف  على  لت�صاعد  اإح�صائية  ب�صجالت  يحتفظ 

على مدى فعالية الرنامج احلالية.

اأو ال�سطرارية: وهي  ال�سيانة غري املخططة 

لتجنب  فورا  عملها  يجب  �رشورية  �صيانة  اأعمال 

الأعطال اخلطرية مثل خ�صارة يف الإنتاج، اأو �رشر 

كبري يف املوجودات، اأو �صالمة العاملني وعادة تهتم 

مبعاجلة التوقفات التي تهيئ لالحتياجات الالزمة 

للقيام بها لعدم توقع ح�صول تلك الأعطال.

تكاليف ال�سيانة

وتعد تكاليف ال�صيانة اإحدى املكونات الأ�صا�صية 

على  ال�رشكات  بع�ص  تعمل  اإذ  الإن��ت��اج،  لتكلفة 

تخفي�ص تكلفة الإنتاج، انطالقًا من ال�صغط على 

تكاليف ال�صيانة، باعتبارها اإحدى التكاليف التي 

املتوازنة  الإدارة  ب��اأن  علمًا  فيها،  التحكم  ميكن 

ملخزون قطع الغيار من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل تعظيم 

  ال�صيانة ت�صاهم يف تعظيم ال�صتفادة من املعدات والأجهزة املتوفرة

تهدف الصيانة 

لتعظيم االستفادة 

من اآلالت والتأكد من 

جاهزيتها الدائمة

اهتمت معظم المنشآت 

الصناعية في الماضي 

باإلنتاج وتجاهلت 

وظيفة الصيانة
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• العطل: انحراف اأداء يتطلب تدابري معينة 
لإعادة احلالة اإىل الدرجة املقبولة.

• الإخفاق اأو الف�صل: انتهاء قابلية اجلزء عن 
اأداء املهام املطلوبة.

• عطل فجائي: اإخفاق يوؤدي اإىل عدم تواجد 
اجلزء.

ق��ادر على  التوقف: حالة اجل��زء وهو غري   •
اأداء العمل املطلوب.

اإي��ق��اف اجل��زء عن  • التوقف امل��ج��دول: ه��و 
عمله مبوجب برنامج معد �صابقًا.

• التوقف ال�صطراري: هو توقف اجلزء عن 
العمل ا�صطراريًا.

اإعادة املعدة اإىل العمل بوا�صطة  • الت�صليح: 
جتديد اأو تبديل الأجزاء امل�صتهلكة.

مكثف  ك�صف  ���ص��ام��ل:  وت�صليح  فح�ص   •
واإعادة املكونات الأ�صا�صية اإىل العمل.

التي  ال�صيانة  الت�صغيل:  اأث��ن��اء  ال�صيانة   •
ميكن اأن تتم واجلزء يف حالة الت�صغيل.

التي  ال�صيانة  ال��ت��وق��ف:  اأث��ن��اء  ال�صيانة   •
ميكن اأن تتم فقط واجلزء يف حالة توقف.

وفح�ص  واختبار  قيا�ص  عملية  التفتي�ص:   •
ملعرفة مدى مطابقة اجلزء للمتطلبات.

خلوا�ص  دقيقة  اختبار  طريقة  الفح�ص:   •
ومميزات املعدة.

• الخ���ت���ب���ار: ف��ح�����ص م���ع���زز ب��ال��ق��ي��ا���ص��ات 
وال��ف��ح��و���ص��ات ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة ل��غ��ر���ص حتديد 

احلالة.

مكتوبة  تف�صيلية  تعليمات  ال��ع��م��ل:  اأم���ر   •
ت�صف العمل الواجب اأداءه.

مفاهيم ال�سيانة وم�سطلحاتها

  الإملام ومعرفة املوجودات املراد �صيانتها من اأهم متطلبات اإدارة ال�صيانة الناجحة

فوائد كل من ال�صيانة الوقائية والعالجية.

تقادم  مع  والت�صليح  ال�صيانة  اأعمال  وتتزايد 

فاإن  لذلك  وكنتيجة  الإنتاج،  وجتهيزات  معدات 

خا�صة  تتزايد،  الأخ���رى  هي  ال�صيانة  تكاليف 

الغيار،  قطع  من  امل�صتهلكة  الكميات  ارتفاع  مع 

على  وامل�رشفة  العاملة  اليد  تكلفة  اإىل  بالإ�صافة 

عمليات ال�صيانة والت�صليح، ناهيك عن التكاليف 

وامل��واد  اخلارجية  باخلدمات  املتعلقة  الأخ���رى 

امل�صتخدمة يف عمليات ال�صيانة. 

تكاليف  اإىل  ال�صيانة  تكاليف  تق�صيم  ومي��ك��ن 

ت�صمل  حيث  مبا�رشة،  غ��ري  وتكاليف  مبا�رشة 

وامل��ع��دات،  ال��غ��ي��ار،  ق��ط��ع  امل��ب��ا���رشة  التكاليف 

وتكاليف  ال�صيانة،  يف  العاملني  الأف��راد  واأج��ور 

امل����ع����دات امل�����ص��ت��خ��دم��ة، وت��ك��ال��ي��ف اخل���دم���ات 

اخلارجية، وتكاليف اإعادة الت�صميم، والتكاليف 

الإدارية لإدارة ال�صيانة.

تعطل  فت�صمل  امل��ب��ا���رشة  غ��ري  ال��ت��ك��ال��ي��ف  اأم����ا 

الطاقات الإنتاجية، وتقليل العمر املقيد للمعدات، 

امل�سدر: 

للدكتور  ال�صيانة  اإدارة وتخطيط  كتاب:   •
عبداللطيف ال�صامرائي - يوليو 2015.

احلديثة"  ال�صيانة  "اإدارة  بعنوان  بحث   •

- عبداملنعم عطية، ليبيا - اأبريل 2018.

ال�صناعية،  امل��ن�����ص��اأة  �صمعة  ع��ل��ى  وال��ت��اأث��ريات 

والتاأثريات على م�صتوى اجلودة. 
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تتمثل اأعرا�ص الإ�صابة بجرثومة املعدة يف الغثيان، 

والنتفاخ، واأمل يف البطن، وحرقان باملعدة، ونق�ص 

ال�صهية، وفقدان الوزن غري املرر.

طويلة،  لفرتة  الأع��را���ص  تلك  ا�صتمرت  واإذا 

لُوحظ  اإذا  وخ��ا���ص��ة  الطبيب،  زي���ارة  يف�صل 

وجود دم، اأو لون اأ�صود يف الراز، اأو القيء.

الت�سخي�س

مر�ص  لت�صخي�ص  خمتلفة  ط��رق  ث��الث��ة  ه��ن��اك 

جرثومة املعدة:

اليوريا،  م��ادة  تناول  بعد  التنف�ص  اختبار   -1

وذلك عن طريق النفخ يف البالون.

2- التحاليل املخرية )فح�ص الراز(.

3- املنظار من خالل اأخذ عينة من جدار املعدة، 

وتعتر هذه الو�صيلة الأدق للت�صخي�ص.

العالج

ي���ت���م ع�����الج ج���رث���وم���ة امل����ع����دة ع����ن ط���ري���ق م��ا 

 Triple( ال��ع��ن��ا���رش  ال��ث��الث��ي  ب��ال��ع��الج  ي�صمى 

 الغثيان واالنتفاخ 

وحرقان المعدة أهم 

أعراض اإلصابة 

بجرثومة المعدة 

بكترييا  هي  احللزونية(،  بيلوري  )بكترييا  املعدة  جرثومة 

حلزونية ال�سكل، ت�سيب اأكرث من ثلث �سكان العامل، اكت�سفها 

الطبيبان الأ�سرتاليان د. روبن وارن، ود. باري مار�سال، وقد 

و�سنفتها  املعدة،  قرحة  مبر�س  الإ�سابة  وبني  بينها  ربطا 

وحتى  امل�سرطنة،  الأوىل  الفئة  من  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الآن ل توجد اآلية معروفة لنتقالها.

جرثومة املعدة
تصيب أكثر من ثلث سكان العالم 

صحة

ال�صيديل/ طارق جراغ

كبري ال�صيادلة - م�صفاة ميناء الأحمدي
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العالج الثالثي للجرثومة 

يشمل نوعين من 

المضادات الحيوية 

ومضادات الحموضة

  اأمل املعدة قد ي�صري اإىل الإ�صابة بجرثومة املعدة مما يتطلب زيارة الطبيب

يمكن تشخيص مرض 

الجرثومة عبر اختبار 

التنفس والتحاليل 

المخبرية والمنظار 

 14 مل��دة  ك��ور���ص  ع��ن  ع��ب��ارة  therapy(، وه��و 

يومًا من نوعني خمتلفني من امل�صادات احليوية 

)Antibiotics(، اأما العن�رش الثالث يف العالج، 

فهو م�صادات احلمو�صة )مثبطات احلمو�صة(، 

والتي تعرف ب�مثبطات م�صخة الروتون

 ،)Proton-pump-inhibitors-PPI(

ال��الزم��ة  ال��روت��ون��ات  اإف����راز  كبح  على  وتعمل 

لتكون حم�صية الع�صارة اله�صمية داخل املعدة.

على  الق�صاء  يتم  امل�صابني،  الأ�صخا�ص  معظم  ويف 

بكترييا  وهو  اله�صمية،  للقرحة  الرئي�صي  امل�صبب 

ب��ي��ل��وري احل��ل��زون��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأك���ر اأن���واع 

البكترييا انت�صارًا بالعامل، من خالل دورة واحدة من 

العالج ال�صابق ذكره، ويف حالة ف�صله يف التخل�ص من 

اجلرثومة، يتم ا�صتخدام العالج الرباعي )ثالث منه 

وي�صتعمل  اأيام،   10 ملدة  م�صادات حيوية خمتلفة( 

معه مثبطات م�صخة الروتون ملدة 3-6 �شهور.

ول يف�صل ا�صتعمال مثبطات م�صخة الروتون 

بذلك،  الطبيب  ين�صح  مل  اإذا  طويلة،  ل��ف��رتات 

واملعادن،  احلديد،  امت�صا�ص  متنع  اإنها  حيث 

وجميع الأدوية التي تعتمد على حم�صية املعدة 

يف امت�صا�صها، كما ثبت اأي�صًا يف درا�صة اجريت 

على 158000 مري�ص، ون�رشت موؤخرًا، تاأثري 

القلب،  على  الطويل  امل��دي  على  املثبطات  ه��ذه 

ووظائف الكلي، و�رشطان املريء ملن ل يحتاج 

تلك املجموعة الدوائية احتياج فعلي، لذلك يجب 

الطبيب،  ا�صت�صارة  دون  ا�صتخدامها  جتنب 

ودون التاأكد الفعلي من ذلك.

للحمو�صة  م��ع��ادلت  امل��ري�����ص  اأح��ي��ان��ًا  يعطى 

)Antacids( باأ�صكالها املختلفة من �رشاب، اأو 

حبوب م�صغ، والتي ميكن �رشاوؤها دون و�صفة 

الكال�صيوم  من  مزيج  الغالب  يف  وتكون  طبية، 

 )Magnesium( اأو املغني�صيوم ،)Calcium(

للتخفيف من حمو�صة ع�صارة املعدة.

تعتر اجلراحة اآخر ال�صبل العالجية جلرثومة 

املعدة، ول يتم اللجوء اإليها اإل بعد ف�صل كافة 

احللول الأخرى، اأو يف حالة وجود م�صاعفات، 

مثل: نزيف دم، اأو ثقب، اأو غريه.

عالجات طبيعية

هناك عدة طرق طبيعية لعالج جرثومة املعدة، 

ومنها:

• الع�سل:
لهما  يكون  قد  "مانوكا"  وع�صل  اخلام،  الع�صل 

اأكر التاأثريات امل�صادة للبكترييا.

• زيت الزيتون:
حيث  اأي�صًا،  البكترييا  الزيتون  زيت  يعالج  قد 

اأظهرت درا�صة اأجريت يف عام 2007 اأنه ميتلك 

ثمانية  منها  للجراثيم،  م�صادة  قوية  ق��درات 

�صاللت من البكترييا احللزونية.

• جذور عرق ال�سو�س:
�صائع  طبيعي  ع��الج  ه��و  ال�صو�ص،  ع��رق  ج��ذر 

لقرحة املعدة، وقد يحارب البكترييا احللزونية 

اأي�صًا.

• براعم الربوكلي:
جرثومة  �صد  فعالة  الروكلي  براعم  تكون  قد 

على  اأجريت  التي  الأبحاث  ت�صري  حيث  املعدة، 

التهاب  من  تقلل  الروكلي  براعم  اأن  الفئران 

البكترييا  ان��ت�����ص��ار  م��ن  ت��خ��ف��ف  ك��م��ا  امل���ع���دة، 

وتاأثرياتها على املعدة.

• �سبار الألوفريا:
لعالج  ي�صتخدم  ع�صبي  ع���الج  ه��و  ال�����ص��ب��ار، 

مثل:  امل��ع��دة،  بجرثومة  املرتبطة  الأع���را����ص 

الإم�صاك، وتلبك املعدة، والغثيان، والقيء.
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العسل وزيت الزيتون 

وجذور عرق السوس 

طرق طبيعية لعالج 

جرثومة المعدة

  الع�صل وزيت الزيتون وال�صبار من الطرق الطبيعية للعالج 

الجراحة آخر سبل عالج 

الجرثومة ويتم اللجوء 

إليها بعد فشل 

كافة الحلول األخرى

• معاجلة �سوئية:
ي�����ص��ت��خ��دم ال���ع���الج ال�����ص��وئ��ي ب��الأ���ص��ع��ة ف��وق 

بكترييا  على  الق�صاء  يف  للم�صاعدة  البنف�صجية 

الباحثون  ويرى  املعدة،  يف  احللزونية  بيلوري 

اأن العالج ال�صوئي امل�صتخدم داخل املعدة اآمن، 

وقد يكون اأكر فائدة عندما ل تكون امل�صادات 

احليوية خيارًا.

الإ�سابة... والوقاية

من  احل��ل��زون��ي��ة  ب��ي��ل��وري  بكترييا  تنتقل  وق��د 

نظيفة،  الغري  الأي��دي  لآخ��ر عن طريق  �صخ�ص 

كما ميكن اأن ي�صاب بها الفرد عن طريق تناول 

نتيجة  اأو  نظيفة،  ال��غ��ري  وال��ف��واك��ه  اخل�����ص��ار 

ا�صتقرار البكترييا يف اإمدادات املياه.

بالقرحة  �صخ�ص  اأي  اإ���ص��اب��ة  امل��م��ك��ن  وم���ن 

اله�صمية يف اأي عمر، حتى يف مراحل الطفولة، 

البالغني، ون�صبة  اأكر حدوثًا يف  اأنها تكون  اإل 

اإ�صابة الذكور والإناث بها مت�صاوية.

يجب  املعدة،  بجرثومة  الإ�صابة  من  وللوقاية 

اتباع الآتي:

وقبل  احلمام،  ا�صتخدام  بعد  اليدين  غ�صل   -

اإعداد وتناول الطعام.

مياه  املياه، وخ�صو�صًا  تعقيم  على  - احلر�ص 

الآبار.

والفواكه  اخل�����رشوات  غ�صل  على  احلر�ص   -

جيدًا.

- جتنب م�صاركة الأواين اأثناء الأكل وال�رشب.

ن�سائح غذائية

هناك عدة ن�صائح ملري�ص اجلرثومة والتقرحات 

باملعدة، اأهمها: 

التي  وال��ت��واب��ل  املقلية  الأط��ع��م��ة  جتنب   -

تزيد  التي  الأطعمة  وحت��دي��دًا  الأمل،  تفاقم 

اأعرا�ص القرحة.

- تناول عدة وجبات �صغرية على مدار اليوم، 

بدًل من ثالث وجبات كبرية.

ب�صاعتني  النوم  قبل  وجبات  اأي  تناول  عدم   -

على الأقل.

القرحة اله�سمية

من  ف��ق��ط   %  10 اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  وت�����ص��ري 

امل�صابني بالتهاب جرثومة املعدة حتدث عندهم 

م�صاكل تقرحية جلدار املعدة، اأو قرحة ه�صمية 

ل  املتبقية  الغالبية  اأم���ا   ،)Peptic ulcer(

يكون عندهم اأية اأعرا�ص، كما اأن ن�صبة �صئيلة 

عندهم  يحدث  امل��ع��دة  بجرثومة  امل�صابني  م��ن 

اأعرا�ص  اأي  اإه��م��ال  ع��دم  يجب  لذلك  ���رشط��ان، 

جلرثومة املعدة.

ومن م�صببات القرحة اله�صمية:

الإ�صابة ببكترييا بيلوري احللزونية.  -1

عدا  التقليدية،  الأمل  م�صكنات  ا�صتخدام   -2

"البارا�صيتامول"، وخا�صة قبل الأكل.

)�رشطان  اإلي�صون"  "زولينجر-  متالزمة   -3

القرحة  م��ع  اأع��را���ص��ه  تت�صابه  احل���دوث  ن��ادر 

اله�صمية(.

اإن حدثت يف عمر  العامل الوراثي، خا�صة   -4

الطفولة.

التدخني )لي�ص م�صبب للقرحة اله�صمية اإل   -5

اأنه يزيد من �صدة القرح وتكرارها ويبطئ من 

التعايف منها(.
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ال�سماعة الطبية واحدة من الأجهزة والأدوات التي ي�ستخدمها 

املري�س  حالة  عن  الك�سف  يف  لت�ساعده  معتاد  ب�سكل  الطبيب 

ال�سحية، وذلك من خالل قيا�س طبيعة الأ�سوات التي ي�سمعها 

من داخل ج�سم الإن�سان وبالتحديد من القلب والرئتني.

وتعد ال�سماعة اأكرث الأدوات مالزمة للطبيب فهي تظل معه اأغلب 

التجهيزات  من  جزءا  يعتربها  البع�س  اأن  حتى  العمل،  اأوقات 

الأ�سا�سية لأي طبيب.

الطبيب الفرنسي 

رينيه لينيك أول من 

ابتكر فكرة  السماعة 

الطبية في عام 1816

اعة الطبيَّة السمَّ
ال غنى عنها لكل طبيب

علوم 
وتكنولوجيا

الفكرة الأوىل

هو  ال��ط��ب��ي��ة،  ال�صماعة  ف��ك��رة  اب��ت��ك��ر  م��ن  اأول 

الطبيب الفرن�صي رينيه لينيك، وكان ذلك يف عام 

1816 عندما ذهب لفح�ص فتاة خجلت من اأن 

يقرتب منها لي�صمع دقات قلبها، فاأخذ �صحيفة 

اأ�صطواين، ف�صمع دقات  �صكل  بلفها على  وقام 

جهاز  ب�صناعة  ي��ف��ك��ر  ب����داأ  ه��ن��ا  وم���ن  ق��ل��ب��ه��ا، 

ف�صنع  ب�صهولة،  املري�ص  لفح�ص  ي�صتخدمه 

عام  اخل�صب  من  الأوىل  الطبية  �صماعته  لينيك 

1819 با�صتخدام اأ�صطوانة خ�صبية مثقبة لنقل 

الطبيب  اأذن  اإىل  املري�ص  �صدر  من  الأ���ص��وات 

واأطلق عليها ا�صم الع�صا الطبية.

خمرتع ال�سماعة

ودر���ص  بفرن�صا،   1781 فراير  يف  لينيك  ول��د 

ال�صمعي  الفح�ص  فن  واأتقن  الب�رشي،  الطب 

بدرا�صته  اأي�����ص��ًا  وت��ف��وق  ال�����ص��در،  لتجويف 

وغدد  الطمث،  وانقطاع  ال�صفاق،  للتهابات 

الرو�صتاتا، واأمرا�ص الدرن.
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هيئة  بحثه كع�صو  1804 ووا�صل  عام  تخرج 

عدة  وكتب  باري�ص،  يف  الطب  كلية  يف  تدري�ص 

اإىل  بالإ�صافة  املر�صي،  الت�رشيح  مقالت حول 

كاردينال  جل��وزي��ف  �صخ�صي  كطبيب  تعيينه 

في�ص، وهو الأخ غري ال�صقيق لنابليون، وال�صفري 

الفرن�صي بالفاتيكان.

ال��ذي��ن ق��دم��وا  وي��ع��ت��ر لينيك م��ن الأط���ب���اء 

اأف�صل رعاية للفقراء خالل حروب نابليون، 

ويف عام 1816 مت تعيينه طبيب مب�صت�صفى 

ال�صماعة  اخ��رتع  حيث  باري�ص  يف  "نيكر" 

اأعظم  م��ن  واح���دة  للب�رشية  وق���دم  الطبية 

حتى  التطبيب  يف  وا�صتمر  الطبية،  الأفكار 

تويف يف اأغ�صط�ص 1826.

�سبب الخرتاع

ال�صماعة  لينيك لخرتاع  اإلهام  يف  ال�صبب  وكان 

الطريقة  ا�صتخدام  م��ن  احل��رج  ه��و  البداية  يف 

خالل  من  الإن���اث،  املري�صات  ل�صمع  التقليدية 

ولهذا  املري�صة،  �صدر  على  الطبيب  اأذن  و�صع 

كاأنبوب  وت��دوي��ره��ا  �صحيفة  با�صتخدام  ق��ام 

لال�صتماع للنب�ص، وهكذا كان الإلهام لخرتاع 

واحدة من اأهم الأدوات الطبية على الإطالق.

وكان لينيك قد لحظ مثلما لحظ علماء اآخرون 

اأثناء  الب�رشية  الأذن  اإىل  يت�صخم  ال�صوت  اأن 

مروره عر اخل�صب، ويف عام 1819 زود لينيك 

وهي  الطبية،  الع�صا  عليه  اأط��ل��ق  مب��ا  الأط��ب��اء 

ي�صل  اخل�صب  من  م�صنوعة  جموفة  اأ�صطوانة 

على  جتويفها  ت�صكيل  ومت  15�صم،  اإىل  طولها 

�صكل بوق، ولال�صتماع اإىل القلب حتتاج الع�صا 

ل�صدادة جتعل التجويف اأ�صطوانّيًا.

واأخذ  التعديالت  من  بعدد  الخ��رتاع  هذا  ومر 

الطبيب  اأكر مالءمة، حتى قام  اأ�صكال خمتلفة 

عام  الطبية  ال�صماعة  بتطوير  ليتمان  ديفيد 

1961 لت�صل اإىل �صكلها املعروف حاليًا.

مكونات ال�سماعة

بع�صها  يت�صل  اأج��زاء  ع��دة  الطبيب  ول�صماعة 

ببع�ص لت�صبح يف النهاية اأداة واحدة، وتتكون 

ال�صماعة من:

الطبلة: هي قطعة دائرية م�صطحة، ي�صعها   •
تتح�ص�ص  وه��ي  امل��ري�����ص،  ج�صم  على  الطبيب 

ال�صوت وتعمل على تو�صيله اإىل اأذين الطبيب.

• الأنبوب: هو اأنبوب متو�صط احلجم يت�صل 
تو�صيل  على  ويعمل  الطبلة،  مع  طرفيه  اأح��د 

بقطر  يكون  اأن  ويف�صل  خالله،  من  ال�صوت 

اأج���ل �صهولة ع��ب��ور اله��ت��زازات  وا���ص��ع، م��ن 

ال�صوتية بداخله.

�صهلة  معدنية  قطعة  ه��و  املعدين:  احلامل   •
الأعلى  الطرف  بني  الو�صل  على  تعمل  الثني، 

لالأنبوب، وذراعي �صماعتي الأذن.

مت�صل  �صماعتان  وه��م��ا  الأذن:  �سماعتا   •
باأ�صفل كل واحدة منهما جزء مفرغ ي�صاعد يف 

تو�صيل ال�صوت القادم من الطبلة عر الأنبوب 

اإىل اأذن الطبيب.

طريقة عملها

بالنتائج  ت��زوي��ده  ع��ل��ى  الطبيب  �صماعة  تعمل 

املطلوبة اأثناء فح�ص املري�ص، وذلك بو�صعها على 

منطقة ال�صدر، ل�صماع الأ�صوات التي ت�صدر من 

القلب والرئتني، وهي عبارة عن ذبذبات �صوتية 

تلتقطها طبلة ال�صماعة، وتوجهها اإىل اأذن الطبيب 

بطريقة  املر�ص  ت�صخي�ص  من  فيتمكن  مبا�رشة، 

منا�صبة.

مرت السماعة الطبية 

بمراحل عدة إلى أن 

وصلت إلى شكلها 

الحالي عام 1961

بداية اختراع السماعة 

كانت بسبب 

الحرج من االستماع 

للمريضات اإلناث

  تعمل �صماعة الطبيب على تزويده بالنتائج املطلوبة اأثناء فح�ص املري�ص
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السماعة الطبية لها 

العديد من االستخدامات 

وساعدت في عالج ماليين 

المرضى على مر التاريخ

  رينيه لينيك  ال�صماعة الطبية الأوىل �ُصنعت من اخل�صب عام 1819

على  تعتمد  الطبية  ال�صماعات  من  اأنواع  توجد 

على  حتتوي  اإذ  العمل،  يف  الكهربائية  الطاقة 

ال��ذب��ذب��ات  يلتقط  للطبلة،  كبديل  ميكروفون 

ال�صوتية وي�صخمها وير�صلها ل�صماعات الأذن 

ولكن  بو�صوح،  الطبيب  لي�صمعها  كهربائيًا 

يف�صل الأطباء النوع التقليدي، لأنه اأكر دقة يف 

حتديد قوة النب�صات، اأو الأعرا�ص ب�صكل عام.

ا�ستخداماتها

ال���ص��ت��خ��دام��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  الطبيب  ول�صماعة 

الطبية التي �صاعدت يف عالج ماليني املر�صى على 

مر التاريخ، ومنها.

دخ��ول،  لقيا�ص  ت�صتخدم  التنف�س:  مراقبة 

الطبيب  فيطلب  الرئتني،  من  ال��ه��واء  وخ��روج 

من املري�ص، القيام بال�صهيق، والزفري، ملراقبة 

الرئة  يقارن بني  اأن  الطبيب  في�صتطيع  تنف�صه، 

ال�صليمة، واملري�صة، ومعرفة نوع املر�ص الذي 

يعاين منه املري�ص.

امل�سادر

للكاتبة  الطبية"  "ال�صماعة  بعنوان  مقال   -

2018 - موقع   يونيو  ك��ارا روج��ري���ص - 

. www.britannica.com
الطبية"  ال�صماعة  "خمرتع  بعنوان  - مقال 

 -  2017 اأب��ري��ل    - بيلي�ص  م��اري  للكاتبة 

.www.thoughtco.com موقع

ك��ان��ت   1817 اإىل   1816 ع����ام  م���ن   -1
م�صنوع  طويل  اأن��ب��وب  عن  عبارة  ال�صماعة 

�صدر  على  اأطرافه  اأحد  يو�صع  اخل�صب  من 

املري�ص والآخر يف اأذن الطبيب.

2- عام 1830 عدل العامل بيري بيوري هذا 
العاج  من  ج��زء  باإ�صافة  اخل�صبي  الأن��ب��وب 

على طرف الأذن.

اخل�صبي  الأنبوب  ا�صتبدل   1851 عام   -3
باآخر من املطاط رفيع، لكنه مل يكن فعال.

4- عام 1852 تطورت �صناعة الأنبوب من 
املطاط اإىل املعادن.

راب���اب���ور  ال��ع��امل��ان  ط���ور   1900 ع���ام   -5
و�صراغ الأداة، فاأ�صبحت حتتوي على قمع 

مزدوج ومغلف.

ليتمان  ديفيد  الطبيب  طور   1961 عام   -6
فاأ�صبحت  اليوم،  احلايل  �صكلها  يف  ال�صماعة 

العلم  تقدم  للتغيري، ومع  قابل  بقمع  مزودة 

ظهرت �صماعات طبية خمتلفة، مثل ال�صماعة 

ال�صوت  بقوة  تتميز  التي  التعليمية  الطبية 

التي  الح��رتاف��ي��ة  وال�صماعة  اأق���ل،  دق��ة  م��ع 

من  وت��ت��ك��ون  العالية  ال�����ص��وت  ب��دق��ة  تتميز 

منفذين لدخول ال�صوت.

مراحل تطور ال�سماعة الطبية

الطبيب  ي�صع  القلب:  نب�سات  عدد  قيا�س 

�صماعة الأذن مبنطقة تواجد القلب، لقيا�ص عدد 

ولتحديد  طبيعية،  اأنها  من  والتاأكد  نب�صاته، 

احلالة ال�صليمة للقلب يعتمد الطبيب على �صماع 

على  يدل  قد  الت�صوي�ص  فبع�ص  �صوت وا�صح، 

طنني  اأي  �صمع  واإذا  القلب،  �صمامات  يف  تلف 

�صلبي  عار�ص  وج��ود  على  ي��دل  فهذا  رن��ني  اأو 

ي�صمعه  ال���ذي  ال�صوت  يو�صح  وق��د  بالقلب، 

التي  املر�صية  احلالة  ال�صماعات  عر  الطبيب 

يعاين منها املري�ص.

�سغط  جلهاز  م�ساعدة  كاأداة  ا�ستخدامها 

الدم: ت�صتخدم مع اأجهزة قيا�ص �صغط الدم، 

وتو�صع  اليد،  على  اأجزائها  اأح��د  تلف  التي 

حتتها �صماعة الطبيب، حتى يتمكن من حتديد 

�صغط  معدل  ملعرفة  القلب،  نب�صات  طبيعة 

الدم بو�صوح.
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ال�سركة،  يف  مطبقة  بــرامــج  ــدة  ع تطوير  يف 

لق�سم بعدها توجهت  لها،  الفني  الدعم   وتقدمي 

  IT Quality Management & Security 

تركز  الق�سم  هــذا  ــل  داخ العمل  طبيعة  وكــانــت 

ــة الآلــيــة  ــم ــظ عــلــى الرتـــقـــاء بــاخلــدمــات والأن

ومطابقتها  جودتها  من  والتاأكد  لل�سركة،  املقدمة 

ن�سر  على  العمل  وكذلك  املطلوبة،  للموا�سفات 

الوعي باأهمية اجلودة يف الأعمال ولي�س فقط الكم. 

توعوية  برامج  تقدمي  الفرتة  هــذه  وتخللت 

املعلومات،  تقنية  ــرة  دائ ملوظفي  وتدريبية 

وتقدمي ور�س عمل عن موا�سيع تخ�س اجلودة. 

ق�سم يف  البيانات  قواعد  م�سوؤولية  توليت   ثم 

IT Administration ، و�سملت م�سوؤوليتي 
البيانات،  قواعد  و�سيانة  ومراقبة  اإدارة 

ا�سرتاتيجيات  وت�سميم  تــطــويــر  ــك  ــذل وك

وال�سوابط  املعايري  وو�سع  البيانات،  قواعد 

وموؤخرًا  املعلومات،  اأمن  حلماية  الإر�سادية 

متت ترقيتي اإىل وظيفة رئي�س م�سروع.

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

كلية  الكويت  جامعة  خريجة  الغربللي  �سالح  مها 

العلوم، تخ�س�س حا�سب اآيل.

• ما هي طبيعة عملك؟

تقنيه  دائــــرة  يف  املــهــنــيــة  مــ�ــســريتــي  ــالل  خـ

يف  عملت  عــامــاً،   14 مــن  ولأكـــرث  املعلومات 

ــداد  ــام، وكــنــت مــ�ــســوؤولــة عــن اإعـ عــدة اأقــ�ــس

يخ�س  برنامج  اإعــداد  منها  جديدة،  تطبيقات 

ت�ساريح  لإ�سدار  املوحد  الإلكرتوين  النظام 

�ساهمت  اأي�سا  ال�سركة.  مــواقــع  لكل  العمل 

• ما هو �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

الدولة  يف  القطاعات  ــم  اأه مــن  النفطي  القطاع 

وان�سمامي للعمل يف هذا القطاع احليوي �سي�سيف 

يل الكثري على امل�ستويني املهني والعلمي.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني احلياة العملية 

والدرا�صة النظرية؟

يف اأغلب املجالت يكون هناك اختالف بني احلياة 

النظرية والعملية، ولكن يف جمال احلا�سب الآيل 

الآلية  الأنظمة  اأن  ما، حيث  نوعاً  فالأمر خمتلف 

اإجــراء  لت�سهيل  اأو  م�سكلة،  حلل  دائماً  وجــدت 

نف�سه ما  به يف عملنا، وهو  نقوم  ما  معني، وهذا 

وجوه

مها 
بللي لغر ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ�ــســرة  اأفـــراد 

ــه عـــن قـــــرب، واحلـــديـــث  ــي عــل

املهنية  اجلـــوانـــب  بــعــ�ــس  عــن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

عملي في القطاع 

النفطي يضيف لي 

الكثير على المستويين 

المهني والعلمي

مواكبة المستجدات 

من أبرز التحديات التي 

يصادفها موظف 

تقنية المعلومات
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تطبيق  ــايل  احل ق�سمي  يف  ــازات  ــ الإجن ــم  اأه مــن 

 Microsoft يف  املوجودة  التكنولوجيا  اأحدث 

بيئة  خلق  طريق  عن  وذلــك    SQL server
لقواعد البيانات مبنية على اأ�س�س اأمنية وو�سع 

الكوارث وتطوير نظم  التعايف من  وتطوير خطة 

اآلية لتنبيه م�سوؤويل قواعد البيانات عن اأي تغري 

التحتية،  البنية  يخ�س  كان  �سواء  لها،  يحدث 

حلماية  امل�ستخدمني  �سالحيات  يف  تغيري  اأي  اأو 

قواعد البيانات والبيانات احل�سا�سة.

• ما روؤيتك بالن�صبة لتطوير الذات؟ 
ومن  الذات،  تطوير  يف  اأ�سا�سي  �سيء  القراءة 

طريقة  ففيه    TED اأي�سا  املفيدة  الــربامــج 

عر�س لالأفكار ب�سكل خمتلف.

املمار�سة  الأحوال  كل  ويف  اجلامعة.  يف  در�سناه 

والتطبيق تعزز اخلربة، وتزيد املعرفة وحتقق 

اأو  م�ستجدات  اأيــة  مواجهة  يف  اخلــربات  تراكم 

تطورات تخ�س جمال التخ�س�س.

• ما هي اأبرز التحديات التي ت�صادفك يف جمال 

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

موظف  لأي  ميكن  التي  التحديات  اأكــرب  من  اإن 

هو  يقابلها،  اأن  املعلومات  تقنية  جمال  يف  يعمل 

على  يكون  واأن  امل�ستجدات،  مواكبة  ي�ستطيع  اأن 

دراية وعلم بكل جوانب املجال الذي يعمل به، ففي 

وم�ستمر  هائل  تطور  هناك  املعلومات  تقنية  عامل 

يحتم على اجلميع ال�سعي الدائم لتطوير املهارات 

والقدرات يف العمل، وذلك لالرتقاء مب�ستوى الأداء 

واخلدمات املقدمة لكافة موظفي ال�سركة.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
دائــمــاً  ي�سعرين  مــا  ــذا  وهـ بــالــتــاأكــيــد،  نعم 

باحلما�س والرغبة يف الإجناز والإبداع.

التي جنحت بتحقيقها يف  الإجن��ازات  اأهم  ما   •

جمال العمل؟

حتقيقه  تودين  الذي  وما  طموحاتك،  هي  ما   •

يف امل�صتقبل؟

اأحد  لتحقيقه، ولعل  ي�سعى  اإن�سان طموح  لكل 

اأن  هو  العمل  م�ستوى  على  طموحاتي  اأهــم 

جمال  يف  امل�ستوى  رفيعة  �سهادة  على  اأح�سل 

قواعد البيانات.

اأ�سعى  فاإنني  ال�سخ�سي  اجلانب  على  اأمــا 

جديدة،  اأمــاكــن  وزيـــارة  دول  لعدة  لل�سفر 

وثقافاتها  ال�سعوب  عــادات  على  والتعرف 

املختلفة.

• ما هي هواياتك، وهل حتر�صني على ممار�صتها؟ 

بغر�س  وذلك  الهوايات،  اأهم  من  يعترب  ال�سفر 

املختلفة،  ال�سعوب  ثقافات  على  ــالع  الطـ

جيدة  فر�سة  يل  بالن�سبة  ال�سفر  ميثل  كما 

مثل:  املختلفة،  بالأن�سطة  وال�ستمتاع  للراحة 

العامة،  باحلدائق  والتنزه  الدراجة،  ركوب 

وح�سور  ــاحــف،  املــت ــارة  ــ وزيـ ــتــ�ــســوق،  وال

امل�سرحيات العاملية.

طبيعة العمل تتناسب 

مع ميولي وتشعرني 

بالحماس والرغبة 

في اإلنجاز واإلبداع

  الرماية من الهوايات املف�صلة لدى مها الغربللي
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هل تعلم ؟ 
اأن 10 % فقط من �شكان الأر�ض يعي�شون 	 

في ن�شف الكرة الأر�شية الجنوبي.

اأن ال�شفدع ل ينام اأبدًا.	 

اأن القلب ينب�ض مائة األف نب�شة خالل 	 
اليوم الواحد.

معلومات عامة
الإن�شان العادي ي�شتهلك لترين من النفط يوميًا.	 

الفرا�شة تتح�ش�ض الرائحة والطعم با�شتخدام 	 
اأطراف قدميها.

اإجمالي وزن النمل في العالم ي�شاوي وزن كل 	 
الب�شر.

من الكويت
رغم ب�شاطة ت�شاري�ض الكويت، تنت�شر بع�ض التالل 	 

والكثبان الرملية ال�شغيرة، كتالل اللياح، وكراع 
المرو، وكذلك جال الزور التي تطل على ال�شاحل 

ال�شمالي وي�شل ارتفاعها اإلى 145 مترًا.

من اأهم الأودية الموجودة في الكويت وادي الباطن، 	 
الذي ي�شير مع خط الحدود الغربية للبالد، ومن 
اأ�شهر المنخف�شات، اأو الخبرات كما ت�شمى محليًا 

خبرة الرو�شتين، واأم العي�ض في ال�شمال.

شخصيات
اأرخميد�ض.. 

هو عالم طبيعة وريا�شيات وفيزيائي ومهند�ض ومخترع وعالم فلك يوناني، يعتبر اأحد كبار المفّكرين في الع�شور القديمة، 
حتى اأن كثيرًا من نظريات علم الفيزياء الحالية ت�شتند على النماذج التي طورها.

ولد �شنة 287 ق.م في مدينة �شرقو�شة الواقعة بجزيرة �شقلية، و�شافر اإلى الإ�شكندرية طلبًا للدرا�شة، ثم بعدها اإلى 
اليونان، وا�شتقر هناك حتى وفاته عام 212 ق.م على يد الغزاة الرومانيين.

من اأ�شهر اكت�شافاته، طرق ح�شاب الم�شاحات والأحجام، والجذور التربيعية، وكتابة الأرقام الكبيرة، وهو اأي�شًا من حدد 
قيمة )باي( في علم الريا�شيات، وهي العالقة بين محيط الدائرة وقطرها.

كلمات
اإذا كان الما�شي ل ي�شتحق الحديث، فلن�شنع 	 

م�شتقباًل ي�شتحق اأن ُيحكى عنه.

الكتب تهيئ لالإن�شان الحياة التي يهواها.	 

العقل الواعي، هو القادر على احترام الفكرة 	 
حتى ولو لم يوؤمن بها.
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في  • الكويت  وفد  متراأ�شًا  الكاظمي  عبدالمطلب  النفط  وزير 
اجتماع مجل�ض الأقطار العربية الم�شدرة للنفط "اأوابك" الذي 

عقد بالكويت في 23 و24 نوفمبر عام 1976.

برئا�شة  • المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وفد 
مجل�ض  اجتماع  خالل  العتيبة  مانع  ال�شيد  معالي 

وزراء "اأوابك".

الوطنية: عدد يناير 1977

الوطنية: عدد يناير 1977
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