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فرباير اخلري
ل�شهر فرباير نكهة خا�صة يف حياة الكويتيني ،وله يف وجدانهم
ذكريات جميلة ال متحى ،ففيه حتتفل البالد بعيد ا�ستقاللها ،وفيه
ن�ستذكر جميع ًا واحدة من املحطات العظيمة التي مر بها جمتمعنا،
و�أع�ن��ي بها حترير كويتنا الغالية م��ن ب��راث��ن ال�غ��زو ال�صدامي
الغا�شم.
�شهر تتجدد فيه امل�شاعر ،وت�صبح �صور التاريخ ماثلة �أمام الأعني،
لتمد الأجيال بالعظة والعربة ،وت�شحذ الهمم ملواجهة التحديات،
وت�شحن امل�شاعر مبحبة ه��ذه الأر� ��ض ،التي مل تبخل يوم ًا على
�أبنائها ،فوفرت لهم �سبل العي�ش الكرمي ،وهي�أت لهم احلياة ب�أمان
وا�ستقرار ،يف واحدة من �أكرث املناطق ا�ضطراب ًا يف العامل.
لوطننا دين كبري علينا ،ي�ستوجب منا مقابلة الوفاء بالوفاء ،وهي
م�س�ؤولية ال يخت�ص بها فرد بعينه ،و�إمنا تقع على عاتق اجلميع،
كل من موقعه ،وبح�سب �إمكاناته وقدراته ،ومن خالل ترجمة حبه
واعتزازه بوطنه �إىل �أفعال و�سلوكيات ملمو�سة ،تعود بالفائدة على
الوطن ،وت�سهم يف تقدمه ورفعة �ش�أنه.
كويتنا جميلة ،وقد حباها اهلل عز وجل قيادة حكيمة ،ال يقت�رص
ت�أثريها على الداخل ،و�إمنا يتعداه �إىل خارج احلدود ،فلها يف كل
ب�ؤرة توتر جهد ي�سعى �إىل احلل ،ويف كل �أر�ض تن�شد العون يد متتد
مل�ساعدة النا�س ،وانت�شالهم من وط�أة العوز واحلاجة.
ورب��ان �سفينة ماهر ،متنح ابت�سامته االطمئنان ل�شعبه ،وتهيئ
حكمته ل�ل�آخ��ري��ن ال�سبل حل��ل ن��زاع��ات�ه��م ،ع�بر ال�ت��دخ��ل احلميد
واحلري�ص ،الذي �أ�صبح مق�صد ًا لكل طرف ي�ستع�صي عليه احلل.
حفظ اهلل الكويت و�شعبها وقيادتها من كل مكروه ،و�أدام عليها
نعمة الأمن واال�ستقرار والتقدم واالزدهار.

خلود �سعد املطريي

مشاريع
افتتحتها الشركة في صباح األحمد وجابر األحمد

 4محطات وقود جديدة
على �ضوء التو�سع العمراين يف دول��ة الكويت ،قامت م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ب�إعداد درا�سات باال�ستعانة ب�أحد البيوت اال�ست�شارية خل�صت �إىل
احتياج البالد لإن�شاء حمطات تعبئة وقود جديدة.
وانطالقاً من ذلك ،و�ضعت �شركة البرتول الوطنية الكويتية خطة طموحة
لإن�شاء  99حمطة تعبئة وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويت ،مق�سمة
على خم�س جمموعات.
ومت و�ضع ت�صاميم لهذه املحطات لتكون وف��ق �آخ��ر م��ا تو�صلت �إليه
التكنولوجيا ،ومبظهر معماري متميز.
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البدر :الشركة تدشن

بافتتاح المحطات

مرحلة جديدة من تاريخ
خدماتها للجمهور

الرئي�س التنفيذي يتابع �سري العمل يف املحطات اجلديدة

 18حمطة
وب ��د�أت عملية �إن�شاء املحطات يف ع��ام ،2018
حيث وق�ع��ت "البرتول الوطنية" م��ع �رشكتي
"املجموعة امل�شرتكة" ،و"خالد اخلرايف و�إخوانه"
للمقاوالت الإن���ش��ائ�ي��ة ،ع�ق��ود �إن���ش��اء حمطات
املجموعة الأوىل ،والتي ت�شمل  18حمطة.
ومع نهاية عام  ،2019مت االنتهاء من �إن�شاء بع�ض
من هذه املحطات ،وت�سليمها لـ "البرتول الوطنية"،
حيث قام الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وليد البدر،
بافتتاح حمطتي رقم  141و ،142يف مدينة �صباح
الأحمد ال�سكنية من �إجمايل  10حمطات تنفذها
�رشكة املجموعة امل�شرتكة ،يقع  9منها يف مدينة
�صباح الأحمد ،والعا�رشة يف منطقة الوفرة.
كما افتتح البدر ،املحطة رقم  134مبدينة جابر
الأحمد ،وهي واحدة من  8حمطات تنفذها �رشكة
خالد اخل��رايف و�إخ��وان��ه للمقاوالت الإن�شائية،
يقع  4منها يف مدينة جابر الأح�م��د ،وحمطتان
العتيبي :المحطات

تتضمن مضخات
حديثة تمتاز
بسرعة التدفق

يف مدينة �سعد العبداهلل ،وحمطة يف �شمال غرب املقدمة للجمهور ،حيث ت�شكل املحطات اجلديدة
ال�صليبيخات ،و�أخرى يف مزارع العبديل.
نقلة نوعية كبرية� ،سواء على م�ستوى االرتقاء
بجودة وتنوع اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة،
ت�صاميم ع�صرية
و�أو�ضح البدر يف هاتني املنا�سبتني� ،أن املحطات �أو ما يتعلق مبراعاة اجلانب البيئي.
اجل��دي��دة مت تنفيذها وف��ق ت�صاميم هند�سية
ا�سرتجاع البخار
حديثة وجذابة ،و�سوف تعمل بتقنيات رقمية و�أ�شار البدر �إىل �أن املحطات اجلديدة مزودة
متطورة ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة �ستفتتح باقي ب�أحدث نظم الطاقة املتجددة عاملي ًا (الأل��واح
ً
حمطات املرحلة الأوىل تباعا يف الأ�شهر الأوىل ال���ش�م���س�ي��ة) ،ل�ت��وف�ير م ��ا ي �ق ��ارب  %30من
ً
من العام اجلاري ،وفقا للجدول الزمني املقرر .ا�ستهالك املحطة للكهرباء ذات �ي � ًا ،مبين ًا �أن
و�أ�� �ض ��اف �أن ال ���شرك��ة ت��د��ش��ن ب��اف�ت�ت��اح ه��ذه
املحطات حتتوي �أي�ض ًا على وحدة ال�سرتجاع
املحطات مرحلة ج��دي��دة م��ن ت��اري��خ خدماتها
البخار( )VRUميكنها التقاط الأبخرة �أثناء
ملء خزانات ال�سيارات بالوقود ،عرب �أنابيب
حمطة رقم 137
للتهوية ،ثم تكثيف هذه الأبخرة و�إعادتها �إىل
خ�لال افتتاح املحطة رق��م  137ال��واق�ع��ة يف
خزانات الوقود ،وا�ستخال�ص الهواء النظيف
��ش�م��ال غ ��رب ال�صليبيخات� ،أو� �ض��ح مدير
منها بن�سبة ت�صل �إىل  %95قبل انطالقه يف
م�رشوع �شمال الكويت ،مهند�س �أول �إن�شاءات
اجلو ،وذلك للحد من تلوث الهواء.
حمود اخلليفي� ،أن افتتاح هذه املحطة يندرج
يف �إطار �إجناز  8حمطات تنفذها �رشكة خالد
اخلرايف و�إخوانه للمقاوالت الإن�شائية.
و�أ� �ض ��اف اخلليفي �أن حم�ط��ة ��ش�م��ال غ��رب
ال�صليبيخات ق��د زودت مبنتجات ال��وق��ود
الأ�سا�سية وهي :بنزين ممتاز ،وخ�صو�صي،
والرتا� ،إ�ضافة �إىل منتج الكريو�سني.

خاجه :إنشاء المزيد

من المحطات بما

يتوافق مع استراتيجية

الشركة 2040

5

املحطات اجلديدة متتاز بالت�صميم املعماري املميز وا�ستخدام تكنولوجيا حديثة

تبليغ �أتوماتيكي
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أ� �ش��ار ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لعمليات تزويد الوقود غامن العتيبي� ،إىل �أن
امل�ضخات التي مت تركيبها يف املحطات اجلديدة
تنتمي للجيل الأح � ��دث ،م��ن ت�صنيع �رشكة
( )Tokhiemالفرن�سية ،ومتتاز ب�سعة تدفق
ترتاوح بني  40-36لرت بالدقيقة.
و�أو�ضح العتيبي �أن املحطات اجلديدة مزودة
بنظام خ��ا���ص ي�سجل ب�شكل حلظي ق ��راءات
م�ستوى ال��وق��ود يف اخل��زان��ات ،وكذلك قيا�س
م�ستوى املاء (�إن وجد) ،مبين ًا �أن هذا النظام
حمطة رقم 141

حتتوي على  7خزانات وقود ،ثالثة منها ملنتج
بنزين �سوبر ممتاز ()SUب�سعة �إجمالية
� 135ألف لرت ،وخزانان بنزين ممتاز ()PR
ب�سعة �إجمالية � 90ألف لرت ،وخزانان بنزين
�سوبر ال�ترا ( )UL98ب�سعة �إجمالية (90
�ألف لرت)
ويوجد يف كل حمطة من املحطتني املذكورتني
 6م�ضخات وق ��ود ،م��وزع��ة على ث�لاث جزر
خ��دم��ة� ،أرب� ��ع م���ض�خ��ات حت �ت��وي ع�ل��ى ع��دد
�ستة �أه��واز ،وم�ضختان حتتويان على ثالثة
�أهواز.

6

العـدد  - 503فرباير

2020

متنوعة بجودة عالية

وغرب عبداهلل املبارك� ،إ�ضافة �إىل  25حمطة يف
مرحلة الطرح للدرا�سة يف مدينة املطالع ،وعبداهلل
املبارك ،متوقع ًا االنتهاء من تنفيذ املجموعتني
مطلع عامي  2024 – 2023على التوايل.

مرتبط مب�ستودعات الوقود ،ويف حالة انخفا�ض
م�ستوى الوقود باملحطة �إىل حدود معينة ،يقوم
بتبليغ امل�ستودعات �أوتوماتيكي ًا ،لإر�سال ناقلة
وقود للمحطة على الفور.
و�أ�شار �إىل �أنه يوجد يف املحطات نظام لتجميع
�أي ان�سكابات برتولية مكون من خزان ب�سعة
� 25أل��ف ل�تر ،م��زود بجهاز لف�صل امل�ي��اه عن
امل�شتقات البرتولية.

خدمات �إ�ضافية
وتوفر املحطات اجلديدة خدمات �إ�ضافية ،مثل:
ال�سوق امل��رك��زي ،ومركز �صيانة لل�سيارات،
ونقاط تعبئة ماء وه��واء ،وخدمة ��صراف �آيل
( ،)ATMكما يتوافر بها �أحدث �أنظمة الدفع
ب��ا��س�ت�خ��دام ط ��رق مبتكرة وم �ت �ع��ددةُ ،ت� ّك��ن
العمالء من دفع قيمة م�شرتياتهم من الوقود
عرب ع��دة ط��رق �آمنة و�سهلة ،ت�شمل :البطاقة
املدنية ،وتطبيق ( )E-Petrolعلى الهواتف
الذكية ،والق�سائم الإلكرتونية ،وبطاقات الدفع
الإلكرتونية (.)KNET

تقديم خدمات
داخل المحطات
الجديدة للجمهور

ا�سرتاتيجية 2040

يف ال�سياق ذات ��ه� ،أو��ض��ح مدير دائ ��رة الت�سويق
املحلي وليد خاجه� ،أن "البرتول الوطنية" ب�صدد
�إن�شاء املزيد من حمطات تعبئة الوقود يف ال�سنوات
ال�ق��ادم��ة ،مب��ا يتوافق م��ع ا�سرتاتيجية ال�رشكة
 ،2040من �أجل تغطية االحتياج املتزايد للمنتجات
البرتولية ،وملواكبة التو�سع العمراين يف الدولة.
و�أ�ضاف �أن العمل جا ٍر حالي ًا على ت�صميم 15
حم�ط��ة ع�ل��ى ال �ط��رق امل ��ؤدي ��ة �إىل م��دي�ن��ة �صباح
الأح �م��د ،واجل �ه ��راء ،والفنيطي�س ،وخيطان،

املحطة رقم 142

حتتوي على �سبعة خ��زان��ات للوقود ،ثالثة
منها ملنتج بنزين �سوبر ممتاز ( )SUب�سعة
�إج �م��ال �ي��ة � 90أل� ��ف ل�ت�ر ،وخ ��زان ��ان بنزين
ممتاز ( )PRب�سعة �إجمالية � 135ألف لرت،
وخزانان بنزين �سوبر الرتا ( )UL98ب�سعة
�إجمالية � 90ألف لرت.

مؤتمرات
"البترول الوطنية" شاركت به

مؤتمر الصحة والسالمة
م�شاركة مميزة �سجلتها �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،يف
م�ؤمتر ومعر�ض ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة الدويل العا�شر،
الذي �أقيم حتت �شعار "التنمية املهنية ومنع اخل�سائر" ،ونظمته
اجلمعية الأمريكية ملحرتيف ال�سالمة -فرع الكويت ،بالتعاون مع
جمعية املهند�سني الكويتية ،برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء
واملاء د .خالد الفا�ضل.
و�أكد الرئي�س التنفيذي لل�شركة وليد البدر ،يف كلمة خالل االفتتاح
على �أهمية املو�ضوعات املطروحة يف امل�ؤمتر عن �صناعات التكرير،
وارتباطها الوثيق مب�شاريع القطاع النفطي.

اال�ستفادة من اخلربات
افتتح امل ��ؤمت��ر وك�ي��ل وزارة النفط ال�شيخ
من��ر ال�صباح ،نيابة ع��ن د .خ��ال��د الفا�ضل،
م�ؤكد ًا �أن الكويت تويل اهتمام ًا كبري ًا ملجال
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،من خالل
�إن���ش��اء الأج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ،وف��ر���ض النظم
وال �ت ���شري �ع��ات ،و� �ض �م��ان ُح���س��ن تنفيذها،
ك�م��ا �أن �ه��ا ت�سعى ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات
وامل �� �س �ت �ج��دات ال �ع��رب �ي��ة وال ��دول��ي ��ة ،لبلوغ

م�ستويات �أعلى و�أكرث قدرة على توفري �أوجه
احل�م��اي��ة مبختلف اجل��وان��ب اال�سرتاتيجية
والتنفيذية.
و�أ�ضاف �أن وزارة النفط ،وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�رشكاتها التابعة ،ي��دع�م��ون كل
م��ا م��ن �ش�أنه حت�سني وتطوير �أداء معايري
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،باعتبارها
من الأولويات ملنع اخل�سائر.
وقال ال�صباح� ،إن "�إقامة مثل هذه الأن�شطة

الصباح :االستفادة

من كل جديد لتطوير
معايير الصحة
والسالمة والبيئة

ال ��دول �ي ��ة ي���س��اه��م يف رف���ع ��س�م�ع��ة وم�ك��ان��ة
الكويت يف املحافل ال��دول�ي��ة ،وي�برز دوره��ا
ك��إح��دى ال ��دول ال��رائ��دة واملتقدمة يف جمال
�صناعة النفط والغاز ،وي�ؤكد مدى حر�صها
واهتمامها باملحافظة على ال�سالمة البيئية
وامل�ه�ن�ي��ة� ،إىل ج��ان��ب اهتمامها بالعمليات
امل��رت�ب�ط��ة بال�صناعة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ك��الإن �ت��اج،
والت�صنيع ،والت�سويق".
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البدر :م�شاريع القطاع النفطي خطوات �إيجابية حلماية البيئة
"البرتول الوطنية"

من جهته� ،أك��د الرئي�س التنفيذي لـ "البرتول
الوطنية" ول �ي��د ال �ب ��در ،يف كلمته ع�ل��ى �أهمية
املو�ضوعات املطروحة يف امل�ؤمتر ،والتي تتناول
�صناعات التكرير ،وارتباطها الوثيق مب�شاريع
ال�ق�ط��اع النفطي ،املتمثلة يف م���شروع ال��وق��ود
البيئي ،وم�شاريع الطاقة املتجددة ،وم�رشوع
احل��د م��ن انبعاثات ال �غ��ازات ال���ض��ارة� ،إذ تعد
جميعها مناذج وخطوات �إيجابية ت�ؤكد حر�ص
واه�ت�م��ام ��شرك��ات ال�ق�ط��اع النفطي على تبني
م�شاريع ت�ه��دف �إىل حماية البيئة ،وتنعك�س
على حتقيق ال�صحة وال�سالمة والبيئة ومنع
اخل�سائر.
و�أكد البدر �أن �إقامة مثل هذه امل�ؤمترات ت�ساهم
يف رفع م�ستوى ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
وحت�ق��ق م �ع��ارف ج��دي��دة ،كما �أن �ه��ا ت��زي��د خربة
وكفاءة املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
البدر :مشاريع القطاع

النفطي تؤكد حرصه
البالغ واهتمامه
بحماية البيئة
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الديحاين :التزام وا�ضح من ال�رشكة بكافة ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة

العمل اجلماعي
ويف م�شاركة �أخ� ��رى�� ،شرح ن��ائ��ب الرئي�س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي مل� ��� �ص� �ف ��اة م� �ي� �ن ��اء الأح� � �م � ��دي
ف�ه��د ال��دي �ح��اين� ،أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي يف
�رسعة �إجن ��از امل�ه��ام� ،إذ ال ميكن �أن تكتمل
نظم ال�سالمة من خ�لال عمل ف��ردي ،م�ؤكد ًا
�أن "البرتول الوطنية" ت�ؤمن ب�أهمية العمل
امل �� �س �ت ��دام ،وال � ��ذي ي�ت�ح�ق��ق ع�ب�ر االل� �ت ��زام
الوا�ضح وال�رصيح بكافة ا�شرتاطات ال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة.
حلقات نقا�شية
ومت خالل امل�ؤمتر �إقامة عدة حلقات نقا�شية� ،شارك
فيها ع��دد من ن��واب الرئي�س التنفيذي ،ومديري
دوائر ور�ؤ�ساء فرق يف ال�رشكة ،حيث �شارك نائب
الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز
الدعيج يف حلقة نقا�شية ،ع َّ�بر خاللها ع��ن فخرة
مب�ستوى التزام "البرتول الوطنية" وال�رشكات
النفطية الزميلة مبعايري ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة ،م�شري ًا �إىل ما واجهته ال�رشكة من حتديات
يف البداية �إىل �أن و�صلت �إىل الريادة وهذا امل�ستوى
املتقدم من االلتزام يف هذا املجال.
وخالل احللقات النقا�شية عر�ض  8مهند�سني من
دوائر ال�رشكة املختلفة �أوراق عمل عن �أف�ضل

تطبيقات "البرتول الوطنية" يف جماالت ال�سالمة
املهنية و�إدارة التغري وتخفيف املخاطر ،وغريها
من املو�ضوعات احليوية ،وهم:
 -1مهند�س �أول كفاءة �صناعية دالل الع�سعو�سي-
ورقة عمل عن منهجية تخفيف املخاطر.
 -2مهند�س �أول بيئة ح�سام جمال– الدرو�س
امل�ستفادة من حادث ت�رسب نفطي.
 -3طبيب �أول د .غ�ي��داء ال�رشيعان– �أف�ضل
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات يف جم� ��ال ال �ف �ح��و� �ص��ات الطبية
قبل وبعد التعيني ،وخا�صة ل��رج��ال الإط�ف��اء
وللعاملني يف الأماكن املغلقة.
 -4م �ه �ن��د���س �أول � �س�لام��ة ن� ��دى ال�صالح–
تكنولوجيا �أجهزة التنف�س احلديثة.
 -5م�ه�ن��د���س �أول ت�خ�ط�ي��ط وت �ك��ال �ي��ف م�ن��ال
الع�سعو�سي– ورقة عن �إدارة التغيري.
 -6مهند�س �سالمة عبد ال��وه��اب البابطني–
تطبيق نظام التقييم الفوري للمخاطر.
الديحاني :نظم

السالمة لن تكتمل
إال بالعمل الجماعي
وروح الفريق الواحد

الدعيج عرب عن فخره مب�ستوى التزام ال�رشكة

امل�ؤمتر ت�ضمن حلقات نقا�شية عن �أحدث تطبيقات تقييم املخاطر

 400جهة م�شاركة
الدعيج :نفخر
ويف ذات ال�ش�أن ،قال رئي�س اجلمعية الأمريكية
بمستوى التزام القطاع
مل �ح�تريف ال���س�لام��ة -ف ��رع ال �ك��وي��ت ،فا�ضل
العلي� ،إن "امل�ؤمتر �شهد تقدمي �أكرث من 40
النفطي بمعايير
ورقة عمل ،من جهات خمتلفة متخ�ص�صة يف
الصحة والسالمة
ال�صحة وال�سالمة والأم ��ن والبيئة� ،شملت
 -7مهند�سة �سالمة الت�صنيع حنان العتيبي– �أح ��دث التقنيات ال�ت��ي تو�صل �إل�ي�ه��ا العلم
�إدارة عمليات ال�سالمة يف "البرتول الوطنية" .حالي ًا" ،مقدر ًا عدد اجلهات امل�شاركة بنحو
 -8مهند�س �سالمة نرييان فازدفان – ورقة عن  400جهة من القطاعني العام واخلا�ص من
�إدارة �سالمة املقاولني.
داخل وخارج الكويت.
كما قدم ثالثة من مهند�سي ال�سالمة ،ور�شة م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أ���ش ��ار رئ�ي����س امل���ؤمت ��ر ف��ار���س
عمل عن تقييم املخاطر ،وهم :يو�سف ال�صفار ،امل �ن �� �ص��وري� ،إىل �أن �أه �م �ي��ة امل ��ؤمت ��ر تكمن
وفهد الإبراهيم ،وحممد املو�سوي.
يف م�شاركة ال�ع��دي��د م��ن اجل �ه��ات احلكومية

العلي 400 :جهة

من القطاعين العام
والخاص شاركت
في فعاليات المؤتمر

واخل ��ا� �ص ��ة ،و�أب� ��رزه� ��ا م �� �ش��ارك��ة م�ؤ�س�سة
ال �ب�ت�رول و��شرك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
�رشكات القطاع اخلا�ص العاملة يف م�شاريع
القطاع النفطي ،الفتاَ �إىل �أن امل��ؤمت��ر يركز
على مو�ضوع اال�ستدامة والتطوير امل�ستمر
لكل عمليات الوقاية وال�سالمة للعاملني يف كل
امل�شاريع املختلفة.

اجلمعية الأمريكية ملحرتيف ال�سالمة
ت�أ�س�ست اجلمعية الأمريكية ملحرتيف ال�سالم

(American Society of Safety
 )Professionals-ASSPعام 1911

يف �أعقاب حريق م�صنع "ترينجل �شريتوي�ست"

ل�ل�م�لاب����س ،ح �ي��ث ت���س�ب��ب ن�ق����ص �إج� � ��راءات
ال�سالمة يف وفاة  146عام ًال.
وه��ي منظمة عاملية ت�ضم �أك�ثر من � 37ألف
من �أع�ضاء ف��رق ال�صحة وال�سالمة املهنية

ال��ذي��ن ي��دي��رون وي���شرف��ون على ه��ذا املجال
مبعظم ال�رشكات الدولية .وي�ستخدم �أع�ضاء
اجلمعية �أ�ساليب خمتلفة تعتمد على تخفي�ض
املخاطر ملنع الوفيات والإ�صابات والأمرا�ض
يف مكان العمل.
وت�ضم اجلمعية  151فرع ًا يف  75دول��ة حول
ال�ع��امل ،منها ف��رع الكويت ال��ذي ت�أ�س�س عام
 ،2000لتوفري التوجيه املهني وال�ت��دري��ب

واال�ست�شارات وامل��وارد للقطاعات ال�صناعية
واالجتماعية يف املنطقة� ،إ��ض��اف��ة �إىل توفري
�أحدث املعلومات والتقنيات والأدوات للمهتمني
بق�ضايا ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،والعمل
مع القطاع ال�صناعي وم�ساعدته على حتقيق
م�ستوى عال من الوعي واملعرفة ،وكذلك خلق
الوعي بني عامة النا�س حول الق�ضايا املتعلقة
بجوانب ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

9

تطوير
يرصد الهجمات على أنظمة التحكم في منشآت الشركة

مركز عمليات األمن السيبراني
مع تزايد الهجمات ال�سيربانية يف الآونة الأخرية ،كان البد من وجود مركز
لأمن املعلومات يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،يك�شف �أي حماوالت
للت�سلل واالخرتاق مبكر ًا ،للحفاظ على من�ش�آت ال�شركة و�أ�صولها.
ومن هذا املنطلق افتتحت دائ��رة تقنية املعلومات ،ممثلة بفريق �أمن
املعلومات" ،مركز عمليات الأمن ال�سيرباين" ،بح�ضور الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ها�شم ها�شم ،والرئي�س التنفيذي لل�شركة وليد
البدر ،ونواب الرئي�س التنفيذي.

تقنيات متطورة
و�أ� �ش��اد الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ها�شم ها�شم ،بالتقنيات املتطورة
امل�ستخدمة يف امل��رك��ز ،م���ش�ير ًا �إىل �إمكانية
ا�ستفادة جميع ال�رشكات التابعة للم�ؤ�س�سة
من هذه التجربة املميزة ،وامل�شاركة فيها ،حيث
� َّإن فريق العمل امل�س�ؤول عن املركز �أخ��ذ هذه
الق�ضية بعني االعتبار منذ البداية.
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المركز هو األول
من نوعه في
الشركات النفطية
والمنطقة عامة

وخ�ل�ال االف�ت�ت��اح ،ا�ستعر�ض رئي�س ف��ري��ق �أم��ن نوعه ب�ين ال�رشكات النفطية ال�شقيقة ،ويف
املعلومات ح�سني الب�ستان� ،إمكانيات وتقنيات املنطقة عامة ،وميكنه مراقبة وحتليل �شبكة
املركز ،لر�صد �أي هجمات �إلكرتونية تهدد ال�رشكة ،التكنولوجيا الت�شغيلية يف كل من�ش�آت ال�رشكة.
و�أنظمة التحكم ال�صناعية داخل امل�صايف ،وم�رشوع
�أربعة عنا�صر
الوقود البيئي ،م�شري ًا �إىل �أن املركز ي�ضم فريق م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أ�� �ش ��ار رئ �ي ����س م����ش�روع الأم���ن
عمل متخ�ص�ص يعمل على م��دار ال�ساعة ،حلماية ال �� �س �ي�براين ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،مدير
�أ�صول ال�رشكة ،وجميع من�ش�آتها.
امل� � �� �ش��روع ج� �ه ��اد غ� ��ري� ��ب ،يف ت ���صري �ح��ات
و�أو� �ض��ح الب�ستان �أن امل��رك��ز ه��و الأول من لـ "الوطنية" �إىل �أن املركز يحتوي على �أربعة

الب�ستان يقدم �رشح ًا عن �آلية عمل املركز

عنا�رص �أ�سا�سية ،وهي:
• التقنيات.
• ال�سيا�سات.
• ال�ت���ش�غ�ي��ل ،وي� �ن ��درج حت ��ت ه� ��ذا العن�رص
الأ�شخا�ص العاملني يف املركز.
• اال�ستخبارات الإلكرتونية.
وق� ��د اع �ت �م ��دت "ال � �ب �ت�رول ال ��وط �ن �ي ��ة" ن�ظ��ام
( ،)On-Premise SOCوهو يراقب ويحلل
�شبكة التكنولوجيا الت�شغيلية يف امل�صايف،
والت�سويق املحلي ،وم�رشوع الوقود البيئي،
و�شبكة التكنولوجيا الإدارية.
وي� ��دار امل��رك��ز م��ن داخ ��ل امل�ب�ن��ى الرئي�سي
ل�ل���شرك��ة ،ول ��ه ا��س�ت�ق�لال�ي��ة ك��ام �ل��ة ،وي��وف��ر
املراقبة امل�ستمرة ( ،)7×24واال�ستجابة
ال�رسيعة للتعامل م��ع احل ��وادث ،والتحقق
اجلنائي الرقمي.
هاشم :شركات

المؤسسة يمكن
أن تستفيد من هذه
التجربة المميزة

التقنيات امل�ستخدمة
وقواعد البيانات ،و�إمكانية الو�صول �سواء من
و�أو�� �ض ��ح غ��ري��ب �أن ا� �س �ت �خ��دام التقنيات داخل ال�شبكة� ،أو من خارجها.
املتطورة من الأمور املهمة يف مراكز عمليات
ال�سيا�سات
�أم��ن املعلومات ،حيث ت�ساعد على �إ�ضافة وتعد ال�سيا�سات التي يتبعها املركز من الأجزاء
ر�ؤية �شمولية ،ومن �أهم التقنيات امل�ستخدمة الأ�سا�سية ،لأنها تنظم العمل ،وت�ساعد ب�شكل
يف املركز:
وا�ضح يف دعم عمله ،ومن هذه ال�سيا�سات:
• التقييم اخلارجي :يقيم ال�ضعف املوجود يف � -سيا�سات جمع الأحداث.
ال�شبكة من اخلارج.
 �سيا�سات اال�ستجابة للحوادث.• التقييم الداخلي :يحدد الثغرات وامل�شاكل � -سيا�سات املراقبة.
من داخل ال�شبكة.
 �سيا�سات �إدارة الثغرات.• الهند�سة االجتماعية :حت ��دد ال�ضعف � -سيا�سات التقارير.
املوجود ب�شكل عام ،لتدريب وتطوير املوظفني وهذه ال�سيا�سات ال تعد نهائية� ،أو �أنها الوحيدة
للت�رصف ب�شكل منا�سب يف حال التعر�ض لأي املطلوبة ،لكنها تعد �أ�سا�سية ،وهي تغطي عدة
حم��اوالت جمع معلومات عن طريق الهند�سة نقاط �أهمها:
• الت�شغيل :وي�شمل �أج��زاء كثرية ،ولكن
االجتماعية.
• تقييم ال�شبكات الال�سلكية :م��ن �أج��ل اجلزء الأهم يف الت�شغيل هو الأ�شخا�ص الذين
تقييم الأم��ان املتوفر لالت�صال الال�سلكي يف
املنظمة ب�شكل داخلي وخارجي ،والت�أكد من
البستان :إمكانيات
�أنه ال ميكن الو�صول لهذا االت�صال من خارج
وتقنيات المركز
حدود املنظمة.
متطورة وترصد أي
• تقييم التطبيقات وقواعد البيانات :لتحديد
هجمات تهدد الشركة
ال�ضعف وال�ث�غ��رات امل��وج��ودة يف التطبيقات
11

جهاد يو�ضح العنا�رص التي يحتوي عليها املركز وكيفية عمله

يتعاملون مع العديد من الأنظمة امل�ساعدة،
� �س��واء يف امل��راق �ب��ة� ،أو حتى يف اال�ستجابة
للحوادث� ،أو حتليل الربجميات اخلبيثة� ،أو
فح�ص الثغرات� ،أو التحليل� ،أو حتى ت�شغيل
الأنظمة.
• اال� ��س ��ت ��خ ��ب ��ارات الإل���ك�ت�رون���ي���ة:
ت � �ع� ��د اال�� � �س� � �ت� � �خ� � �ب � ��ارات الإل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة
( )Threat Intelligenceم��ن الأ��ش�ي��اء
املهمة وامل�ساعدة ،حيث �إن�ه��ا توفر الكثري
م��ن ال��وق��ت واجل �ه��د ،وت��زي��د ��سرع��ة ك�شف
التهديدات ،وه��ي ال تعد ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
مراكز عمليات �أمن املعلومات ،ولكنها مهمه
جد ًا ،وميكن االعتماد على �أنظمة كثرية منها،
وخدمات بع�ضها مبقابل مايل ،والآخر جماين
مفتوح امل�صدر.
و�أك ��د غ��ري��ب �أن ر��ص��د عمليات االخ�ت�راق،
غريب :استخدام

التقنيات المتطورة
ضرورة في مراكز
أمن المعلومات
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واتخاذ الإج ��راءات الفورية ،يتم بالتن�سيق
بني دائرة تقنية املعلومات ،وم�رشوع الوقود
البيئي ،و�أق�سام �صيانة الأج�ه��زة الدقيقة،
وحتكم الت�صنيع يف م�صفاة ميناء عبداهلل،
مبين ًا �أن م��ن �أب ��رز �أه ��داف امل��رك��ز ،مراقبة
��ش�ب�ك��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الت�شغيلية مل�صايف
ال ���شرك��ة ،وال�ت���س��وي��ق امل �ح �ل��ي ،وم ���شروع
الوقود البيئي ،لتحقيق التايل:
• معرفة نقاط ال�ضعف يف الأن�ظ�م��ة ،وه��ذا
ميثل اخلطوة الأوىل حلمايتها ،وميكن للتقييم
وال�ت�ح�ل�ي��ل ال���ش��ام��ل �أن يك�شف ال�ف�ج��وات

جهود م�شرتكة
�أ�شاد جهاد غريب باجلهود امل�شرتكة التي
ُبذلت من القائمني على امل�رشوع لإجناز هذا
املركز املتطور على م�ستوى املنطقة.
وق ��دم غ��ري��ب ال�شكر ل �ل��إدارة العليا التي
قدمت كل الدعم للو�صول �إىل هذا الهدف،
خ�صو�ص ًا نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
ع� �ب ��داهلل ال �ع �ج �م��ي ،وم ��دي ��ر دائ � ��رة تقنية
املعلومات ناجي املري ،ورئي�س فريق �أمن
املعلومات ح�سني الب�ستان.

الكامنة بني الو�ضع احل��ايل لهذه الأنظمة،
واحلماية الآمنة متام ًا.
وه�ن��اك خ��ارط��ة طريق وا�ضحة وخطة عمل
ل�ت�ح��دي��د الأف � ��راد امل�ن��ا��س�ب�ين ،وال�ع�م�ل�ي��ات،
والتقنيات املنا�سبة ،ل�سد الفجوات.
• جاهزية منظومة الأم ��ن ال���س�ي�براين ،عن
طريق خطة �شاملة ُمع َّدة خ�صي�ص ًا للعمليات
الت�شغيلية.
• التمتع مبنظومة حماية الأم��ن ال�سيرباين
دون �أي ت�أثري �سلبي على العمليات الت�شغيلية
اليومية.
• تطوير �إج��راءات اال�ستجابة النوعية ،من
خالل تكوين فريق عمل يتمتع بالكفاءة للرد
والت�رصف بفاعلية عند احلاجة.
• حت ��دي ��د � �س�ير ع �م��ل م ��رك ��ز ع �م �ل �ي��ات �أم ��ن
املعلومات ،وربطه بنظام الدعم الفني لل�رشكة.
المركز يضم فريق
متخصص يعمل على
مدار الساعة لحماية
أصول الشركة

تقنيات متطورة ي�ستخدمها املركز يف املراقبة واال�ستجابة للحوادث

• �إدارة ال�سجالت ،حيث البد من الت�أكد من
�أن الأنظمة املهمة� ،أو حتى جميع الأنظمة،
تقوم ب�إر�سال �سجالت الأحداث(� )Logsإىل
نظام �إدارة الأحداث.

• زيادة القدرة وال�رسعة يف اال�ستجابة.
• حت�سني ربط البيانات ،وك�شف التحركات
غري امل�رصحة.
• توفري مركزية لأم��ن املعلومات� ،أو الأمن
ال�سيرباين ،ومراقبة كاملة جلميع الأن�شطة
يف ال�رشكة.
• تقليل انقطاع وت�أثر العمل ب�سبب امل�شاكل
الأمنية.
• تقليل الت�أثري على م��وارد املنظمة ب�سبب
االخرتاقات الأمنية.
• تقليل وم�ن��ع ت���سري��ب ال��وث��ائ��ق اخلا�صة
واحل�سا�سة قدر الإمكان.

نظام ()SIEM
وب�ين غريب �أن نظام �إدارة �أم��ن املعلومات
( ،)SIEMيعد من �أه��م التقنيات املوجودة
يف امل��رك��ز ،وي�ح�ت��وي على �إدارة ال�سجالت
واحلوادث الأمنية.
ولفت �إىل �أن هذا يعد جزء ًا ب�سيط ًا من التقنيات
املوجودة يف املركز ،مع �إمكانية �إ�ضافة الكثري
من الأنظمة الأمنية ،و�أنظمة الك�شف بح�سب
الأهداف
احلاجة ،مبين ًا �أن الفوائد من الناحية الأمنية
• زي � ��ادة امل ��رون ��ة وال �� �ش �ف��اف �ي��ة م ��ن خ�لال
تندرج على النحو التايل:
• زيادة القدرة وال�رسعة يف ك�شف التهديدات.

فـريق الـعمل
دعم اإلدارة العليا
ذلّل كل التحديات
والصعوبات التي
واجهت المشروع

 مهند�س مار�سيل ميني. مهند�س عبداهلل القطان. مهند�س الليت تريفادي. مهند�س علي القالف. -نوف النجار.

�ضمان التوافق بني التكلفة والفاعلية لأمن
املعلومات.
• حت�سني الوعي لدى موظفي �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ب�أمن املعلومات.
• ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ك��وي��ن ال�ه�ي�ك��ل التنظيمي
ال�صحيح ،للتقليل م��ن خماطر ث�غ��رات �أم��ن
املعلومات.
• �إع��داد تقارير دورية ل�ل�إدارة تعك�س الأداء
والكفاءة.
• العمل على حت�سني الو�ضع العام للأمن
ال�سيرباين بال�رشكة.
و�أختتم غريب م�ؤكد ًا �أن امل�رشوع مر بالعديد
من التحديات ،منذ بد�أ التح�ضري له قبل نحو
ثالث �سنوات ،خ�صو�ص ًا �أن املركز هو الأول
من نوعه الذي يربط بني �شبكة التكنولوجيا
الت�شغيلية يف جميع من�ش�آت ال�رشكة.
المركز يدار من داخل
المبنى الرئيسي
للشركة وله
استقاللية كاملة
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لقاء
بمصفاة ميناء األحمدي

إطالة عمر مصنع الغاز
ي�شكل ت�صنيع الغاز جزء ًا �أ�سا�سياً يف �أعمال �شركة البرتول الوطنية الكويتية،
حيث متلك ال�شركة م�صنعاً لإ�سالة الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي ذي 4
خطوط �إنتاجية حالياً ،بقدرة تبلغ  2.458مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وتنفذ ال�شركة حالياً م�شاريع مهمة لزيادة الطاقة الت�صنيعية والتخزينية
للغاز ،منها م�شروع خط الغاز اخلام�س بطاقة ت�صل �إىل  805ماليني قدم
مكعبة يف اليوم.
�إ�ضافة �إىل ذلك نفذت ال�شركة درا�سة متخ�ص�صة لتحديد املتطلبات الالزمة
لإطالة عمر م�صنع الغاز حتى عام .2040
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الشمري :قسم

التفتيش يفحص

المعدات باستمرار
لضمان كفاءة العمل

ال�شمري ي�رشح درا�سة �إطالة عمر م�صنع الغاز

للوقوف على هذه الدرا�سة ،و�أهميتها ،التقت
جملة "الوطنية" ،رئي�س فريق التفتي�ش والت�آكل
مب���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي امل�ه�ن��د���س ح�سني
ال�شمري ،وال��ذي �أو�ضح �أن الدرا�سة �شملت
خطوط الغاز الثالثة القدمية ،ومل ت�شمل خط
الغاز الرابع نظر ًا حلداثته ،مبين ًا �أن ت�شغيل
خط الغاز اخلام�س �سوف ي�ساهم يف تخفيف
ال�ضغط على اخلطوط القدمية ،ويتيح املجال
لتنفيذ التو�صيات املطلوبة يف الدرا�سة ..وفيما
يلي تفا�صيل احلوار:
• بداية هل ميكن �أن تعطينا نبذة عن م�صنع
الغاز ،وع��دد خطوطه ،وطبيعة ن�شاطه،
والطاقة الإنتاجية له؟
ب��د�أت عمليات معاجلة الغاز ،مب�صنع الغاز يف
م�صفاة ميناء الأحمدي يف عام  ،1979وا�شتمل
امل�صنع يف تلك الفرتة على ثالثة خطوط ملعاجلة
الغاز ،بطاقة �إنتاجية تبلغ  560مليون قدم
مكعبة يومي ًا لكل خط.
مراجعة نتائج
الدراسة من فرق
المصفاة قبل البدء
بتنفيذ أي توصيات

ومتو�سط ًا فريق متابعة تنفيذ تو�صيات الدرا�سة
ّ

و�صمم امل�صنع على �أ�سا�س عمر افرتا�ضي
ُ
ً
قدره  30عاما� ،أي حتى عام  ،2009ولكن
م��ع عمليات ال���ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة املنتظمة،
وال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ح��دي��ث امل�ستمر ملكوناته،
تخطى العمر االفرتا�ضي ،وظل يعمل بكفاءة
و�أمان حتى الآن.
وم��ن هنا ج��اءت فكرة �إط��ال��ة عمر امل�صنع
حتى عام  ،2040لذا قامت ال�رشكة ب�إجراء
درا�سة متخ�ص�صة لتحديد املتطلبات الالزمة
لتحقيق ذلك.
ويقوم ق�سم التفتي�ش والت�آكل ب�شكل م�ستمر
ب�إجراء العديد من الفحو�صات والإ�صالحات
الفورية لكافة املعدات اخلا�صة بخطوط �إنتاج
امل�صنع ،وذل��ك ن�ظ��ر ًا حل�سا�سية و�أهمية هذا
امل�صنع ،مبا ي�ضمه من من�ش�آت ،كونه الوحيد
من نوعه على م�ستوى دولة الكويت الذي يقوم
بتنقية الغاز ،والغاز امل�سال ،و�أي�ض ًا ل�ضمان
املحافظة على كفاءة العمل ،وا�ستمرار الإنتاج
لفرتات �إ�ضافية جديدة.
وك� � ��ان ذل � ��ك ي �ت ��م ع �ل ��ى م� � ��دار ال �� �س �ن��وات
الع�رش املا�ضية ،خا�صة مع انتهاء العمر
االفرتا�ضي للم�صنع.
• متى ب��د�أت فكرة �إج��راء درا�سة لإطالة
العمر املتبقي للم�صنع ،وما الهدف منها؟

حر�ص ًا من ق�سم التفتي�ش والت�آكل(– )IIعلى
اتباع �سيا�سة وخطط ال�رشكة اال�سرتاتيجية
باملحافظة على �أعلى معايري الكفاءة والأم��ان،
واال��س�ت�م��راري��ة يف عمليات الإن �ت ��اج ،لتغطية
متطلبات ال�سوق املحلية والعاملية ،مت م�ؤخر ًا
ط��رح مناق�صة لإج� ��راء درا� �س��ة م�ستفي�ضة،
لتحديد العمر املتبقي خل�ط��وط �إن �ت��اج الغاز
الثالثة ب�شكل دقيق ،وحتديد �أعمال التحديث
وال�صيانة املطلوبة ،ل�ضمان ا�ستمرار عمليات
ت�شغيل امل�صنع حتى عام .2040
• ك��ي��ف ي��ت��م �إج�����راء ه ��ذه ال��ن��وع��ي��ة من
الدرا�سات؟ وما مدى الدقة يف نتائجها؟
ه��ذه النوعية م��ن ال��درا��س��ات متعارف عليها
عاملي ًا ،وتقوم بها �رشكات متخ�ص�صة موثوق
يف ت �ق��اري��ره��ا .ك�م��ا ي�ت��م م��راج�ع��ة ن�ت��ائ��ج ه��ذه
التقارير من قبل الفرق املتخ�ص�صة بامل�صفاة،
قبل البدء بتنفيذ �أي تو�صيات.

تنفيذ الدراسة

استغرق عام ًا كام ً
ال
بدون تعطيل أو إيقاف

لعمليات التشغيل
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م�صنع الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي الوحيد من نوعه على م�ستوى الكويت الذي يقوم بتنقية الغاز والغاز امل�سال

• هل متت اال�ستعانة ب�شركة متخ�ص�صة يف
هذا املجال ،وما مدى التعاون من قبل فرق
ال�شركة يف �إجراء هذه الدرا�سة؟
فازت �رشكة ( )Worley Personباملناق�صة،
وح�صلت على عقد تنفيذ ال��درا� �س��ة ،وب ��د�أت
العمل يف دي�سمرب  ،2018حيث ا�ستغرق �إجراء
الدرا�سة عام ًا ك��ام� ًلا ،مت خاللها التعاون مع
خمتلف �أق�سام ال�رشكة ،مثل :دوائ��ر� ،ضمان
اجلودة ،والعمليات ،وال�صيانة ،ومتت الدرا�سة
بدون �أي تعطيل� ،أو �إيقاف لعمليات الت�شغيل.
وقد ا�ستقبلت امل�صفاة ممثلو �رشكة (Worley
 )Personم��ن خمتلف التخ�ص�صات ،حيث
ق��ام��وا بعدة زي ��ارات ميدانية ملوقع امل�صنع،
واط�ل�ع��وا على ك��اف��ة امل�ستندات اخلا�صة به،
وم �ك��ون��ات��ه ،م ��ن خ �ط��وط �إن� �ت ��اج ،وم �ع ��دات،
وال�ت��اري��خ الت�شغيلي ل�ه��ذه امل �ع��دات ،و�أع�م��ال
ال�صيانة التي متت عليها ،وم��ن ثم �أ��ص��دروا
التقرير الأويل اخلا�ص بتقييم امل�صنع.
الدراسة شملت كل
المعدات الثابتة والدوارة
والكهربائية والمعدات
الدقيقة واألنابيب
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• ما الإج���راءات التي قامت بها ال�شركة الدرا�سة ب�شكل كامل ،بعد مراجعتها ،ومن ثم
املتخ�ص�صة لإجناز مهمتها؟ وكم من الوقت عر�ض النتائج على الإدارة العليا لل�رشكة.
ا�ستغرقت الدرا�سة؟
• ما الإجراءات التي بد�أ العمل على تنفيذها؟
��ش�م�ل��ت ال ��درا� �س ��ة ك ��ل م ��ن امل��ع ��دات ال�ث��اب�ت��ة ،ي �ج��ري ح��ال �ي � ًا ت�ق�ي�ي��م الإج� � � ��راءات اخل��ا��ص��ة
وال ��دوارة ،والكهربائية� ،إ�ضافة �إىل املعدات امل�ط�ل��وب��ة ،وف��ق تو�صيات ال��دار� �س��ة م��ن قبل
ال��دق�ي�ق��ة ،والأن ��اب �ي ��ب .ومت ��ت ال��درا� �س��ة على فرق امل�صفاة ،وما ي�شار �إليه هنا �أن عمليات
مراحل ،بداية مبرحلة التقييم الأويل ،وزيارة ال�صيانة الدورية التي تقوم بها امل�صفاة على
امل��وق��ع ،وال�ت�ح�ق��ق م��ن امل�ع�ط�ي��ات م��ع �أق���س��ام خطوط الغاز� ،ضمن �أعمال ال�صيانة والتطوير
امل�صفاة املختلفة ،ثم �إ�صدار التقرير النهائي امل�ستمر للم�صنع ،طابقت الكثري من التو�صيات
الذي مت مناق�شته �أي�ض ًا مع الأق�سام املعنية.
التي �صدرت عن الدرا�سة .ويجري تنفيذ بقية
• ما �أهم النتائج والتو�صيات التي انتهت التو�صيات ح�سب اجل ��دول ال��زم�ن��ي ،ووف��ق
املتغريات التي تطر�أ على م�صنع الغاز.
�إليها الدرا�سة؟
ا� �ش �ت �م �ل��ت ن �ت��ائ��ج ال ��درا�� �س ��ة ع �ل��ى ع� ��دد من وق��د مت ت�شكيل فريق ي�ضم �أع�ضاء من الدوائر
التو�صيات ،مق�سمة على  4مراحل زمنية ،مدة والأق�سام املعنية ،مثل :ق�سم امل�ع��دات ال ��دوارة،
ك��ل منها خم�س �سنوات (امل��رح�ل��ة الأوىل من وامل � �ع� ��دات ال��دق �ي �ق��ة ،وامل � �ع� ��دات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة،
والت�صنيع ،مبتابعة من ق�سم التفتي�ش والت�آكل،
�سنة � 2021إىل  ،2025والثانية من � 2026إىل
برئا�سة مهند�س �أول التفتي�ش عبداهلل العجمي،
 ..2030وهكذا).
للقيام بتقييم نتائج الدرا�سة والإجراءات املطلوبة.
بينما تنوعت التو�صيات وفق ًا لفئات خمتلفة،
مثل :ا�ستمرارية العمل ،ت�صليح املعدة فور ًا،
�أو بعد ف�ترة زمنية معينة� ،أو التبديل� ،أو
فرق العمل بالمصفاة
�إعادة الت�صميم.
• كيف �سيتم تنفيذ هذه التو�صيات ،وهل
�سيتم اال�ستعانة بجهات خارجية للتنفيذ؟
�ستقوم فرق العمل بامل�صفاة بتنفيذ تو�صيات

ستقوم بتنفيذ

توصيات الدراسة بشكل
كامل بعد مراجعتها

تدريب

في المناطق الخطرة والمرتفعة

اإلنقاذ عبر "نظم دعم الحياة"
يف �إطار التزام �شركة البرتول الوطنية الكويتية باملحافظة على �سالمة
و�صحة موظفيها ،وعمالة املقاولني ،نظمت دائرة ال�صيانة مب�صفاة
ميناء الأحمدي ،بالتعاون مع دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة تدريبياً
عملياً على نظم دعم احلياة املختلفة.
تناول التدريب عمليات الإنقاذ يف املناطق اخلطرة واملرتفعة ،وكذلك
املواقع املغلقة اخلالية من الأوك�سجني.

صادق :دائرة الصحة

والسالمة تتخذ

إجراءات صارمة لضمان
سالمة العاملين
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�صادق واملطريي وهادي خالل التدريب

ويعترب ه��ذا التدريب هو الأح��دث من نوعه،
حيث يتم تطويره ب�شكل م�ستمر ،عرب ا�ستقدام
�أح� ��دث و�أجن� ��ح �أن �ظ �م��ة ال���س�لام��ة ال�ع��امل�ي��ة،
وتطبيقها يف �أعمال ال�رشكة الت�شغيلية.
�أ��شرف على التدريب رئي�س فريق ال�سالمة
مب�صفاة ميناء الأحمدي عبدالعزيز �صادق،
وح�رضه ،مهند�س �أول �صيانة حممد املطريي،
ومهند�س �أول �سالمة عبدالرحمن ه��ادي،
ومهند�س �سالمة في�صل الرفاعي.
�شركة متخ�ص�صة
وق��د ت�ضمن ال �ت��دري��ب ،ال ��ذي مت على �أي��دي
�رشكة متخ�ص�صة يف نظم دعم احلياة وعمليات
الإنقاذ ،مرحلتني �أ�سا�سيتني ،هما:
املرحلة الأوىل� :شملت تدريب ًا نظري ًا ،حيث
تلقت العمالة امل�شاركة يف احلدث �رشح ًا نظري ًا
ع��ن �أ��س��ال�ي��ب الإن �ق��اذ االح�تراف �ي��ة ،وتعلمت
خ�لال�ه��ا جم�م��وع��ة م��ن رب �ط��ات وع �ق��د حبال
المطيري :ضرورة

تسلح العاملين

بالبيئات الخطرة
بنظام دعم الحياة
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الإنقاذ ،كما تعلموا بع�ض �إ�شارات التوا�صل،
وكيفية التعامل مع امل�صابني.
املرحلة الثانية� :شملت تدريب ًا عملي ًا على
جم�سمات ال�ت��دري��ب احلقيقية امل �ت��واف��رة يف
�أر� ��ض مبنى الإن �ق��اذ امل�ج��اور ملحطة الإط�ف��اء
الرئي�سية مب�صفاة ميناء الأح �م��دي ،حيث
م��ار���س م��ن ��ش��ارك��وا يف ال�ت��دري��ب م��ا تعلموه
نظري ًا ب�أيديهم.

داخل الأوعية �شبه املغلقة ،والتي تتوافر غالب ًا
يف املفاعالت امل�شبعة باملحفزات الكيميائية.
و�أو� �ض��ح �أن ��ه مت ت��دري��ب العمالة على حتقيق
ال�ن�ج��اة ،وك��ذل��ك �إن �ق��اذ زم�لائ�ه��م يف �أي حالة
طوارئ ،ميكن �أن حتدث خالل العمل اليومي،
م�شيد ًا بجدية تعاطي امل�شاركني يف التدريب مع
املدربني ،و�رسعة ا�ستيعابهم للمحتوى النظري
والعملي للتدريب.
و�أكد �صادق �أن ال�رشكة ال تدخر جهد ًا يف توفري
ك��ل ال�برام��ج التدريبية ال�ت��ي يطلبها الفنيني
ومتثل احتياج ًا �ضمن متطلبات العمل اليومي،
مو�ضح ًا �أن دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
�سبق وق��دم��ت العديد م��ن ال�برام��ج التدريبية
املعنية بال�سالمة املهنية ل�ضمان �صحة العاملني
يف حقول العمل اخلطرة.

�أهداف التدريب
وبهذا ال�صدد ،قال رئي�س فريق ال�سالمة مب�صفاة
ميناء الأح�م��دي عبد العزيز ��ص��ادق� ،إن "دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف "البرتول الوطنية"
تتخذ العديد من الإجراءات ال�صارمة ،التي ت�ضمن
من خاللها �سالمة جميع العاملني يف ميادين العمل
ب�شكل عام ،ويف البيئة اخلطرة ب�شكل خا�ص".
تقليل الأوك�سجني
و�أ�ضاف �صادق� ،أن تنفيذ هذا التدريب ميثل م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال م �ه �ن ��د� ��س �أول � �ص �ي��ان��ة
�أهمية كبرية ،ب�سبب طبيعة الأعمال اخلطرة،
التي تواجهها عمالة ال�صيانة يف م�صايف ومواقع
ال�رشكة املختلفة ،الفت ًا �إىل �أن التدريب ي�ستهدف
هادي :الشركة
التعامل مع الأماكن التي ت�شكل خطر ًا حتمي ًا
تستقدم أحدث أنظمة
على ح�ي��اة ال�ع��ام��ل� ،أو احتمالية تعر�ضه �أو
السالمة لتطبيقها
�إ�صابته بعاهة م�ستدمية ،حيث يتم تدريب عمالة
في مواقعها
دائ��رة ال�صيانة بامل�صفاة على خو�ض مهامهم

تدريب العمالة على النجاة و�إنقاذ زمالئهم يف حاالت الطوارئ

حممد املطريي� ،إن "املفاعالت امل�شبعة باملحفزات �أجهزة تنف�س تقليدية ،ت�ستخدم يف التعامل
الكيميائية ،حتتوي على ن�سب عالية ج��د ًا من مع الأماكن الأخرى.
ال �غ ��ازات ال�ق��اب�ل��ة ل�لا��ش�ت�ع��ال ،ول��ذل��ك يفرت�ض
نظم الدعم
دائ �م � ًا ت�أمينها ب�إ�ضافة غ ��ازات خاملة ،مثل،
يف ذات ال���ش��أن� ،أو��ض��ح مهند�س �أول �سالمة
النيرتوجني ،لتقليل ن�سبة غاز الأوك�سجني فيها
عبدالرحمن ه��ادي� ،أن نظام دع��م احلياة ،هو
ملا دون الـ  ،% 5للحيلولة دون وقوع احلرائق،
وذلك لأن الأوك�سجني هو �أحد الأ�ضالع الثالثة بالأ�سا�س جهاز يقوم ب�ضخ ال�ه��واء ال�صالح
للتنف�س �إىل اخلوذة التي يرتديها عامل ال�صيانة،
الالزم تواجدها حلدوث �أي ا�شتعال".
و�أو� � �ض� ��ح امل� �ط�ي�ري� ،أن � ��ه ب�ت�خ�ف�ي����ض ن�سبة �أثناء تواجده يف البيئة اخلطرة� ،أواملغلقة� ،أو
الأوك�سجني ،تقل ن�سب احلرائق� ،إال �أنه بهذه �شبه املغلقة ،وذلك عن طريق عدد من خراطيم
اخلطوة الت�أمينية ُي�ستحدث خطر ًا �آخر ،وهو الهواء ،لتغذيته بالأوك�سجني الالزم للتنف�س.
عدم وجود ن�سبة �أوك�سجني كافية لتنف�س �أفراد و�أ��ض��اف ه��ادي� ،أن اجلهاز يوفر الأك�سجني
ال�صيانة� ،أو م�شغلي املفاعالت ،يف حال دخولها ال�لازم لتنف�س لعامل ،عرب م�ضخة خا�صة يف
لأي �سبب م��ا ،الأم ��ر ال��ذي ي�صعب ك�ث�ير ًا من غرفة التحكم ،تو�ضع بجانب وحدة الت�شغيل
ال �ت��ي ي�ت��م ��ص�ي��ان�ت�ه��ا ،وي �ق��وم ع�ل��ى ت�شغيلها
مهمة رجال ال�صيانة ،ويعر�ضهم للخطر.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ذل��ك يتطلب �أن يت�سلح من موظف �آخر ،خمت�ص بنظم دعم احلياة ،يكون
ي�ع�م�ل��وا ب �ه��ذه ال�ب�ي�ئ��ة اخل �ط��رة ب�ن�ظ��ام دع��م على ات�صال دائ��م بالعامل داخ��ل الوعاء �شبه
احلياة ،وال��ذي يختلف يف جتهيزاته عن �أي املغلق الذي يتم �صيانته ،ويقوم هذا ال�شخ�ص
امل�خ�ت����ص مب��راق �ب��ة ج�م�ي��ع ن���س��ب ال� �غ ��ازات،
ودرج ��ات احل ��رارة داخ��ل ال��وع��اء ،ع��ن طريق
التدريب تناول عمليات
�أجهزة القيا�س ،ب�شكل ُيكنه من �إخالء العامل
اإلنقاذ بالمناطق
من الوعاء يف �أي حلظة ،حفاظ ًا على �سالمته
الخطرة والمواقع
وحياته ،وطلب فرقة الإنقاذ ،و�سيارة الإ�سعاف
الخالية من األوكسجين
يف حاالت الطوارئ.

مميزات النظام
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن اخل� ��وذة امل�ج�ه��زة ب�ن�ظ��ام مانع
ال � � �ف� � ��زع( ، )Anti-Panic helmetه��ي من
امل �م �ي��زات ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا ن�ظ��ام دع ��م احل�ي��اة،
ويختلف بها عن غرية من �أجهزه التنف�س الأخرى،
�إذ �أثبتت الدرا�سات �أن ال�ضغط النف�سي الهائل
على العامل ،قد ي�ؤدي �إىل �إ�صابته بالفزع ،ومن
ثم يحاول (ال �إرادي ًا) نزع اخلوذة ،والتنف�س من
الهواء املحيط به ،وهذا بال �شك �سي�ؤدي لفقدانه
احلياة ،لقلة ن�سبة غاز الأوك�سجني داخل الوعاء.
وب �ي َّ�ن ه� ��ادي �أن ن �ظ��ام دع ��م احل �ي��اة ي�ع��د �أح��د
�إجراءات دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي
تتخذها ال�رشكة للمحافظة على �سالمة و�صحة
العمال داخ��ل مواقعها الت�شغيلية ،ويعترب هذا
النظام هو الأحدث من نوعه ،الفت ًا �إىل �أن ال�رشكة
ت�ستقدم دائم ًا �أحدث و�أجنح الأنظمة ،لتطبيقها
يف مواقعها املختلفة من �أجل احلفاظ على �صحة
و�سالمة موظفيها.
تنفيذ التدريب يمثل
أهمية كبيرة نظراً
لطبيعة األعمال
في مواقع الشركة
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شؤون
نفطية
في تكرير النفط

تحسين كفاءة استخدام الطاقة
�أعدت �شركة "�سولومون �أ�سو�شيت�س" ،املتخ�ص�صة يف جمال حت�سني
الأداء ب�صناعة الطاقة العاملية ،وامل�ست�شار اال�سرتاتيجي ل�شركة
البرتول الوطنية الكويتية ،درا�سة حديثة عن الت�أثري الإيجابي
لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ب�صناعة تكرير النفط ،ورفع
م�ستوى الكفاءة واالعتمادية والربحية.
وعر�ضت ال�شركة نتائج الدرا�سة يف لقاء مع الإدارة العليا ،بح�ضور
عدد من نواب الرئي�س التنفيذي ومديري الدوائر ،كما �أعادت تقدمي
النتائج يف م�سرح املبنى الرئي�سي لل�شركة لكافة املوظفني.

خدمات وحلول
وت �ق ��دم "� �س��ول��وم��ون" ل�ع�م�لائ�ه��ا ،م ��ن خ�لال
الدرا�سة اجلديدة ،خدمات وحلول ا�ست�شارية
وقيا�سية مب�ق��ارن��ات عاملية ،ع�بر �سل�سلة من
قيم الطاقة ،بدء ًا من الإنتاج من حقول النفط
والغاز ،مرور ًا بالت�صنيع الكيميائي والتكرير.
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وعلى الرغم من ا�ستفادة امل�شاركني يف الدرا�سة
من هذه املعلومات ،لتح�سني كفاءة يف ا�ستخدام
الطاقة� ،إال �أن البع�ض منهم مل ي�ستغلها بعد،
لأ�سباب متنوعة.
و��س��وف ت�ستمر ال�رشكة يف العمل م��ع املزيد
من ال�رشكات ،مل�ساعدتها على حت�سني كفاءة

بعض مصافي
التكرير ال تدرك تأثير
استهالك الطاقة
الزائد على التكاليف

ا�ستخدام الطاقة ،وحتديد الأه��داف ،وو�ضع
خطط عمل لتحقيق النتائج املرجوة.
وتتناول الدرا�سة توفري الطاقة ،وت�أثريه على
التكاليف الأخرى ،مو�ضحة �أن جزء ًا كبري ًا من
الطاقة امل�ستخدمة يف عمليات التكرير يتحول
�إىل ح��رارة مهدورة ،ت�صب يف الأج��واء املحيطة

نواب الرئي�س التنفيذي واملدراء ي�ستمعون ل�رشح حول نتائج الدرا�سة

بامل�صايف� ،أو يف مياه التربيد ،وبالتايل ارتفاع
ح��رارة ه��ذه النفايات ي ��ؤدي �إىل زي��ادة تكاليف
مهمة لمشغلي
الت�شغيل وال�صيانة لأنظمة تربيد املرافق.
والح �ظ��ت ال��درا� �س��ة �أن ال�ع��دي��د م��ن م�صايف
المصافي والعاملين
التكرير ال تدرك دائم ًا ت�أثري هذا اال�ستهالك
بمجال صناعة تكرير
الزائد للطاقة على التكاليف الإ�ضافية (غري
املتعلقة بالطاقة) ،مثل :ال�صيانة ،و�أج��ور
امل��وظ �ف�ين ،وا� �س �ت �خ��دام امل� ��واد الكيميائية ويف هذه احلالة يف�ضل �أن تكون �سعة املنظومة
الكهربائية كافية ،لذلك يجب درا�سة هذا احلل
ملعاجلة املياه.
قبل موعد �إج��راء ال�صيانة املخطط لها ،فبد ًال
الوفر املايل
م��ن ت �ك��رار نف�س ال� ��دورة ،و�إن �ف��اق امل ��ال على
ومن خالل عدم �إدراك التكاليف احلقيقية ،قد نف�س احل��ل ،ميكن للم�صايف �أن تزيد الإنفاق
تقلل امل�صايف من الوفر املايل الذي ميكن حتقيقه قلي ًال لال�ستثمار يف حتديثات الطاقة ،مع اجتاه
عرب حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،مما يجعل ت�صاعدي كبري يف امل�ستقبل.
م��ن ال�صعب ت�بري��ر م���ش��اري��ع حت�سني ك�ف��اءة وقد قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية (�إيبا)
م ��ؤخ��ر ًا بتعيني م��ؤ��شر "�سولومون" لكثافة
ا�ستخدام الطاقة اقت�صادي ًا.
وال ت�ع�ن��ي ال�ت�ح���س�ي�ن��ات ال �ك �ب�يرة يف ك �ف��اءة الطاقة ،ك�إجراء للم�صادقة على م�صايف تكرير
ا�ستخدام الطاقة بال�رضورة �أن تكون باهظة ال �ب�ترول الأم��ري�ك�ي��ة ،م��ن �أج ��ل �ضمان كفاءة
الثمن ،حيث ميكن �إجراء حت�سينات دون تكبد الطاقة ،مبوجب برنامج "�إنريجي �ستار" ،وهو
ا�ستثمارات كبرية ،يف ح��ال مت دم��ج حتديثات برنامج تطوعي تابع لـ (�إيبا) يوفر الإر�شادات
الطاقة �ضمن خطط �إدارة دورة عمر الأ�صول والأدوات واالعرتاف ،مل�ساعدة ال�رشكات على
يف امل��وق��ع ،فعلى �سبيل امل �ث��ال ،ق��د ي�ك��ون من حت�سني �أداء مرافقها يف جمال الطاقة ،وتعزيز
املنطقي ا�ستبدال حمرك التوربينات البخارية فعالية برامج �إدارة الطاقة لديها.
مبحرك كهربائي ،عندما يكون التوربني يحتاج
تكاليف زائدة
�إىل �صيانة رئي�سية.
ويف ب�ع����ض الأح� �ي ��ان مي�ك��ن �أن ي �ك��ون النمو
االستدامة االقتصادية

االق�ت���ص��ادي م�ضل ًال لإدارات امل���ص��ايف ،وقد
يجعل ق��رارات �ه��ا �ضبابية بخ�صو�ص بنود
التكاليف ،ل��ذل��ك مت ت�صميم درا� �س��ة ال��وق��ود
يف "�سولومون" مل�ساعدة ال�رشكات يف حتديد
ثغرات التكاليف الزائدة يف العديد من املجاالت
احليوية (الطاقة ،ال�صيانة� ،أجور املوظفني،
وغ�ي�ره ��ا) ،م ��ع م ��راع ��اة م ��ا ي �ح��دث م ��ن منو
اقت�صادي م ��وازي ،فكل بند من ه��ذه البنود
ي��ؤث��ر على كيفية تفكري ��شرك��ات التكرير يف
فر�ص التح�سني.
ويف ختام درا�ستها� ،أو�ضحت "�سولومون"
�أن �سوق التكرير احلالية تتميز بالتناف�سية
العالية ،و�أن اال�ستدامة االقت�صادية �أمر بالغ
الأهمية مل�شغلي امل�صايف والعاملني يف املجال،
ل��ذا ال ميكن اال�ستهانة باملكا�سب ال�ضخمة
التي ميكن حتقيقها من خالل حت�سني كفاءة
ا�ستخدام الطاقة ،والبحث عن كل ما يوفر يف
بنود التكاليف الزائدة عن احلاجة.

امل�صدر:

• مت اال��س�ت�ع��ان��ة ببع�ض امل�ع�ل��وم��ات من
درا�سة ل�رشكة "�سولومون �أ�سو�شيت�س –
“.Solomon Associates
• (.)https://www.solomononline.com
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مناسبات

مدير التحرير السابق يوثق مسيرتها

التميز ()2-1
"  45 ..عامًا من
ُّ

"

 45ع��ام �اً ،م��رت منذ ان��ط�لاق م�سرية جملة
"الوطنية" ،ت��ب��و�أت خاللها مكانة متميزة
ب�ين ن��ظ�يرات��ه��ا م��ن م��ط��ب��وع��ات ال�شركات
النفطية الزميلة ،وحافظت على انتظامها
وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا ،رغ� ��م ك ��ل ال��ت��ح��دي��ات
وال�صعوبات التي واجهتها.
ويف توثيق لهذه امل�سرية الطويلة من التميز،
ال��ت��ق��ت "ال��وط��ن��ي��ة" �أح���د �أف���راد
�أ�سرة التحرير ،ممن تركوا
ب�صماتهم الوا�ضحة على
امتداد م�سريتها.
�إب��راه��ي��م �صقر ،مدير
حت��ري��ر "ال��وط��ن��ي��ة"
ال�سابق ،يروى لنا عرب
ال�سطور التالية ،كيف
ن�ش�أت فكرة �إ�صدار
جملة �شهرية حتمل
ا�سم �شركة البرتول
الوطنية الكويتية،
وينتقل بنا �إىل مراحل
خمتلفة من م�سريتها.
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صقر :فكرة إصدار

مجلة باسم الشركة

القت ترحيب ًا ومباركة

من اإلدارة العليا

"�أبو ماهر" يف �أحد اجتماعات هيئة حترير املجلة قبل �سنوات

• ك��ي��ف ك��ان��ت االن��ط�لاق��ة الأوىل ملجلة
"الوطنية" ،و�أين كانت تطبع؟
تعود انطالقة املجلة �إىل �سنة  ،1975عندما
نفذت �إدارة ال�رشكة ق ��رار ًا ب��إع��ادة الهيكلة،
ا�ستحدثت مبوجبه دائ ��رة خا�صة للعالقات
العامة – حيث كانت العالقات العامة قبل ذلك
ق�سم ًا خا�ص ًا بدائرة �ش�ؤون املوظفني (دائرة
امل� ��وارد الب�رشية الآن) ،مهمته الأ�سا�سية
العناية ب�ضيوف ال�رشكة القادمني من الدول
املجاورة والأجنبية.
ومن ُح�سن الطالع �أن الذي ُعني مدير ًا للدائرة
اجلديدة ،كانت له ميول �صحفية ،وهو املرحوم
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ق �ب �ن��دي (ك� ��ان ي�ن���شر زاوي ��ة
�أ�سبوعية دائمة يف جريدة القب�س الكويتية)،
وقد �ساهمنا حتت �إدارته برتتيب عدة لقاءات
وب ��رام ��ج ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة م��ع ع ��دد م��ن م���س��ؤويل
ال���شرك��ة ،مب��ن فيهم رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب �آنئذ �أحمد عبد املح�سن املطري،
المحافظة على
المواعيد الصعوبة
الوحيدة التي واجهت
المجلة في البدايات

كما �أنتجنا فيلم ًا وثائقي ًا ع��ايل امل�ستوى عن
ال�رشكة� ،أخرجه �أحد املخرجني الربيطانيني.
وك��ان��ت ��شرك��ة نفط ال�ك��وي��ت – ال�ت��ي مل تكن
احلكومة الكويتية قد متلكتها بالكامل بعد-
ت�صدر جملة �شهرية باللغة العربية ،هي جملة
"الكويتي" ،وجملة ف�صلية باللغة الإجنليزية،
هي "الكويت دايج�ست".
و�أ��س�رع مدير ال��دائ��رة اجل��دي��دة بطرح فكرة
�إ�صدار جملة �شهرية با�سم ال�رشكة ،واخْ ِت َري
لها ا�سم "الوطنية" ،ولقيت الفكرة ترحيب ًا
ومباركة من �إدارة ال�رشكة ،ودعم ًا قوي ًا من
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب� -أي
الرئي�س التنفيذي بالت�سميات احلالية -وبالفعل
�صدر العدد الأول يف �أواخر عام  ،1975بعد �أن
مت توقيع عقد للتحرير والإخراج والطباعة مع
ال�رشكة نف�سها التي كانت تتوىل �إ�صدار جملتي
�رشكة نفط الكويت ،وكانت جمالتها تطبع يف
مطابع دار ال�سيا�سة.
• ما ال�صعوبات التي كانت تعرت�ض املجلة،
وكادرها التحريري؟
يف احلقيقة مل تكن هناك �صعوبات تذكر� ،إذ
�إن ال�رشكة تعاقدت مع جهة متلك جتربة
ط��وي�ل��ة �إىل ح��د م��ا يف �إ�� �ص ��دار امل�ط�ب��وع��ات
الدورية وغري الدورية.

ول �ك��ن ال���ص�ع��وب��ة ال��وح �ي��دة ك��ان��ت ت�ت�م�ث��ل يف
املحافظة على املواعيد ،فلم تكن املجلة ت�صدر
يف موعد حم��دد خ�لال ال�شهر ،كما �أن دائ��رة
العالقات العامة ،التي كانت حم��دودة العدد،
وقليلة اخل�ب�رة يف ب��داي��ات�ه��ا ،مل تكن ت�رشف
بالكفاءة املطلوبة ،ومع ذلك ،وللحقيقة املجردة،
مل ترتكب املجلة �أخطاء تذكر.
• مل��اذا ت�أخرت ال�شركة يف �إ���ص��دار جملة
تنطق با�سمها ،وتعك�س طبيعة �أن�شطتها
وعملها ملدة  15عاماً؟
�أع�م��ال "البرتول الوطنية" كانت حم��دودة عند
ت�أ�سي�سها يف �أوائل ال�ستينات من القرن املا�ضي،
وب��امل�ن��ا��س�ب��ة ك��ان��ت ال ���شرك��ة مم�ل��وك��ة للقطاع
اخلا�ص ،بال�رشاكة مع الدولة.
وك��ان��ت ت�ت��وىل ت�شغيل وب�ن��اء حم�ط��ات ال��وق��ود يف
البالد� ،إ�ضافة �إىل تزويد بع�ض ال�سفن بالوقود يف
املوانئ والبحر (يف وقت الحق).
العاملون في
الشركة استقبلوا
اإلصدار األول للمجلة
بترحيب كبير
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مبنى "البرتول الوطنية" القدمي

ولكن بعد �أن افتتحت م�صفاتها مبنطقة ال�شعيبة يف
عام  ،1968وتو�سعتها الكبرية عام � ،1975أ�صبح
ال ��دور االق�ت���ص��ادي واملجتمعي ك �ب�ير ًا ،و�أ�صبح
الطريق ممهد ًا لإ�صدارات متثل ال�رشكة.
وقد �شهدت هذه الفرتة تطورين هامني ،متثال يف
تو�سعة م�صفاة ال�شعيبة ،حيث ارتفعت الطاقة
التكريرية لها �إىل حوايل� 200ألف برميل يف اليوم.
وال�ت�ط��ور ال �ث��اين ،ه��و �إن���ش��اء دائ ��رة الت�سويق
العاملي ،لت�سويق املنتجات البرتولية من م�صفاة
ال�شعيبة ،وم���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح �م ��دي التابعة
ل�رشكة نفط الكويت -اململوكة يف ذل��ك الوقت
لدولة الكويت وللقطاع اخلا�ص الأجنبي.
وافتتحت الدائرة اجلديدة مكاتب لها يف �آ�سيا
و�أوروبا و�أمريكا ،كما دخلت "البرتول الوطنية"
يف �رشاكات و�أن�شطة خارج دولة الكويت.
• هل كانت هنالك مطبوعة �أخرى قبل جملة
وب �ع��د اف�ت�ت��اح م���ص�ف��اة ال�شعيبة ،ال �ت��ي كانت الوطنية؟
م�صفاة الت�صدير الأوىل يف دولة الكويت� ،أن�ش�أت مل ت�ك��ن ه �ن��اك م�ط�ب��وع��ة ل�ه��ا �شكل امل�ج�ل��ة �أو
ال�ن���شرة ،ت�صدر با�سم ال�رشكة قبل �صدور
المجلة احتوت على
"الوطنية" ،لكن ال�رشكة كانت ت�صدر بانتظام
ت �ق��ري��ر ًا ��س�ن��وي� ًا م�ط�ب��وع� ًا باللغتني العربية
أبواب للمرأة والطفل
والإجنليزية منذ عام .1963
والقصة والتاريخ
وق��د رجعت كثري ًا �إىل ه��ذه التقارير ،عندما
اإلسالمي والشعر
�أع� ��ددت ال�ك�ت��اب اخل��ا���ص ب�ت��اري��خ ال�رشكة،

ال�رشكة وحدة لتزويد الطائرات بالوقود حتت
م�سمى ال���شرك��ة الكويتية ل�ت��زوي��د ال�ط��ائ��رات
بالوقود(كافكو).
مما �سبق يت�ضح �أن �أعمال ال�رشكة و�أن�شطتها
قد تو�سعت كثري ًا ،وبالتايل ازداد عدد العاملني
فيها ،و�أ�صبح �إ�صدار مطبوعات خا�صة ،مبا فيها
جملة �شهرية ،تعرب عن هذه الن�شاطات ،حاجة
ملحة� ،إال �أن العامل احلا�سم يف ذلك ،هو ت�أ�سي�س
دائرة العالقات العامة ،التي جاءت لتحقق ر�ؤية
�إدارة ال�رشكة يف التوجه نحو ا�ستحداث فريق
يتوىل جت�سيد �أن�شطة ال�رشكة ودورها يف تعزيز
االقت�صاد املحلي من املوارد النفطية ،ويف جمال
االنخراط املجتمعي وامل�س�ؤولية االجتماعية.
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وتطور �صناعة التكرير الكويتية ،الذي �صدر
مبنا�سبة االحتفال باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س
"البرتول الوطنية".
وبعد تو�سعة م�صفاة ال�شعيبة �صدر كتابان
خمت�رصان عن امل�صفاة.
• كيف كان تفاعل املوظفني مع جملة ت�صدر
عن ال�شركة ،وتنقل ن�شاطها الأ�سا�سي يف
تكرير النفط والغاز؟
ال �شك �أن العاملني يف ال�رشكة ا�ستقبلوا املجلة
برتحيب كبري ،وكانوا يعولون عليها لتنقل
ثمرة جهودهم اجلماعية يف تعزيز امل��وارد
االقت�صادية لدولة الكويت.
وقد خُ �ص�صت �صفحات لنقل �أخبار ال�رشكة
وموظفيها �أي�ض ًا ،مع �أنها كانت يف البداية
�أق��رب ما تكون �إىل جملة ثقافية منوعة� ،إذ
ك��ان��ت حت�ت��وي ع�ل��ى �أب� ��واب خ��ا��ص��ة ب��امل��ر�أة
قسم اإلعالم كان
يشرف على ما
ُيكتب ويختار الصور

والتصميم واإلخراج

�أعداد �سابقة من جملة الوطنية

والطفل وف�ن��ون الطبخ والق�صة الق�صرية
وال� �ت ��اري ��خ الإ�� �س�ل�ام ��ي وال� ��� �ش� �ع ��ر ..ال ��خ،
وتت�صدرها بالطبع �صفحات خا�صة ب�أخبار
ال�رشكة و�أن�شطتها املختلفة ،وكانت تُرحب
وتُ�شجع م�ساهمات العاملني يف ال�رشكة بها،
وتقدم لهم مكاف�آت مادية.
• كيف كانت طبيعة العالقة ب�ين فريق
التحرير ،وكيف كان يتم تق�سيم العمل؟
يف ال�سنوات الأوىل ك��ان هناك عقد موقع مع
�رشكة متخ�ص�صة ،تتوىل ان �ت��داب املحررين
وامل �� �ص��وري��ن ،وط�ب��اع��ة ال�بروف��ة ك��ام�ل��ة ،قبل
�أن يتم عر�ضها على ق�سم الإع�ل�ام يف دائ��رة
العالقات العامة.
وكنا يف الق�سم نقوم بالإ�رشاف الكامل على ما
ُيكتب ،ونختار ال�صور ،ون�رشف على الت�صميم
والإخراج.
كان غالف المجلة

دائم ًا يحمل لوحة

فنية من أعمال
الفنانين الكويتيين

وباملنا�سبة� ،أود الإ�شارة �إىل مبادرة فريدة من
نوعها ،فمنذ العدد الأول ملجلة الوطنية ،كان
ال�غ�لاف يحمل لوحة فنية م��ن �أف�ضل �أعمال
الفنانني الكويتيني.
وك��ان الفنانون الكويتيون يقيمون عالي ًا هذا
الت�شجيع املعنوي واملادي لفن الر�سم الكويتي،
وي�ق��دم��ون لنا �أف�ضل �إنتاجهم م��ن اللوحات
لت�صويره بحرفية عالية ،ومن ثم ن�رشها على
غالف املجلة الأمامي.
• ك��م ك��ان ع��دد فريق املجلة ،وه��ل كنتم
ت�ستكتبون كتاباً من اخلارج؟
كان هناك حمرر متفرغ مللحق الوطنية ،مي�ضي
معظم �أوقاته يف امل�صايف ،ويف تغطية املنا�سبات
والأن�شطة ،ي�ساعده يف ذلك ممثل دائر العالقات
العامة يف كل م�صفاة.
وك��ان��ت �إح ��دى ال��زم�ي�لات ت�ساعدنا يف �إج ��راء
املقابالت ال�شخ�صية .وكان هناك حمرر متفرغ
ملجلة الوطنية ،بالإ�ضافة �إىل املقاالت والأبحاث
التي ي�ساهم بها معنا كتاب من خارج ال�رشكة
وبالفعل كان لدينا تعاون وا�سع مع كتاب كرث:
من جامعة الكويت ،وم��ن "الأواب� ��ك" ،ومعهد
الكويت للأبحاث العلمية ،و�أخ�ص بالذكر اثنني

من الذين �أ�سهموا معنا ب�شكل �شبه دائم ،وهما:
الدكتور حممد الفقي ،املتخ�ص�ص يف الكتابات
البيئية والإ�سالمية ،والدكتور ن��زار العاين،
الذي ن�رشت له املجلة مقاالت كثرية عن العلوم
وتاريخها وتطور تطبيقاتها ،بل وحتى كانت
ت�أتينا مقاالت من خارج دولة الكويت.
�أم ��ا دوري ،ف�ق��د ك ��ان ال�ع�م��ل ك�م��دي��ر حترير
م�س�ؤول ع��ن ك��ل م��ا ينُ�رش يف املجلة وامللحق،
وجميع الأن�شطة الإعالمية وال�صحفية ،و�أ�شياء
كثرية للغاية تكلفني بها الإدارة العليا� ،إ�ضافة
�إىل عملي يف �إعداد مادة كل مطبوعة �أ�صدرتها
ال�رشكة على مدى ثالثة عقود ون�صف ،وخا�صة
التقرير ال�سنوي باللغتني.
وك��ان��ت ال�ع�لاق��ات ب�ين اجلميع ودي ��ة �إىل حد
كبري ،ومل ي�سجل �أي احتكاك ،و�إن ُ�سجل بع�ض
التناف�س ،ولكن يف ح��دود الزمالة ،وم��ن �أجل
الإجناز فقط.
المجلة تعاونت
مع كتّ اب من جامعة

الكويت و"األوابك"
ومعهد األبحاث
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فعاليات
 300شركة قدَّمت خصومات مميزة

كرنفال "إمتاز" الرابع
يج�سد م�شروع "�إمتاز" ،الذي يوفر خ�صومات فورية كبرية من ال�شركات
التجارية الرائدة يف كل املجاالت للعاملني يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�شركاتها التابعة ،اهتمام امل�ؤ�س�سة بالعن�صر الب�شري ،وحر�صها على
حتقيق الر�ضى الوظيفي للعاملني يف القطاع النفطي.
كما ير�سخ امل�شروع قيمة ال�شراكة والعمل امل�ؤ�س�سي ،وتعميق التعاون بني
امل�ؤ�س�سة و�شركاتها وال�شركات الأخرى ،مبا يعزز �صورة و�سمعة القطاع
النفطي الكويتي.

� 300شركة
وا�ستمرار ًا لفعاليات امل�رشوع ،نظمت م�ؤ�س�سة
ال�ب�ترول الكويتية ،بالتعاون م��ع �رشكة نفط
ال �ك��وي��ت ،ك��رن�ف��ال "�إم��ت ��از" ال ��راب ��ع ،يف قاعة
الدرة ،مبنتزه الأحمدي ،على مدار ثالثة �أيام،
حيث وفر الكرنفال خ�صومات كبرية ملوظفي
امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة.
وبهذه املنا�سبة� ،أو�ضح مدير دائرة العالقات يف
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية جمال ال�سنعو�سي،
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ل �ـ "الوطنية"� ،أن ع ��دد ال ���شرك��ات ال�ت��ي تقدم
خ�صومات للعاملني يف القطاع النفطي تزيد عن
� 300رشكة ،تعمل يف خمتلف املجاالت ،الفت ًا �إىل
�أن هذه العرو�ض ي�ستفيد منها �أكرث من � 15ألف
موظف م�سجلني يف املوقع الإلكرتوين لـ "�إمتاز".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن م���شروع "�إمتاز" يحقق �أك�ثر
م ��ن ه� ��دف يف ال �ق �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ،وه� ��و �أول
م ���شروع للت�سوق الإل� �ك�ت�روين ،وي���س��اع��د يف
حتقيق ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة  2040اخلا�صة

السنعوسي :قريب ًا
خدمة جديدة

للعاملين في القطاع
النفطي وعائالتهم

باالت�صال ،كما �أنه ي�ساعد يف حتقيق املبادرات
الأربعة ،وهي:
 تعزيز �سمعة القطاع النفطي. تعزيز العالقة مع ال�رشكاء من داخل وخارجالقطاع النفطي.
 توحيد الإجراءات وال�ضوابط بني ال�رشكاتالنفطية.
 -حتقيق اال�ستدامة.

كرنفال "�إمتاز" ق ّدم منتجات متنوعة ب�أ�سعار مميزة ملوظفي القطاع النفطي

مفاج�أة قريبة
ووعد ال�سنعو�سي العاملني يف القطاع النفطي
مبفاج�أة جديدة ،م�شري ًا �إىل �أن العمل يجري
ح��ال �ي � ًا ع �ل��ى ق� ��دم و���س ��اق يف ع�م�ل�ي��ة حت��دي��ث
معلومات وا�سعة على م�ستوى القطاع ،لإطالق
خدمة جديدة ،من املقرر �أن ت�شمل ما ي�صل �إىل
� 100ألف موظف ومقاول مع عائالتهم.
وبني �أنه �سوف يتم الإعالن عن اخلدمة اجلديدة
يف الوقت املنا�سب ،بحيث تكون متاحة لنحو
� 15ألف موظف م�سجلني على موقع "�إمتاز"،
�إ�ضافة �إىل كافة املوظفني والعاملني يف القطاع
ال��ذي��ن ميلكون ب��ري��د �إل �ك�تروين يف امل�ؤ�س�سة
وال�رشكات النفطية التابعة.
جناح كبري
من جانبها� ،أكدت مديرة دائرة العالقات العامة
والإع�لام يف "البرتول الوطنية" خلود املطريي،
�أن م���شروع "�إمتاز" ،حقق جن��اح� ًا ب��اه��ر ًا منذ
المطيري :مشروع

"إمتاز" حقق نجاح ًا

باهراً منذ انطالقه
قبل نحو عامين

انطالقه قبل نحو ع��ام�ين ،حيث �أ�صبح يجمع الداخليني واخلارجيني امل�شاركني يف الكرنفال،
حتت �سقف واحد جميع ال�رشكات الرائدة على والهدف الثاين يتمثل يف حتقيق الفائدة ملوظفي
م�ستوى دول��ة الكويت يف ك��ل امل �ج��االت ،مبينة القطاع النفطي.
�أن كل ال�رشكات امل�شاركة يف الكرنفال الرابع
اختيار الأف�ضل
للم�رشوع ُت�ق��دم خ�صومات مميزة يف جم��االت
متعددة ،ت�شمل :ال�سياحة وال�سفر ،وامل�صارف ،و�أو�ضحت املطريي� ،أن��ه ومنذ انطالق فكرة
وال�رشكات الفندقية ،و�رشكات الذهب والعطور ،امل�رشوع ،مت اختيار �أف�ضل ال�رشكات يف كافة
املجاالت من خالل فريق العمل ،ممث ًال مبديري
�إ�ضافة �إىل العديد من املجاالت الأخرى.
دوائ��ر العالقات العامة والإع�ل�ام يف القطاع
النفطي ،عرب التوا�صل مع جميع ال�رشكات
تعزيز االرتباط الوظيفي
وق��ال��ت امل�ط�يري �إن "فكرة ت�أ�سي�س م�رشوع ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت � ُق��دم خ��دم��ات وخ�صومات
"�إمتاز" ،انطلقت من دوائ��ر العالقات العامة خا�صة ومتميزة ملوظفي ال�رشكات النفطية،
والإعالم يف امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة ،نظر ًا مبينة �أن جميع العاملني يف القطاع النفطي
للعدد الكبري للعاملني يف القطاع النفطي ،والذي ميكنهم اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل �� �ص��وم��ات التي
ي�صل �إىل نحو � 20أل��ف موظف يف امل�ؤ�س�سة توفرها ال�رشكات امل�شاركة يف الكرنفال يف
و�رشكاتها التابعة ،ومن ثم كان البد �أن نوفر حال عدم قدرتهم على احل�ضور والتواجد يف
لهم خ�صومات متميزة يف ك��اف��ة املجاالت" ،الكرنفال ،من خالل موقع "�إمتاز" ،الذي يقدم
م�شرية �إىل �أن ت�أ�سي�س امل���شروع ج��اء بهدف �أي�ض ًا �أفكار مبتكرة.
تعزيز االرتباط الوظيفي للعاملني يف القطاع
فريق عمل المشروع
ال�ن�ف�ط��ي ،وه ��و ت�ع�ب�ير ع ��ن ��ش�ك��رن��ا ملوظفينا
والعاملني يف القطاع".
يختار بدقة أفضل
و�أ� �ش ��ارت �إىل �أن ال�ك��رن�ف��ال ال��راب��ع مل�رشوع
الشركات في
"�إمتاز" يحقق هدفني يف �آن واح ��د� ،أولهما:
مختلف المجاالت
�إت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة ل �ل �ت��وا� �ص��ل م ��ع ال ���شرك��اء
27

أمن
وسالمة
رجال على خط النار

فريق اإلطفاء
فريق الإطفاء ،هو خط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه �شركة البرتول الوطنية
الكويتية يف حماية من�ش�آتها وم�صافيها من �أي خطر� ،أو حادث قد تتعر�ض له.
ويعمل الفريق التابع لدائرة الأمن والإطفاء على مدار ال�ساعة بنظام الورديات،
بن�سب جاهزية عالية ت�صل �إىل  ،%100حتى يف �أيام العطالت والأعياد.
ويخ�ضع للعديد من التدريبات داخل وخارج البالد ،ويتمتع باملهنية واللياقة
العالية ،مما يجعله قادر ًا على مواجهة املهام ال�صعبة التي توكل له يف �أي وقت.
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الدعيج :تعاون الشركة
و"اإلطفاء" لحماية

منشآت تمثل العمودي
الفقري لالقتصاد

فريق الإطفاء هو خط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه ال�رشكة يف حماية من�ش�آتها

براعة و�شجاعة
وقد برهن فريق الإطفاء خالل العام املا�ضي
على براعته يف مكافحة عدد من احلوادث ،التي
تعر�ضت لها بع�ض وحدات م�صفاتي ال�رشكة،
حيث �أظهر رجاله �شجاعة كبرية ،وا�ستحقوا
عن جدارة لقب "رجال على خط النار" ،ووجب
تكرميهم يف �أكرث من منا�سبة.
وتقدير ًا ل�ل�أداء االح�ت�رايف ،واجلهود الكبرية
التي يبذلها فريق الإطفاء ،قام نائب الرئي�س
التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج،
ب�ع��دد م��ن الإج � ��راءات لدعمه ،حيث ق��ام على
امل�ستوى الداخلي بتكرمي فريقي �إطفاء م�صفاة
ميناء عبداهلل ،وم�صفاة ميناء الأح�م��دي ،على
�أدائهم املتميز يف التعامل مع احلاالت الطارئة.
وخالل التكرمي عرب الدعيج عن فخره بامل�ستوى
املهني العايل لرجال �إطفاء "البرتول الوطنية"،
م�شيد ًا بالتزامهم بخطة اال�ستجابة ال�رسيعة
حل ��االت ال� �ط ��وارئ ،وج �ه��وده��م امل�ستمرة يف
املحافظة على �أ�صول ال�رشكة وممتلكاتها.
المكراد :نثمن رغبة

"البترول الوطنية" في

التواصل والتعاون مع
إدارة اإلطفاء

تن�سيق م�شرتك
وعلى امل�ستوى اخلارجي� ،أكد الدعيج �أن هناك
جهود وتعاون م�شرتك بني "البرتول الوطنية"،
والإدارة العامة للإطفاء من �أجل خدمة الكويت،
واحلفاظ على اقت�صادها بالدرجة الأوىل.
و�أو���ض ��ح �أن امل�ن���ش��آت ال �ت��ي يحميها رج��ال
�إطفاء ال�رشكة ،بالتعاون مع مراكز الإدارة
العامة للإطفاء تقدر باملليارات ،وهي العمود
الفقري القت�صاد ال�ب�لاد ،م�شدد ًا على �أهمية
بناء العالقات مع �رشكائنا يف الإدارة العامة
للإطفاء ،من �أجل زيادة التفاهم والتكامل وقت
الأزمات.
ويف �إط� ��ار التن�سيق امل �� �ش�ترك ،زار ال��دع�ي��ج،
م��دي��ر ع ��ام الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إط �ف��اء الفريق
خالد املكراد ،حيث قدم له درع �شكر وعرفان
على اجلهود املبذولة من الإدارة يف �سبيل تطوير
ورفع م�ستوى فريق �إطفاء "البرتول الوطنية"،
وت�ق��دي��ر ًا مل��ا قدمته الإدارة م��ن م�ساعدات يف
مكافحة احل��وادث التي تعر�ضت لها ال�رشكة
خالل العام املا�ضي.
ون��اق ����ش ال��دع �ي��ج م��ع امل �ك ��راد خ�ل�ال ال��زي��ارة
�إم �ك��ان �ي��ة م ��د ال �ت �ع ��اون يف جم� ��االت ج��دي��دة،
ك��ال �ت��دري��ب ،و��ص�ي��ان��ة امل� �ع ��دات ،وغ�يره��ا من
املجاالت امل�شرتكة.

ترحيب بالتعاون
من جانبه ،رحب املكراد بالتعاون مع "البرتول
الوطنية" ،ع��ار� �ض � ًا م ��د ال ���شرك��ة ب��امل��درب�ين
واملحا�رضين ،من �أجل ا�ستغالل "مركز الإ�سناد
والتدريب للإطفاء والأم ��ن" ،التابع لل�رشكة
مبنطقة الأح�م��دي ،واال�ستفادة من �إمكانياته
وم��راف�ق��ه يف ت��دري��ب دف�ع��ات م��ن الإط�ف��ائ�ي�ين،
ل�صالح كافة �رشكات القطاع النفطي ،م�ؤكد ًا
�أن هذا الأمر مك�سب عام للبالد.
وعر�ض املكراد ا�ستقبال معدات ال�رشكة يف
ور���ش �صيانة الإدارة العامة للإطفاء ،من
�أج��ل حتقيق التكامل بني معدات ال�رشكة،
ومعدات �إدارة الإطفاء ،مما ميكن الور�ش من
التعامل م�ستقب ًال مع معدات ال�رشكة يف �أي
ظرف طارئ.
و�أ�� �ش ��اد امل �ك��راد ب��رغ�ب��ة "ال� �ب�ت�رول الوطنية"
يف ال�ت��وا��ص��ل وال �ت �ع��اون م��ع الإدارة العامة
ل�ل�إط �ف��اء ،م ��ؤك ��د ًا �أن ال��دول��ة ت�سري ق��دم � ًا يف
�إن�شاء مركز لإدارة الأزم ��ات� ،ستكون لبنته
العجمي" :مركز

اإلسناد والتدريب"
واجهة حضارية تعبر
عن إنجازات الشركة

29

الدعيج يكرم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد املكراد

الأ�سا�سية العالقات اخل�صبة بني م�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة ،والتي هي متوافرة بالفعل يف
فكر �إدارة �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
وغريها من اجلهات التي تقدر �أهمية التكاتف
يف مواجهة الأزمات املختلفة.
مركز الإ�سناد
ويف ذات ال �� �ش ��أن ،ق ��ال م��دي��ر دائ� ��رة الأم ��ن
والإطفاء عبداهلل العجمي� ،إن "مركز الإ�سناد
وال �ت��دري��ب ل�ل�إط �ف��اء والأم � ��ن" ،ي�ع��د واج�ه��ة
ح�ضارية تعرب عن �إجن ��ازات ال��دائ��رة ب�شكل
خا�ص ،وال�رشكة ب�شكل ع��ام ،مقدم ًا ال�شكر
ملوظفي دائ��رة الأم��ن والإط�ف��اء ،فهم اجلنود
امل�ج�ه��ول�ين ال��ذي��ن ت�ظ�ه��ر �أع �م��ال �ه��م ف�ق��ط يف
املواقف احلرجة والطارئة.
و�أ�شاد العجمي بالإجناز الكبري ال��ذي حققته
ال��دائ��رة يف ع��ام  ،2019واملتمثل يف ت�شغيل
"مركز الإ�سناد" يف منطقة الأحمدي.
واع��ت�ب�ر ال �ع �ج �م��ي امل ��رك ��ز م�ك���س�ب� ًا ملحافظة
البيرمي :التواصل

المستمر يؤدي إلى
حسن ترتيب األدوار
في األوقات الطارئة
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 ..ويك ّرم مدير �إطفاء حمافظة الأحمدي العقيد �أحمد البريمي

الأح �م ��دي ك�ل�ه��ا ،ف�ه��و ق ��ادر ع�ل��ى دع ��م ق��وات
الإدارة العامة للإطفاء� ،أو فرق �إطفاء �رشكات
القطاع النفطي يف املنطقة ،م�شيد ًا بالتعاون
امل�ستمر ب�ين ال���شرك��ة وف ��رق وم��راك��ز �إدارة
الإطفاء يف املنطقة.
و�أك� ��د ال�ع�ج�م��ي �أن ال ���شرك��ة ت�سعى دائ �م � ًا
لتوطيد العالقات مع مراكز الإدارة العامة
للإطفاء يف حمافظة الأحمدي ،م�شيد ًا بتكرمي
نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال��دع�ي��ج ل �ع��دد م��ن ر�ؤ���س ��اء ه��ذه
املراكز تقدير ًا لتعاونهم امل�ستمر مع ال�رشكة
خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،وه��م مدير �إطفاء
حمافظة الأح �م��دي ،العقيد �أح�م��د البريمي،
ورئ�ي����س م��رك��ز �إط �ف��اء �أم ال�ه�ي�م��ان ،العقيد
ع �م ��ر ب ��ور���س��ل ��ي ،ورئ� �ي� �� ��س م ��رك ��ز �إط� �ف ��اء
النوي�صيب ،العقيد في�صل الكندري ،ونائب
رئي�س مركز �إطفاء النوي�صيب ،العقيد ح�سني
ال�شمايل ،كما قدم �شهادات تقدير لعدد كبري
من �ضباط الإطفاء املتعاونني مع ال�رشكة.
و�أو��ض��ح العجمي �أن كل ه��ذه اجلهود ت�صب
يف م�صلحة التن�سيق امل�شرتك والتعارف وبناء
ج�سور التعاون ،وهو ما ينعك�س �إيجاب ًا على
��سرع��ة اال��س�ت�ج��اب��ة ،و�سهولة االت���ص��ال بني
�أفراد اجلهتني.

تعاون قوي
وخ�ل�ال ت�ك��رمي��ه ،ق��ال م��دي��ر �إط �ف��اء حمافظة
الأحمدي العقيد �أحمد البريمي� ،إن "الإطفاء
ال �ع��ام يعمل ب �ج��وار ف��رق �إط �ف��اء ال�رشكات
النفطية لت�أمني امل��راف��ق النفطية التي متثل
ث��روات البالد واقت�صاد الوطن" ،م�ؤكد ًا �أن
التوا�صل امل�ستمر ب�ين ال���شرك��اء وال��زم�لاء
ي ��ؤدي �إىل ُح�سن ترتيب الأدوار يف احل��االت
الطارئة ،كما يقوي ثقافة الفريق الواحد بني
اجلهات املختلفة.
ودعا البريمي لتوحيد املعدات ،و�إجراء تدريبات
م�شرتكة داخل امل�صايف ،للتعرف على وحدات كل
م�صفاة ،وحتديد طرق التعامل املنا�سبة معها،
كما دعا �إىل حت�ضري �سيناريوهات تدريبية تقف
على م�ستويات وق ��درات ف��رق الإط�ف��اء العام،
وفرق �إطفاء "البرتول الوطنية" ،بحيث ميكن
تطوير املعدات مبا يتنا�سب مع طبيعة احلرائق
واحلوادث املتوقع التعامل معها.
تكريم فريق إطفاء

الشركة تقديراً ألدائه
المتميز في التعامل
مع الحاالت الطارئة

تنمية
بشرية
يعزز الثقة بالنفس

فن "اإلتيكيت"
ُيعرف "الإتيكيت"� ،أو فن التعامل مع الآخرين ،ب�أنه جمموعة من الآداب
وال�سلوكيات والنظم والقواعد االجتماعية ،التي ت�ساهم ب�صورة مبا�شرة يف خلق
حالة من النظام املقبول للعديد من الت�صرفات وال�سلوكيات الب�شرية ،مبا يف ذلك
ال�سلوكيات االجتماعية واملهنية.
و"الإتيكيت" يعد مبنزلة الدليل الذي يقدم القواعد التي يجب االلتزام بها خالل
التعامل مع الآخرين ،مما ي�ساعد على االرتقاء باحلياة نحو الأف�ضل ،وتكوين
�صورة �إيجابية للإن�سان لدى الآخرين.
ويعد "الإتيكيت" من املوا�ضيع املهمة لدى العديد من ال�شعوب ،حتى �أن الكثري من
البلدان �أ�س�ست معاهد تخت�ص بدرا�سة املهارات االجتماعية ،والطرق التي ت�ساعد
على كثب الثقة بالذات.

علم الت�صرفات ال�صحيحة
وت���ش�ير �آم �ن��ة ال �ه �ن��دال ،م��ن دائ� ��رة م�ساندة
الإدارة ،وم�ست�شارة "الإتيكيت" واملظهر ،يف
درا�سة �أعدتها يف هذا املجال �إىل �أن "الإتيكيت"،
هو العلم املعني بالت�رصفات ال�صحيحة لكل ما
منر به يف حياتنا من مواقف وظروف ،مو�ضحة

�أن كلمة "�إتيكيت" م�شتقة من اللغة الفرن�سية،
وتعني "التذكرة" ،وقد �أطلقها لوي�س الرابع
ع�رش ملك فرن�سا ،على ت��ذاك��ر �صغرية كان
يعلقها ع�ل��ى �أط � ��راف امل ��زروع ��ات يف حديقة
ق�رصه ،ليلفت انتباه املدعوين لوالئمه ،حتى ال
ي�سحقوا الزهور �أثناء امل�شي.

الهندال :قواعد

"اإلتيكيت" تقلل

الوقوع في الخطأ
وتعزز الثقة بالنفس

وال يعد "الإتيكيت" علم ح��دي��ث ،ب��ل مت ذك��ره
ب��ال�ك�ت��ب ال���س�م��اوي��ة يف تنظيم ال �ع�لاق��ات بني
الأفراد ،والأهل ،واملجتمع ،وكذلك مت تدوينه يف
كتاب املوتى لدى احل�ضارة الفرعونية ،وتطرقت
�إليه كتب يف الع�رص العبا�سي� ،أما �أول اتفاقية
ر�سمية له فقد وقعت يف فيينا عا�صمة النم�سا.
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�آمنة الهندال ت�رشح قواعد "الإتيكيت"

"الإتيكيت" يف اال�سالم
وق��ال��ت ال�ه�ن��دال� ،إن "الدين الإ��س�لام��ي �أهتم
ب�ـ "الإتيكيت" ،حيث ح��ث على ح�سن اخللق،
وو�ضع �أ�س�س وقواعد للتعامل بني النا�س ،ولقُب
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،بال�صادق
الأمني ،ل�صدقه و�أمانته يف التعامل مع النا�س"،
م�شرية �إىل �أنه ال ميكن ك�رس قواعد "الإتيكيت"
�إال يف ح��ال تعار�ضها م��ع ال��دي��ن� ،أو ال�ع��ادات
والتقاليد ،وكذلك يف حالة تعار�ضها مع ال�صحة.
العمل
و�أو���ض��ح ��ت �أن ات��ب ��اع الأ� �ش �خ��ا���ص ق��واع��د
"الإتيكيت" خ�لال العمل ،يقلل م��ن وقوعهم
يف اخل�ط��أ واحل ��رج ،وي�ع��زز ثقتهم ب�أنف�سهم،
وميكنهم م��ن التعبري ع��ن �آرائ �ه��م و�أف�ك��اره��م
ب�شكل �صحيح� ،إ�ضافة �إىل ذلك ي�ساعدهم على
ك�سب الزمالء.
كثير من البلدان

اهتمت "اإلتيكيت"

وأسست معاهد
للمهارات االجتماعية
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اللبا�س الر�سمي للدولة كالد�شدا�شة والغرتة والعقال مالئم للعمل

وبينت �أن مقابلة �أ�شخا�ص جدد لأول مرة ،هي الال�صقة� ،أو ال�شفافة (�إال �إذا مت ارت��داء قطع
من �أهم اللحظات التي منر بها ،لذا و�ضع لنا متنع �شفافيتها) ،مع مراعاة عدد القطع التي
ي�ت��م ارت ��دا�ؤه ��ا ح�ت��ى ال ت�ت�ح��ول الإط�ل�ال ��ة من
"الإتيكيت" قواعد وا�ضحة لها� ,أبرزها:
ر�سمية �إىل غري ر�سمية� ،أو ريا�ضية.
 ترتيب الهندام.ويعترب اللبا�س الر�سمي ل�ل��دول��ة ،كالعباءة،
 الثقة بالنف�س. امل���ص��اف�ح��ة ال�صحيحة :ي�ج��ب �أن تخلوا والد�شدا�شة ،والغرتة والعقال مالئم للعمل.امل�صافحة من �أي ا�ست�صغار للطرف الآخ��ر،
الإك�س�سوارات
حيث تعترب امل�صافحة بداية ك�رس احلواجز
وبخ�صو�ص الإك���س���س��وارات املنا�سبة ،ترى
بني الأ�شخا�ص.
 م�صافحة املر�أة للرجل :يكفي �أن ت�ضع املر�أة ال �ه �ن��دال �أن� ��ه ي�ج��ب االب �ت �ع��اد ع ��ن االب� �ت ��ذال،يدها على �صدرها مع انحناءة قليلة بالر�أ�س ،واالكتفاء بقطعتني فقط� ،إ�ضافة �إىل �ساعة اليد،
لتبدي تعبريها بال�سالم� ،أو رد ال�سالم من غري واالبتعاد عن الإك�س�سوارات ذات ال�سال�سل
املتدلية� ،أو التي بها �أجرا�س ،والكبرية احلجم،
�أي حرج.
�أو التي بها خيوط ،فهي غري مالئمة للعمل.
ويف حال ارت��داء الرجال� ،أو الن�ساء� ،أكرث من
املظهر العام
وح ��ول "�إتيكيت" امل�ظ�ه��ر ال �ع��ام امل�لائ��م للعمل ،قطعة جلدية بنف�س ال��وق��ت ،يجب �أن تكون
�أو� ��ض ��ح���ت ال ��ه ��ن���دال �أن امل�ل�اب� �� ��س امل ��وح ��دة القطع بلون واحد� ،أو من نف�س درجات اللون.
( ،)UNIFORMه��ي اخل �ي��ار الأم �ث ��ل لتمثيل
ال���شرك��ة ،ويف ح��ال ع��دم التقيد ب�ه��ا ،يجب على
يمكن كسر قواعد
الأ�شخا�ص االل�ت��زام بقواعد وتعليمات ال�رشكة
فيما يخ�ص املالب�س ( ،)DRESS CODEبحيث
"اإلتيكيت" حال
تتما�شى مع "�إتيكيت" املظهر العام املالئم للعمل.
تعارضها مع الدين
ويجب �أن تكون مالب�س ال�سيدات من خامات
أو العادات والتقاليد
منا�سبة� ،إذ مينع ارتداء اخلامات القطنية� ،أو

كثري من الدول �أ�س�س معاهد تخت�ص بدرا�سة املهارات االجتماعية و"الإتيكيت"

�أما عن ال�شعر ،فيجب على اجلن�سني مراعاة �أن
يكون ال�شعر نظيف ًا ،وخايل من الق�رشة ،وم�صفف
بطريقة مرتبة ،ومن "الإتيكيت" �أن ترفع ال�سيدة
�شعرها ،يف حال كان �أطول من العنق ،و�أن يكون
�إك�س�سوار ال�شعر مقارب للونه.
وعن الأحذية ،يجب االبتعاد عن ارتداء الأحذية
الريا�ضية ذات اخليوط ،واملفتوحة من الأمام،
وال�صنادل ،والأحذية ذات الكعب العايل �أكرث
من � 10سنتيمرتات.
وحتدثت الهندال عن املاكياج ،م�شرية �إىل �أنه
يف حال �أرادت ال�سيدة و�ضع املاكياج ،فعليها
االلتزام بالألوان املقاربة للون الب�رشة ،وعدم
حتديد املالمح ب�شكل وا�ضح ج��د ًا� ،أو �إع��ادة
ر��س�م�ه��ا ،فالب�ساطة تعطي �شكل الئ ��ق �أك�ثر
بالعمل ،م��ع م��راع��اة ارت� ��داء مالب�س ت�ضمن
تغطية ال��و��ش��م (�إن وج ��د) ،فمن غ�ير الالئق
�إبرازه يف العمل.
يجب مراعاة الزمالء
في العمل واحترام
خصوصية اآلخرين
وعدم إزعاجهم

"�إتيكيت" املكاتب
ووفق ًا لقواعد "الإتيكيت" يجب مراعاة الزمالء
بالعمل يف حال �إن كانت املكاتب م�شرتكة� ،أو
مفتوحة (الكيوبيكال) ،فال يت�رصف املوظف
وك��أن��ه ل��وح��ده ،وي��أخ��ذ كامل حريته ،وكذلك
يجب مراعاة خ�صو�صية الآخرين� ،إ�ضافة �إىل
عدم تناول الأطعمة ذات الرائحة النفاذة.
وبخ�صو�ص ال ��زي ��ارات املكتبية ف�ه��ي مهمة
لتقوية العالقة بني املوظفني ،و�إيجاد بيئة عمل
جيدة ،ولكن يجب �أال تتجاوز  15دقيقة.
وتطرقت الهندال لـ "�إتيكيت" احلديث يف العمل،
مو�ضحة �أن احل��دي��ث م��ع الرئي�س يف العمل
ل��ه �ضوابط ع��دي��دة ،م��ن �أهمها :ع��دم التدخل
بالقرارات الإدارية ،والتعبري عن وجهة النظر
ب���ص��ورة ل�ب�ق��ة ،ف��امل���س��ؤول ه��و ال ��ذي يتحمل
م�س�ؤولية ق��رارات��ه ،و�إذا احتاج الأم��ر لرفع
تظلم ،فيجب �أن يكون بح�سب �سيا�سة ال�رشكة.
�أم��ا احلديث مع ال��زم�لاء فله �ضوابط �أخ��رى،
�أبرزها :لطافة احلديث ،وانتقاء الألفاظ املنا�سبة،
فاملوظف ُملزم ب�إلقاء التحية ،وا�ستخدام بع�ض
الكلمات مثل (�شكر ًا� ،آ�سف ،عفو ًا ،تف�ضل...
ال� ��خ) ،وك��ذل��ك اح �ت�رام ال���س��ن واخل �ب�رات بني
املوظفني �أثناء تعاملهم مع بع�ض.

الت�صرفات الروتينية
ويف ب��اب "�إتيكيت" الت�رصفات الروتينية
املالئمة للعمل ،و�ضحت الطرق ال�صحيحة
للم�شي ،واجل �ل��و���س ،و� �ص �ع��ود �أو ن��زول
ال�سلم ،و�أ�سلوب الكالم و�ضوابط ال�صوت،
�إذ مينع فيه الت�صنع� ،أو احلديث ب�صوت
عايل.
واختتمت الهندال باحلديث عن "�إتيكيت"
االج�ت�م��اع��ات وال���س�م��ات امل�ط�ل��وب��ة ملدير
االج��ت��م ��اع ،و� �ص�لاح �ي��ات��ه ،وواج �ب��ات��ه
�أثناء �إدارة االجتماع ،وموعد ح�ضوره،
وطريقة �إن�ه��اء االج�ت�م��اع ،مبينة �أماكن
جلو�س احل���ض��ور ،و�أه�م�ي��ة ومعنى كل
موقع حول طاولة االجتماعات ،و�ضوابط
ا��س�ت�خ��دام ال�ه��ات��ف امل �ح �م��ول ،و�أ� �ص��ول
النقا�ش ،مبا يفيد االجتماع ،وال ي�ضيع
وقت احل�ضور.
الحديث مع زمالء
العمل له ضوابط
ويجب احترام
السن والخبرات
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محاضرة

محاضرة توعوية صحية

الصداع ..عرض أم مرض؟
ال�صداع الن�صفي ( ،)Migraineهو ا�ضطراب ع�صبي مزمن ،يتكرر وفق
حاالت معتدلة �إىل �شديدة من ال�صداع ،وعادة ما ي�صيب ن�صف الر�أ�س،
وكثري ًا ما يكون هذا باال�شرتاك مع عدد من �أعرا�ض اجلهاز الع�صبي
الال�إرادي.
والت�سمية الإجنليزية ( )Migraineم�شتقة م��ن اللغة اليونانية
( ،)Hemicraniaوتعني الأمل يف جانب واحد من الر�أ�س ،واال�سم
م�ستمد من �إحدى �صفات ال�صداع الن�صفي.
وقد عُ رف ال�صداع الن�صفي منذ القدم عند الإغريق ،والفراعنة ،وحاولوا
عالجه عن طريق ربط الر�أ�س.
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عدم النوم جيداً
وقلة شرب الماء
أهم مسببات
الصداع النصفي

د .الها�شل ي�رشح �أعرا�ض ال�صداع الن�صفي و�أ�سباب الإ�صابة به

الأ�سباب
للتعريف ب�ه��ذا امل��ر���ض ،وط ��رق ع�لاج��هَّ ،
نظم
ال�ق���س��م ال�ط�ب��ي ب ��دائ ��رة ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة
والبيئة ،حتت رعاية وح�ضور الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة وليد البدر ،حما�رضة توعوية �صحية
بعنوان "ال�صداع ..عر�ض �أم مر�ض"؟ �ألقاها
رئي�س ق�سم الأع�صاب مب�ست�شفى ابن �سينا د.
جا�سم الها�شل.
وخالل املحا�رضة �أو�ضح الها�شل �أن ال�صداع
الن�صفي يحدث يف جانب واحد من الر�أ�س (ي�ؤثر
على ن�صف الر�أ�س) ،وي�ستمر بني �ساعتني �إىل
� 72ساعة ،مبين ًا �أنه مر�ض �شائع لدى حوايل
 % 15من الأ�شخا�ص.
و�أ� �ض��اف �أن �أ��س�ب��اب ال���ص��داع الن�صفي غري
وا��ض�ح��ة ح�ت��ى الآن ،الف �ت � ًا �إىل �أن ال�شعور
بالنب�ض يف الر�أ�س ،والناجم عن تو�سع الأوعية
نسبة إصابة
اإلناث بالصداع
النصفي ثالثة
أضعاف الذكور

الدموية يف طبقة ال�سحايا يف الدماغ ،هو امل�ؤ�رش
الأول للإ�صابة بهذا املر�ض.
وقال الها�شل �إن "معظم النظريات املقبولة يف
هذا الإطار ت�شري �إىل �أن هناك خلل يف مادة داخل
الدماغ ت�سمى "ال�سرتوتونني" ،ت�سبب �سل�سلة
من التغريات يف الدماغ ،وبع�ض االلتهابات ،مبا
ي�ؤدي �إىل حدوث ات�ساع يف الأوعية الدموية".
ن�سب الإ�صابة
وبي الها�شل� ،أن ن�سبة �إ�صابة الإناث بال�صداع
َّ
الن�صفي تزيد بثالثة �أ�ضعاف ،مقارنة بن�سبة
�إ�صابة ال��ذك��ور ،وه��ذا يرجع �إىل التغري الذي
يحدث يف هرمونات اجل�سم عند الن�ساء ،الفت ًا
�إىل �أنه عادة ما يبد�أ ال�صداع الن�صفي بالظهور
خالل فرتة البلوغ ،ومن امل�ستبعد �أن ي�ستمر �إىل
ما بعد �سن اخلم�سني.
وتنتاب بع�ض النا�س �إ� �ش��ارات حتذيرية ت�سبق
ال�صداع الن�صفي ،وتبقى ملدة ترتاوح ما بني 60-5
دقيقة ،وهذه الإ�شارات ت�سمى م�سبقات(،)Aura
وهي توجد يف النوع الأول من ال�صداع الن�صفي
(ال �� �ص��داع الن�صفي الكال�سيكي)� ،أم ��ا النوع
الثاين ،فهو ال�صداع الن�صفي ال�شائع ،ويحدث
دون �أي م�سبقات �أو �إ�شارات.

وبع�ض مر�ضى ال�صداع الن�صفي يكون لديهم
�إح���س��ا���س ب �ق��رب �إ��ص��اب�ت�ه��م ب��امل��ر���ض ،وه��ذه
التغريات ت�سمى البوادر( ،)Prodromeوهي
امل�سبقات التي ت�سبق ال�صداع الن�صفي بفرتة
�أطول من احلالة ال�سابقة.
�أعرا�ض
و�أملح الها�شل �إىل �أن �أعرا�ض ال�صداع الن�صفي
تتفاوت من �شخ�ص لآخر ،كما �أنها تتفاوت يف
ال�شخ�ص نف�سه من مرة لأخرى ،وت�شمل هذه
الأعرا�ض:
 ال���ش�ك��وى م��ن � �ص��داع يف ج ��زء حم ��دد منالر�أ�س.
 احل�سا�سية ال�شديدة للرائحة. احل�سا�سية ال�شديدة لل�ضو�ضاء. احل�سا�سية ال�شديدة للأ�صوات.تغير هرمونات
الجسم عند النساء
سبب رئيسي
لإلصابة بالمرض
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الأطفال �أي�ض ًا مع ّر�ضون للإ�صابة بال�صداع

 حدوث ت�صلب يف ع�ضالت الرقبة.وقد ال يتمكن املري�ض يف الغالب من موا�صلة
ما يقوم به من عمل ،ويف�ضل البقاء يف غرفة
مظلمة وحم��اول��ة ال �ن��وم ،للتغلب ع�ل��ى ه��ذه
الأعرا�ض.
وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ي�شكون
من ال�شعور بالدوخة وال � � ُدوار ،والإح�سا�س
ب��ال �غ �ث �ي��ان ،وي �ح ��دث ه ��ذا ك �ث�ي�ر ًا ع �ن��د رك ��وب
ال���س�ي��ارات� ،أو ال �ق �ط��ارات ،وي� ��زداد ع ��ادة يف
امل�ق��اع��د اخل�ل�ف�ي��ة ،ل��ذل��ك جن��د بع�ض املر�ضى
يف�ضلون اجللو�س يف املقاعد الأمامية� ،أو حتى
قيادة ال�سيارة عن اجللو�س يف اخللف.
احل�سا�سية لل�ضوء
وت �ع��د احل���س��ا��س�ي��ة ال �� �ش��دي��دة ل�ل���ض��وء من
امل�سبقات التي حتدث قبل ال�صداع الن�صفي
بفرتة ب�سيطة ،وهي حتدث مع بريق ال�ضوء،
حيث يرى املري�ض بقع ًا �سوداء وجنوم ًا� ،أو
قد يصاب األطفال
بالصداع النصفي
لكن األعراض لديهم
تكون مختلفة
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خطوط ًا ��س��وداء متعرجة تتحرك يف املجال بهذا املر�ض ،لكن ن�سبة الإ�صابة حتى الآن غري
معروفة بدقة.
الب�رصي.
وب �ع ����ض امل���س�ب�ق��ات ت���س�ب��ب �أمل يف اجل���س��م،
املثريات
كالإح�سا�س بوخز الدبابي�س� ،أو الإب ��ر� ،أو و�أ�شار الها�شل �إىل �أن العوامل التي ت�ؤدي �إىل
ال�شعور ب��اخل��در� ،إال �أن ه��ذه الأع��را���ض �أق��ل ال�صداع الن�صفي ،ت�شمل:
�شيوع ًا.
 عدم نوم �ساعات كافية.وم��ن الأع��را���ض غري ال�شائعة بكرثة لل�صداع  -قلة �رشب املاء.
الن�صفي ،معاناة املري�ض من م�شاكل يف النطق  -تناول الهرمونات التعوي�ضية.
والتعبري ،وكذلك يف الفهم.
 تناول ال�سيدات حبوب منع احلمل.وهناك �أنواع معينة من ال�صداع الن�صفي ذات  -تغري هرمونات اجل�سم الذي يحدث للن�ساء.
�صفات خا�صة ،وقد مت حتديد بع�ض اجلينات  -ال�سهر.
امل�سببة لهذه الأن ��واع� ،إال �أنها ح��االت ن��ادرة  -ال�ضغوطات النف�سية.
جد ًا ،وتنت�رش يف بع�ض العائالت احلاملة لهذه  -التقلبات اجلوية قد تثري املر�ض.
اجلينات فقط.
 ال�ضوء ال�ساطع. التمارين الريا�ضية ال�شديدة( ،التمارين�إ�صابة الأطفال
وقد ي�صاب الأطفال �أي�ض ًا بال�صداع الن�صفي ،الريا�ضية اخلفيفة مفيدة لل�صداع).
لكن الأع��را���ض لديهم تكون خمتلفة نوع ًا ما ،كما تعد ال�سمنة من العوامل املهمة لزيادة
فعادة ما ي�صابون ب��دوار ال��ر�أ���س ،وال�شعور
بالغثيان ،و�آالم متكررة يف البطن.
الحساسية
وقد تختلف �أعرا�ض مر�ض ال�صداع الن�صفي
الشديدة للضوء
بع�ض ال�شيء من طفل لآخر.
من المسبقات التي
وعادة ما يكون الأطفال ممن لديهم تاريخ عائلي
تحدث قبل الصداع
مع ال�صداع الن�صفي �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة

�رشكات الأدوية ط ّورت الكثري من العالجات اخلا�صة بال�صداع الن�صفي

ن�سبة حدوث ال�صداع ،وزيادة تعقيد عالجه،
لذلك يجب على جميع املر�ضى املحافظة على
�أوزان �صحية.
وق ��د ُو ِث� �ق ��ت ك ��ل ه ��ذه ال��ع ��وام ��ل ،ك�ع��وام��ل
حمفزة ومثرية ملر�ضى ال�صداع الن�صفي،
وه��ي متغرية من �شخ�ص لآخ��ر ،كما ُوثقت
بع�ض الأطعمة وامل�رشوبات كعوامل مثرية
للمر�ض ،وه��ي متغرية م��ن �شخ�ص لآخ��ر،
وم ��ن ه ��ذه الأط �ع �م ��ة :اجل �ب�ن ،وال �ك��اف �ي�ين،
وال �ك �ح��ول ،وامل �ك ���س�رات ،وال �� �ش��وك��والت��ة،
وال �ط �ع��ام ال���ص�ي�ن��ي ،وال �ل �ح��وم احل �م ��راء،
ومنتجات الألبان (لكل �شخ�ص مثري -حمفز
 خا�ص وحم ��دد) ،و�أف�ضل طريقة ملعرفةاملثري واملحفز اخلا�ص بك ،هو عمل مذكرة
خا�صة لل�صداع.
التعامل مع ال�صداع
ع�ل�اج ال �� �ص��داع الن�صفي ي�ح�ت��اج �إىل جهد
المعاناة من
مشاكل في النطق
والتعبير أعراض غير
شائعة للمرض

وط��اق��ة كبريين م��ن املري�ض ،وك��ذل��ك معرفة
ال�ط��رق والو�سائل ال��دوائ�ي��ة وغ�ير الدوائية
للتغلب عليه ،فعلى املري�ض �أو ًال �أن يعرف
حمفزات ال�صداع لديه ،ويحاول جتنبها قدر
الإمكان ،وعليه اللجوء �إىل الراحة ،وجتنب
ال�ضغوطات ،خ�صو�ص ًا عندما ي�شعر بقرب
�إ�صابته بال�صداع.
ومما ي�ساعد على التقليل من نوبات ال�صداع
الن�صفي التمارين الب�سيطة ،واال��س�ترخ��اء،
واالنتظام يف النوم.

�آثار جانبية
خ�لال املحا�رضة ،ح��ذر الها�شل من الآث��ار
اجلانبية لبع�ض الأدوية امل�ستخدمة يف عالج
ال�صداع الن�صفي ،والعالجات الوقائية له،
ومدة ا�ستخدامها.
و�أجاب الها�شل على العديد من الأ�سئلة التي
طرحها احل�ضور حول ال�صداع الن�صفي.
وراف ��ق املحا�رضة التي �أقيمت يف م�رسح
امل�ب�ن��ى الرئي�سي ل�ل���شرك��ة ،م�ع��ر���ض طبي
قدم ملوظفي ال�رشكة خ�صومات كبرية على
الأدوية والأجهزة الطبية.

ومب��ا �أن ال���ص��داع الن�صفي �أك�ث�ر انت�شار ًا
عند الإن��اث ،خ�صو�ص ًا �أثناء احلمل ،لذا ف�إن
حبوب منع احلمل قد تزيد الأمر �سوء ًا ،وهذا
يختلف من �أنثى لأخ��رى ،لذا ين�صح الأطباء
بعدم �أخ��ذ ه��ذه احل�ب��وب يف ح��االت ال�صداع
الن�صفي ،وكذلك عدم التدخني ،لأنه يزيد من
ن�سبة تخرث الدم ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل حدوث
اجللطات.
العالجات الدوائية
تطور عالج ال�صداع الن�صفي يف الفرتة املا�ضية
ب�شكل كبري ،وهناك زي��ادة يف الأدوي ��ة املتاحة
لعالج ه��ذا امل��ر���ض ،وميكن تق�سيم العالجات
الدوائية �إىل نوعني:
• ع�لاج��ات حلظية ،وه��ي ت�ستخدم ع��ادة عند
حدوث النوبات احلادة.
• عالجات وقائية ،وهي التي ت�ستخدم للوقاية
من الإ�صابة باملر�ض.
عالجات الصداع
النصفي تطورت
في الفترة الماضية
بشكل كبير
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علوم
وتكنولوجيا
دون وينشر ما يدور في ذهنك
ُي ّ

تويتر
يعد "تويرت" �أحد �أ�شهر تطبيقات و�سائل التوا�صل االجتماعي،
حيث يقدم خدمة التدوين امل�صغر ،وي�سمح مل�ستخدميه
ب�إر�سال تغريدات ( ،)tweetsبحد �أق�صى  280حرفاً للر�سالة
الواحدة ،وذلك مبا�شرة عن طريق موقعه� ،أو �إر�سال ر�سالة
ن�صية ق�صرية� ،أو برامج املحادثة الفورية� ،أو التطبيقات التي
يقدمها املطورون ،مثل "في�س بوك" ،وغريه.

ن�ش�أة املوقع
مت �إن �� �ش��اء تطبيق ت��وي�تر ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية
( ،)Ruby on Railsوه� ��و �إط� � ��ار عمل
متخ�ص�ص يف تطبيقات الإن�ت�رن ��ت ،ت�سمح
واج �ه �ت��ه ب��ال�ت�ك�ي��ف وال �ت �ك��ام��ل امل �ف �ت��وح مع
اخلدمات الأخرى.
وظهر املوقع �أوائل عام  ،2006كم�رشوع تطوير
بحثي �أجرته �رشكة "�أوديو" الأمريكية يف مدينة
�سان فران�سي�سكو ،وبعد ذل��ك �أطلقته ال�رشكة
ر�سمي ًا للم�ستخدمني ب�شكل عام يف �أكتوبر .2006
�أم��ا الن�سخة الكاملة من "تويرت" فقد ظهرت
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لأول مرة يف م�ؤمتر املو�سيقى بوالية تك�سا�س
الأمريكية يف مار�س ع��ام  ،2007ويف ال�شهر
ال�ت��ايل ،قامت �رشكة "�أودي ��و" بف�صل اخلدمة
عنها ،وتكوين �رشكة جديدة با�سم "تويرت".
وب��دء ًا من دي�سمرب  ،2009قام حمرك البحث
"جوجل" بعر�ض نتائج بحث فورية ملدخالت
امل�ستخدمني اجل��دي��دة يف "ت��وي�تر" ،و�أ�صبح
ب��إم�ك��ان امل�ستخدمني اال� �ش�تراك يف التطبيق
ب�شكل مبا�رش ،عن طريق ال�صفحة الرئي�سية
للموقع ،وبذلك يتكون لديهم ملف �شخ�صي
با�سم احل�ساب ،حيث تظهر �آخ��ر التحديثات

التطبيق ظهر أوائل
 2006كمشروع

تطوير بحثي أجرته

شركة "أوديو"

ح��ول ال �� �س ��ؤال "م ��اذا تفعل الآن" ،وال �ت��ي ال
تتجاوز  140حرف ًا ،وبعد �أن يقوم امل�ستخدم
بتحديث حالته تر�سل التحديثات �إىل الأ�صدقاء.
ويف يوليو عام � 2016أعلنت �رشكة "تويرت" عن
�إطالقها لطريقة جديدة لعملية تقدمي الطلبات
التي تتم عرب الإن�ترن��ت للح�صول على عالمة
التحقق الزرقاء حل�سابات "تويرت" ،مما ي�سهل
على امل�ستخدمني احل�صول على عالمة التحقق
عرب عملية تقدمي الطلبات عرب الإنرتنت.
�صاحب فكرة تطبيق "تويرت" ،هو املربمج ورجل
الأع �م��ال الأم��ري�ك��ي ج��اك دور� �س��ي ،وق��د �صنفته

الرتتيب

ال�شخ�صية /ال�شركة

املتابعون (باملاليني)

البلد

الن�شاط

1

باراك �أوباما

110.7

2
3
4
5

كيتي بريي

108.3

رئي�س الواليات املتحدة
(ال�سابق)
مو�سيقية

الواليات املتحدة

جستن بيبر

107.3

موسيقي

كندا

ريهانا

94.8

موسيقية

بربيدوس

تايلور سويفت

85.4

موسيقي

الواليات المتحدة

6

كريستيانو رونالدو

81.5

العب كرة قدم

البرتغال

7

ليدي غاغا

80.5

موسيقية وممثلة

الواليات المتحدة

8

ألين دي جينيريس

79.1

ممثلة كوميدية

الواليات المتحدة

9

يوتيوب

72.1

تطبيق على اإلنترنت

الواليات المتحدة

10

آريان غراند

68.0

موسيقية وممثلة

الواليات المتحدة

الواليات املتحدة

جدول يو�ضح �أكرث ال�رشكات وال�شخ�صيات متابعة حول العامل على "تويرت"

وي ��وف ��ر ال �ت �ط �ب �ي��ق ن��ظ ��ام وخ� ��وا�� ��ص ح�م��اي��ة
النسخة الكاملة
للم�ستخدم حتميه من ال�رسقة ،مثل ،خا�صية
جاك دورسي
من "تويتر"
"احمي تغريدياتي" ،التي حتمي التغريدات
صاحب فكرة
ظهرت ألول مرة
وجميع التحديثات.
ومن �إيجابيات التطبيق �أي�ض ًا �أن��ه ميكنك من
إطالق التطبيق
في مارس 2007
التعرف على الكثري من امل�ستخدمني من نف�س
جملة معهد "ما�سو�شو�ست�س" للتقنية ،ك�أحد �أكرث تخ�ص�صك يف العمل ،وبالتايل يطور اخلربات �ضيق امل�ساحة املتاحة للتعبري ،حيث تقت�رص كل
تغريدة على  140حرف ًا ،وهو ما يحد من تعبري
� 35شخ�صية مبتكرة يف العامل حتت �سن � 35سنة .والقدرات من خالل ت�شارك املعلومات.
ال�شخ�ص عن �أفكاره ب�شكل كامل.
ومي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام ح���س��اب "تويرت" يف العديد
�سلبيات
ورغ ��م ه��ذه ال�سلبيات ،ي�لاق��ى م��وق��ع "تويرت"
م��ن امل �ج��االت ،م�ث��ل :ن�رش ال�ي��وم�ي��ات اخلا�صة
�ر
�
خ
�
آ
�ه
�
ج
و
�اك
�
ن
�
ه
�راع،
�
ت
�
خ
ا
أو
�
�ار،
�
ك
�
ت
�
ب
ا
أي
�
�
�
ك
و
ا�ستح�سان املاليني من امل�ستخدمني ،والعديد من
للم�ستخدم ،و�إن���ش��اء ح ��وار ون�ق��ا���ش مبختلف
كوجود
إغفالها،
�
ميكن
ال
و�سلبيات
،
لـ "تويرت"
ال�رشكات العاملة يف جمال الإعالم والإنرتنت.
امل ��و� �ض ��وع ��ات ،وم �ت��اب �ع��ة الأح � � ��داث اخل��ا��ص��ة
بال�رشكات والأفراد ،والرتويج ملنتجات وخدمات �إع�ل�ان ��ات م��زع�ج��ة ت�ظ�ه��ر ب���ش�ك��ل م�ستمر على ويظهر اجل ��دول امل��رف��ق �أك�ث�ر ال�شخ�صيات
�صفحات امل�ستخدمني.
وال�رشكات متا َبعة حول العامل على "تويرت"،
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،وجذب االنتباه
وعلى الرغم من وج��ود حلول لهذه امل�شكلة من وف �ق � ًا لأح� ��دث الإح �� �ص��ائ �ي��ات ال �� �ص��ادرة يف
للأحداث� ،سواء اخلا�صة� ،أو العامة.
خ�ل�ال خ��ا��ص�ي��ة ح�ج��ب الإع �ل�ان� ��ات� ،إال �أن ه��ذه دي�سمرب .2019
�إيجابيات
الإع�لان��ات باملقابل تظهر للمت�صفحني حل�سابك،
وللربنامج العديد من الإيجابيات ،فهو ي�ساعد لذلك تبقى هذه امل�شكلة دون حل.
امل�صادر
على ن�رش الأخبار والأفكار ب�شكل �رسيع� ،إذ وم ��ن ال�سلبيات الأخ � ��رى ،ت��زاي��د ال�شكاوى
" -1ت� � ��وي� �ت��ر" :ال�ت�رك� �ي� �ب ��ة ال �� �س �ك��ان �ي��ة
مبجرد ت�سجيل ال�شخ�ص دخوله على "تويرت" من قبل امل�ستخدمني ،ب�سبب تغيري �صورهم
وامل�ن��اف���س��ون  -ن���شرة �أليك�سا  -حتديث
ميكنه ت��دوي��ن ون ���شر ك��ل م��ا ي ��دور يف ذه�ن��ه ،من قبل املوقع �إىل ال�صورة البي�ضاء ،كما �أن
 11دي�سمرب .2019
وميكن للم�ستخدمني الآخرين �أي�ض ًا مناق�شة "تويرت" لي�س مثالي ًا للمحتوى املرئي ،حيث �أنه
 -2م ��وق ��ع ��ش�رك ��ة "ت� ��وي �ت�ر"  -حت��دي��ث
اخلرب �أو املو�ضوع ،كما ميكن �أخذ املالحظات بالأ�سا�س ن�صي ،وتعد املواقع الأخرى �أف�ضل
 30يوليو .2019
والتعليقات من الآخرين.
منه مل�شاركة ال�صور والفيديو ،ي�ضاف �إىل ذلك
المبرمج األمريكي
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صحة
أداة العاملين للتمتع باللياقة والحيوية

الصحة املهنية االستباقية
يعترب العن�صر الب�شري� ،أهم عنا�صر النجاح يف �أي م�ؤ�س�سة� ،أو �شركة ،لذا
يكون الرتكيز على �صحة و�سالمة العاملني ،وتوفري بيئة عمل منا�سبة و�آمنة،
ل�ضمان حمايتهم ،وعدم تعر�ضهم للأمرا�ض املهنية� ،أمر يف غاية الأهمية .ومن
هنا ت�أتي �أهمية برامج ال�صحة واحليوية ،من خالل تنفيذ خدمات ال�صحة
املهنية املختلفة.
واملق�صود بال�صحة املهنية ،هي توفري وتعزيز �أعلى درجة من الرفاه البدين،
والعقلي ،واالجتماعي ،للعاملني يف جميع املهن ،من خالل احلفاظ على �صحتهم،
وال�سيطرة على املخاطر ،وم�سببات احلوادث ،التي قد يتعر�ضون لها.

ترتكز برامج الصحة
والحيوية على عوامل
اجتماعية وبيئية
وسلوك الفرد

بقلم :د .غيداء ال�رشيعان
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

برامج ال�صحة
على تفادي الإ�صابة� ،أو التقليل ،من احتماالت
وت��رت �ك��ز ب��رام��ج ال���ص�ح��ة واحل �ي��وي��ة ع�ل��ى ع��دة الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض مثل� :أمرا�ض القلب،
عوامل ،كالوراثة ،وال�سلوك الفردي ،والعوامل وتراكم ال��ده��ون ،وارت�ف��اع �ضغط ال��دم ،والنوع
االجتماعية والبيئية.
ال�ث��اين م��ن مر�ض ال�سكري ،واخل ��رف ،وبع�ض
وي���س��اع��د ال�ت�ع��ام��ل ال�صحيح م��ع ه ��ذه ال�ع��وام��ل �أنواع ال�رسطانات ،و�أمرا�ض الكبد.
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• خماطر ال�صحة املهنية يف �صناعات النفط
والغاز:
هناك جمموعة من املخاطر التي ميكن �أن يتعر�ض
لها من يعملون يف جم��ال �صناعة النفط والغاز،
والتي ميكن ت�صنيفها كالتايل:

خدمات ال�صحة املهنية ت�ستهدف �ضمان التقييم الطبي للموظفني و�سالمتهم البدنية والنف�سية

 خم��اط��ر طبيعية :ت �� �ش �م��ل ،ال �� �ض��و� �ض��اء،واحلرارة ،والأ�شعة امل�ؤينة ،والإ�ضاءة ،واالهتزاز.
 خماطر على ع�ضالت وعظام اجل�سم :ت�شمل،جتهيزات بيئة العمل (�إيرجونوميك�س) ،ومكان
العمل ،وطبيعة الوظيفة ،وطريقة ممار�سة الوظيفية.
 خماطر كيميائية :ت�شمل ،بلورات ال�سليكا،و�أبخرة اللحام ،وكربيتيد الهيدروجني ،وثاين
�أك�سيد ال�ك�بري��ت ،وغ�ب��ار فحم ال �ك��وك ،و�أل�ي��اف
ال�سرياميك امل �ق��اوم ل�ل�ح��رارة و�أل �ي��اف ال�ع��زل،
وح�م����ض ال�ك�بري�ت�ي��ك ،ودخ � ��ان ال�ت�ب��غ ال�ب�ي�ئ��ي،
والفورمالديهايد يف الأماكن املغلقة ،والزئبق.
الفحو�صات الطبية
• �إجراء الفح�ص والتقييم الطبي للموظفني:
ت �ع��د ال �ف �ح��و� �ص��ات ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�ق�ي�ي��م ال�صحي
للموظفني ،الن�شاط الرئي�سي لل�صحة املهنية ،وذلك
من �أجل �ضمان �سالمتهم البدنية والنف�سية ،مبا
ينعك�س على كفاءتهم و�إنتاجيتهم ب�صورة مثالية،
وتنبع �أهمية هذا الفح�ص من الأ�سباب التالية:
 القيود اجل�سدية التي قد تعيق العمل.الصحة المهنية
تسعى لتحقيق أعلى
درجات الرفاه البدني
والعقلي للعاملين

 ي�سبب الربو م�شكلة يف العمل خا�صة مع العملاليدوي.
 قد تتفاقم احلالة الطبية املوجودة لدى املوظف،�إذا مل تُكت�شف ويتم التعامل معها.
 تلتهب اجلروح وتتلوث �إذا مل تلتئم ب�سبب عدمالعناية بها.
 العامل امل�صاب� ،أو القابل للإ�صابة ،يكونخطر ًا على نف�سه ،وعلى الآخرين.
 العمل على ارتفاعات ي�شكل خطر ًا كبري ًا عندالإ�صابة بالدوار لأي �سبب.
 ال يجب �أن يعمل قائد الطائرة امل�صاب بداءال�سكري ،عندما يف�شل يف تنظيم ن�سبة ال�سكر لديه.
وهناك جمموعة من العوامل التي حت��دد مالئمة
املوظف للوظيفة التي �سوف يقوم بها ،وت�شمل:
 املهارات وامل�ؤهالت واخلربة. القدرات الذهنية واملعرفية. تنا�سب ال�شخ�صية مع الوظيفة. الدوافع والقيم والفائدة.ولتحقيق ال �ت��وازن يف اختيار امل��وظ��ف املنا�سب
للوظيفة ،يجب �أخذ العوامل ال�صحية يف االعتبار،
مثل القدرات البدنية والعقلية ،والرباعة احل�سية،
وم�ستوى املهارة والقيود الوظيفية.
"البرتول الوطنية"

• ال�صحة املهنية يف "البرتول الوطنية":
يخ�ضع املوظف الذي يتم اختياره للعمل يف "البرتول

الوطنية" لفح�ص طبي قبل التوظيف ،وهو عبارة
عن جمموعة من الإر�شادات ،ل�ضمان تلبية املر�شح
جلميع املتطلبات ال�صحية الالزمة للوظيفة.
ومبجرد تعيينه ،يخ�ضع املوظف لفح�ص طبي
دوري عن طريق التحاليل املخربية ،وغريها من
امل�شاورات مع الطبيب ،ملراقبة حالته ال�صحية،
وي �ت��م ال�ك���ش��ف امل �ب �ك��ر وال �ت ��دخ ��ل ف�ي�م��ا يتعلق
بالأمرا�ض املزمنة� ،أو �أي ا�ضطرابات مهنية.
وبالن�سبة للوظائف املتخ�ص�صة ،مثل :العمل
يف الأم��اك��ن املغلقة� ،أو ذات الطبيعة اخلا�صة
( ،)Confined Space Entryيتم �إ��ص��دار
ت�صاريح للموظفني الذين خ�ضعوا الختبار اللياقة
ال�صحية والفح�ص الطبي ال�لازم للعمل يف هذه
الأم��اك��ن ،مثل :قيا�س التنف�س ،واختبار اللياقة
البدنية ،واختبار حدة الب�رص ،وال�سمع.
وباملثل ،يتم تنفيذ برنامج املحافظة على ال�سمع،
واملراقبة البيولوجية ،على املوظفني املعر�ضني
مبا�رشة لل�ضو�ضاء واملواد الكيميائية.
ويتوىل ق�سم ال�صحة املهنية مهمة الأعمال التالية:
الفحوصات الطبية
تستهدف ضمان
سالمة العاملين بما
ينعكس على كفاءتهم
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يتوىل ق�سم ال�صحة املهنية مهمة التحقق من عوامل اخلطر التي تهدد �صحة العاملني

 فح�ص الدم الكامل. فح�ص اللياقة قبل التوظيف. روتني البول. الفح�ص الطبي الدوري جلميع املوظفني. فح�ص اللياقة البدنية للعمل يف الأماكن ال�ضيقة كما ي�شمل االختبارات اخلا�صة التالية:قيا�س التنف�س ،وال�سمع ،واالختبار الب�رصي
واملغلقة.
(احل� ��دة ،ر�ؤي���ة الأل � ��وان ،ع�م��ق ال ��ر�ؤي ��ة ،وحقل
 فحو�صات املراقبة الطبية.الر�ؤية) ،وتخطيط القلب.
 برنامج احلفاظ على ال�سمع (.)HCP املراقبة البيولوجية للعوامل الكيميائية املحددة .وي�شمل الفح�ص الطبي �أي�ض ًا اختبارات حمددةلفئات الوظائف الهامة ،مثل:
 تعزيز ال�صحة والتدريب.رجال الإطفاء ،العاملون على الأماكن املرتفعة،
• الفح�ص الطبي قبل التوظيف:
يتم فح�ص الأفراد ملعرفة عوامل اخلطر التي قد م�شغلي املركبات بالطاقة.
حتد من قدرتهم على �أداء املهام املتعلقة بالوظائف
الفح�ص الطبي الدوري
ب�أمان وفعالية.
يتم الفح�ص الطبي الدوري ( )PMEكل �سنتني
ويحدد الفح�ص احلالة ال�صحية الأ�سا�سية للموظف ،للموظفني حت��ت �سن اخلم�سني ،وك��ل �سنة ملن
ملعرفة مدى منا�سبته للوظيفة ،كما �أن��ه ي�ساعد يف جتاوز اخلم�سني عام ًا ،والغر�ض منه:
التقييمات امل�ستقبلية ،وي�شمل الفح�ص ما يلي:
 حتديد �أي انخفا�ض يف احلالة ال�صحية للموظف. ا�ستبيان ال�صحة. الت�شخي�ص واملتابعة للتطور املبكر للأمرا�ض قيا�س العالمات احليوية.املهنية (�إن وجدت)� ،أو ا�ضطراب طبي.
 الفح�ص البدين. �إخ�ضاع املوظف لربنامج املراقبة الطبية يفحالة حدوث تغيريات يف طبيعة العمل (على �سبيل
فحص اللياقة الطبية
املثال ظهور خماطر جديدة).
 توجيه املوظف نحو �صحة �أف�ضل من خاللدوري ًا للعاملين في
اعتماد �أف�ضل ممار�سات العمل.
األماكن المغلقة وذات
 امل�ساعدة يف اختيار معدات الوقاية ال�شخ�صيةالطبيعة الخاصة
املنا�سبة.
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• الفحو�صات التي يتم �إج��را�ؤه��ا عند عمل
الفح�ص الدوري:
يتم اختبار ملف تعريف الدهون يف حالة وجود �أي
من احلاالت التالية:
 م�ؤ�رش كتلة اجل�سم فوق  35كيلو غرام. داء ال�سكري. �ضغط الدم املرتفع. ارتفاع الدهون. عالمات �أمرا�ض القلب. التدخني.وه �ن��اك جم�م��وع��ة م��ن االخ �ت �ب ��ارات الأخ � ��رى يتم
�إجرا�ؤها ،بنا ًء على العمر ،وعوامل اخلطر ،وت�شمل:
 الر�ؤية (قرب /بعد /واختبار ر�ؤية اللون). قيا�س التنف�س (اختبار وظائف الرئة).• FVC ، FEVI ، FEVI / FVC ، PEFR
 قيا�س ال�سمع. القدرة التنف�سية وحالة العظام. ر�سم القلب (.)ECG"البترول الوطنية"
تنفذ بصفة مستمرة
تدريبات وبرامج توعية
لتعزيز الصحة

فحو�صات دورية للعاملني امل�رصح لهم بدخول الأماكن ال�ضيقة �أو ذات الطبيعة اخلا�صة

 مناق�شة الفحو�صات مع من بلغ الأربعني عام ًا،وما فوقها.
• املالئمة للعمل يف الأماكن ال�ضيقة �أو املغلقة:
حتتوي الأماكن املغلقة� ،أو ال�ضيقة على و�سائل
حم��دودة� ،أو مقيدة للدخول واخل��روج ،ولي�ست
م�صممة للعمل امل�ستمر.
وق��د ي�ك��ون ال �ه��واء قلي ًال ب��داخ��ل ه��ذه الأم��اك��ن،
وي�صعب التنف�س فيها ،وق��د تت�سم بانخفا�ض
م�ستويات الأوك�سجني ،وتواجد الغازات ال�سامة،
�أو بجو قابل لالنفجار.
و�إجن��از املهام يف هذه الأماكن يتطلب جهد ًا بدني ًا
كبري ًا ،لذا يتم فح�ص اللياقة الطبية الكت�شاف �أي
مر�ض من �ش�أنه �أن ي�شكل خطر ًا على �صحة �أو
�سالمة الفرد� ،أو العمال الآخرين ،و�أي�ض ًا ال�ستبعاد
احلاالت الطبية التي قد تتفاقم يف الظروف اخلطرة،
�أو من خالل ارتداء جهاز التنف�س ال�صناعي.
ويجرى الفح�ص الطبي لـلم�رصح لهم بدخول
الأم��اك��ن ال�ضيقة� ،أو ذات الطبيعة اخلا�صة كل
عام ،بغ�ض النظر عن العمر ،وت�شمل الفحو�صات:
انخفاض أعداد
المدخنين في الشركة
وتغيير كثير من
السلوكيات الضارة

 ا�ستبيان �صحة ي�شمل العالمات احليوية. الفح�ص البدين. فح�ص ال��دم -ال�سكر الع�شوائي ،وم�ستوىالهيموغلوبني.
 روتني البول. اختبار الر�ؤية ،قيا�س التنف�س ،قيا�س ال�سمع،واللياقة البدنية.
• برنامج املحافظة على ال�سمع:
التعر�ض ل�ل�أ��ص��وات املرتفعة وال�ق��وي��ة لفرتات
طويلة ميكن �أن يكون له �آث��ار �ضارة على �صحة
العمال ،وحلمايتهم من فقدان ال�سمع ،مت تطبيق
برامج املحافظة على ال�سمع( ، )HCPللحد من
ال�ضو�ضاء يف امل�صدر ،ف�إذا كانت ال�ضو�ضاء �أعلى
من  85دي�سيبل ،يجب توفري برنامج للمحافظة
على �سمع العمال ،ويجب �أن يت�ضمن الربنامج
العنا�رص اخلم�سة التالية:
 -1ر�صد ال�ضو�ضاء.
� -2ضوابط ال�ضو�ضاء -ال�ضوابط الهند�سية
وال�ضوابط الإدارية.
 -3اختبار ال�سمع والتقييم.
 -4حماية ال�سمع.
 -5التدريب والتعليم.
• الر�صد البيولوجي:
الر�صد احل �ي��وي ،ه��و التقييم الكمي للمواد
الكيميائية� ،أو م�ستقبالتها يف �سوائل اجل�سم،

مثل :ال��دم ،وال�ب��ول ،واللعاب ،حيث يتعر�ض
م ��ن ي �ع �م �ل��ون يف امل �ن��اط��ق ال �ت ��ي ت �ك ��ون فيها
م�ستويات الهيدروكربون �أع�ل��ى م��ن احل��دود
املقبولة للر�صد احليوي ،وتتم مراقبة البنزين
وال�ت��ول��وي��ن ع�ل��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د ،لأن�ه�م��ا من
العوامل امل�سببة لل�رسطان.
وجت� ��رى اخ �ت �ب ��ارات ال �ب ��ول ل�ت�ق�ي�ي��م ال�ت�ع��ر���ض
للهيدروكربون ،وتر�سل للتحليل للعثور على
دالئل البنزين والتولوين يف �سوائل اجل�سم ،لعمل
الإجراء املنا�سب بنا ًء على النتائج.
ون�ت�ي�ج��ة جل �ه��ودن��ا يف "ال� �ب�ت�رول الوطنية"
وتنفيذ ب��رام��ج التوعية ال�صحية ،لتعزيز
ال�صحة وبرامج التدريب ،الحظنا انخفا�ض ًا
ك �ب�ير ًا يف ع��دد الأ��ش�خ��ا���ص امل��دخ�ن�ين ،وغري
ذل��ك م��ن ال �ع��ادات ال�سلوكية ال���ض��ارة .كما
انخف�ض م�ع��دل ح ��دوث الأم ��را� ��ض املزمنة،
وانخف�ضت ن�سبة الإجازات املر�ضية ،ون�سبة
حاالت احلوادث ،وزاد الوعي بثقافة ال�صحة
وال�سالمة بني املوظفني.
تراجع معدل الحوادث
بسبب زيادة الوعي
بثقافة الصحة والسالمة
بين الموظفين
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وجوه

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

يو سف
القالف
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك ويف عام  2012انتقلت لدائرة م�ساندة الإدارة يقوم باختيار التخ�ص�ص الذي يتنا�سب مع ميوله
ال�شخ�صية.
مب�صفاة ميناء عبداهلل.
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
يو�سف ال��ق�لاف ،مهند�س �أول حمفظة امل�شاريع وبف�ضل هذه التنقالت اكت�سبت خربات متنوعة وامل�ؤكد �أن اخلربة احلقيقية يتم اكت�سابها �أثناء
ومتعددة� ،ساعدتني على �أداء مهام عملي احلياة العملية.
والربامج بدائرة م�ساندة الإدارة.
تخرجت م��ن كلية الهند�سة وال��ب�ترول بجامعة احلالية بنجاح كبري ،حيث تتطلب طبيعة • ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
عملي التعامل مع خمتلف دوائر ال�شركة.
الكويت ،تخ�ص�ص هند�سة مدنية عام .1997
وكيف تتغلب عليها؟

• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

عملت بعد التخرج مبا�شرة يف الهيئة العامة
للإ�سكان ملدة عام ،ثم جاءت الفر�صة لالنتقال
للعمل ب�شركة البرتول الوطنية الكويتية يف عام
.1998
وعملت يف البداية بدائرة الت�سويق املحلي ملدة
� 7سنوات ،ثم انتقلت لدائرة الهند�سة وال�صيانة
مب�صفاة ال�شعيبة.
أعشق التصوير
وحصدت عدة جوائز
على مستوى الكويت
والخليج العربي والعالم
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• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

العمل يف القطاع النفطي ميثل قيمة كبرية ،وي�ساعد
الفرد على تطوير ذاته ،وخدمة جمتمعه ،وانطالقاً
من ه��ذه الأه ��داف مت اختيار ه��ذا القطاع ،حيث
�أ�ستطيع فيه �إبراز قدراتي وتوظيف ما قمت بدرا�سته
يف امل�ساهمة الفعالة يف خدمة املجتمع� ،إ�ضافة �إىل
ذلك كنت �أبحث عن التحدي والعمل ال�شاق ،لذا
رف�ضت الكثري من فر�ص العمل التقليدية يف الهيئات
املختلفة ،وف�ضلت العمل يف القطاع النفطي.

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة
العملية ،والدرا�سة النظرية؟

ال��درا���س��ة النظرية متثل ر�ؤو�� ��س الأق �ل�ام يف
مقالة كبرية هي احلياة العملية ،ففي املرحلة
التعليمية يدر�س الفرد عدد من التخ�ص�صات ،ثم

التحدي الأكرب ،هو التعامل ال�صحيح مع النا�س،
فتحقيق التوا�صل الفعال ،والقدرة على �إي�صال
فكرتك للنا�س ب�صورة �صحيحة ،فن يجب احلر�ص
على تعلمه ،وتطويره ب�شكل م�ستمر ،وهو الأ�سا�س
اجليد لنجاح �أي عمل.
وف��ن التعامل م��ع النا�س يحتاج �إىل التدريب
امل�ستمر� ،سواء من خالل الدورات التدريبية� ،أو
الأن�شطة االجتماعية ،وغريها من الو�سائل.
أتمنى أن أكون مفيداً
ألهلي ومجتمعي
وأوظف خبرتي لخدمة

"البترول الوطنية"

لقطة بعد�سة القالف تظهر �أحد مواقع ال�رشكة

• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

�أي�ضاً من املبادئ الهامة يف تطوير الذات ،اعتبار
�أن املعلومة اجلديدة اليوم ،هي قدمية غد ًا،
وبالتايل يجب مواكبة التطور وم�سايرة الع�صر،
واجليل اجلديد ،والتحديث الدائم للمعلومات،
وتعلم �أم��ور جديدة ،وعدم مقاومة احلداثة،
واالت�سام باملرونة يف تقبل كل ما هو جديد.

لقد قمت ب�ضبط ميويل مع طبيعة عملي ،ويف
الوقت نف�سه �أقوم ب�إجناز مهام عملي بالأ�سلوب
الذي يتنا�سب مع ميويل وطبيعتي ال�شخ�صية.
و�أي�ضاً �أتعامل مع الأ�شخا�ص الذين يعملون
معي بنف�س الطريقة ،حيث �أترك لهم م�ساحة
من احلرية لأداء مهام العمل بال�صورة التي
تتنا�سب وطبيعة كل �شخ�ص ،وه��ذا دائماً • م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت ��ود حتقيقه يف
ي�ؤدي �إىل �إجناز الأعمال بكفاءة و�إتقان ،بف�ضل امل�ستقبل؟
�أمت ��ن ��ى �أن �أك � ��ون ���ش��خ�����ص م��ف��ي��د لأه��ل��ي
بيئة العمل املريحة والإح�سا�س بالر�ضا.
• م��ا �أه��م الإجن� ��ازات التي قمت بتحقيقها يف وجمتمعي ،و�أن �أجن��ح يف ت�سخري خربتي
خلدمة "البرتول الوطنية".
جمال العمل؟
ترتبط �أه ��م الإجن � ��ازات يف العمل بالهواية وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي� ،أود �أن �أحيا
التي �أمار�سها بحب و�شغف ،وه��ي الت�صوير حياة متوازنة� ،أنعم فيها بال�سالم الداخلي،
الفوتوغرايف ،فقد تطوعت خارج �أوق��ات العمل والت�صالح الدائم مع النف�س.
(بعد �أخ��ذ الت�صاريح الالزمة) اللتقاط �صور • ما هواياتك ..وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
فنية ملواقع ال�شركة املختلفة ،و�إبرازها ب�شكل
فني مميز ،وحر�صت �أن يكون يل ت�أثري �إيجابي الت�صوير الفوتوغرايف ،هو هوايتي الأ�سا�سية
التي ت�سيطر على كياين ،وقد �أ�صبحت �أمار�سها
على ثقافة الت�صوير بال�شركة.
وقد متكنت من توفري العديد من ال�صور الهامة باحرتاف ،حتى �إنني �أقوم بالتدريب يف هذا املجال.
التي ت�ستخدم يف مطبوعات ال�شركة ،ويف غرف
االجتماعات ،واملواقع املختلفة بال�شركة.
تنقلي بين أكثر من

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

تطوير ال��ذات ي�أتي مع التعلم امل�ستمر الذي
ال يتوقف �أب��د ًا ،مهما حقق الإن�سان من تطور
وتقدم ومكا�سب.

دائرة أكسبني خبرات
متنوعة وساعدني على
أداء العمل بنجاح

ويف املرتبة الثانية ،ت�أتي ممار�سة الريا�ضة،
حيث �أحر�ص على ممار�ستها يومياً حفاظاً على
اللياقة وال�صحة.
وقد مار�ست ريا�ضات يف فنون القتال ملدة 10
�سنوات يف مرحلة �سابقة ،وانعك�س ذلك ب�شكل
جيد على �صحتي العامة والنف�سية.

• هل حققت �إجنازات يف جمال ممار�سة الهواية،
وما هي؟

ح�صلت على عدة جوائز يف جمال الت�صوير
على م�ستوى دول���ة ال��ك��وي��ت واخلليج
العربي والعامل ،ومنها على �سبيل املثال،
الفوز  4م��رات يف امل�سابقة التي تنظمها
ال�شركة �سنوياً للر�سم والت�صوير� .أي�ضاً
ح�صلت على امل��رك��ز الأول يف م�سابقة
الكويت الكربى للت�صوير ،وكذلك املركز
الأول يف م�سابقة الت�صوير التي نظمتها
جمعية املهند�سني الكويتية.
وعلى م�ستوى اخلليج فزت باملركز الأول
للت�صوير عن املحور الريا�ضي يف م�سابقة
ال�شارقة للت�صوير ،وعاملياً فزت بامليدالية
الذهبية يف م�سابقة النم�سا الدولية للت�صوير.

• كيف تن�سق بني ممار�سة الهواية والعمل؟

فن �إدارة الوقت ،هو �أ�سا�س تنظيم حياتي
وجناحي يف ممار�سة عملي ،و�أي�ضاً ممار�سة
هواياتي ،ويف الغالب �أمار�س الت�صوير يف
عطلة نهاية الأ�سبوع.
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هل تعلم ؟

•�أن هناك  100مليار خلية ع�صبية في دماغ
الإن�سان.
•�أن ال�ضوء ي�ستغرق  8دقائق و 19ثانية
عند انتقاله من ال�شم�س �إلى الأر�ض.
•�أن ليوناردو دافن�شي ،هو من اخترع المق�ص.

معلومات عامة

•االن�شطار النووي تم اكت�شافه عن طريق تق�سيم
اليورانيوم قبل  60عاماً.
•الخاليا الع�صبية الحركية ي�صل طولها �إلى 1.37

متر ،وهي �أطول الخاليا في ج�سم الإن�سان ،وتمتد
من الحبل ال�شوكي ال�سفلي لأ�صبع القدم الكبير.

•تُعتبر بحيرة "ميد" في الواليات المتحدة
الأمريكية �أكبر بحيرة من �صنع الإن�سان.

كلمات

•ال ينفع القلب� ،إال ما خرج من القلب.
•ازرع �شجرة التقوى ،ي�أتيك المخرج ،وال ت�س�أل
عن المخرج ،و�أنت لم تزرع.
•الحما�سة بركان ،ال تنبت على قمته �أع�شاب
التردد.

ال�شيخ عبداهلل ال�سالم ال�صباح:

من الكويت

•تم افتتاح المركز العلمي في منطقة ال�سالمية
بالكويت عام  ،2000وهو معهد �أبحاث ي�ضم قاعة
ا�ستك�شاف علمي للأطفال ،وقاعة عر�ض �سينمائي،
وحو�ض �أ�سماك.
الم�ستخدم لأمراء الكويت حتى
•كان اللقب الر�سمي ُ
تاريخ  19يوليو  ،1961هو حاكم الكويت ،ثم �أ�صبح
بعد هذا التاريخ �أمير الكويت.

شخصيات

هو �أمير الكويت الحادي ع�شر ،تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه ال�شيخ �أحمد الجابر ال�صباح ،وت�سلم مقاليد الحكم ر�سمي ًا
بتاريخ  25فبراير عام  ،1950وهو االبن الأكبر لحاكم الكويت التا�سع ال�شيخ �سالم المبارك ال�صباح.
ح�صلت الكويت على ا�ستقاللها في عهده ،بعدما تم �إلغاء معاهدة الحماية البريطانية في  19يونيو عام  ،1961ولذلك
تحتفل البالد في  25فبراير بيوم اال�ستقالل تقدير ًا له.
بعد اال�ستقالل ،قرر ال�شيخ عبداهلل ال�سالم ال�صباح� ،أن ي�ؤ�س�س نظام ًا ديمقراطي ًا في الكويت ،وكانت البداية بو�ضع د�ستور
دائم ينظم الحياة ال�سيا�سية في البالد ،لذا ُ�سمي الحق ًا بـ "�أبو الد�ستور".
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العـدد  - 503فرباير

2020

• •حفلة تعارف في دار �ضيافة الوطنية لمندوبي �شركة
ال�سينمائية ,حيث كانت ت�ستعد لإنتاج �أفالم دعائية عن زيت الكويت.

"�شاند"

• •خليل �إبراهيم ,مدير دائرة الم�شروعات
في م�صفاة ال�شعيبة.
الوطنية :عدد يناير 1977
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