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کلمۀ العدد المحتویات

"الوطنية" .. 45 عاماً من التميز )2-1(

الصحة المهنية االستباقية
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جملة �صهرية ت�صدرها

دائرة العالقات العامة والإعالم

ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية

)�صدر العدد الأول يف يناير 1975(

رئي�س التحرير

خلود �صعد املطريي

)مدير العالقات العامة والإعالم(

ملرا�سلتنا 

�ص.ب: 70 ال�صفاة – الكويت 13001

mha220@knpc.com
ymh999@knpc.com

للتوا�سل 

هاتف: 23887597 – 23887579

فاك�ص: 23986221

املوقع الإلكرتوين وح�صابات التوا�صل

www.knpc.com
@knpcofficial

تنفيذ وطباعة

جمموعة النظائر الإعالمية

�صورة الغالف: بعد�صة يو�صف القالف

4 محطات وقود جديدة
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إطالة عمر 
مصنع الغاز

الصداع.. 
عرض أم مرض؟

اإلنقاذ عبر 
"نظم دعم الحياة"

خلود �سعد املطريي

فرباير اخلري

وجدانهم  يف  وله  الكويتيني،  حياة  يف  خا�صة  نكهة  فرباير  ل�صهر 

ذكريات جميلة ل متحى، ففيه حتتفل البالد بعيد ا�صتقاللها، وفيه 

ن�صتذكر جميعًا واحدة من املحطات العظيمة التي مر بها جمتمعنا، 

ال�صدامي  ال��غ��زو  ب��راث��ن  م��ن  الغالية  كويتنا  حترير  بها  واأع��ن��ي 

الغا�صم.

�صهر تتجدد فيه امل�صاعر، وت�صبح �صور التاريخ ماثلة اأمام الأعني، 

التحديات،  ملواجهة  الهمم  وت�صحذ  والعربة،  بالعظة  الأجيال  لتمد 

على  يومًا  تبخل  مل  التي  الأر����ص،  ه��ذه  مبحبة  امل�صاعر  وت�صحن 

اأبنائها، فوفرت لهم �صبل العي�ص الكرمي، وهياأت لهم احلياة باأمان 

وا�صتقرار، يف واحدة من اأكرث املناطق ا�صطرابًا يف العامل.

لوطننا دين كبري علينا، ي�صتوجب منا مقابلة الوفاء بالوفاء، وهي 

م�صوؤولية ل يخت�ص بها فرد بعينه، واإمنا تقع على عاتق اجلميع، 

كل من موقعه، وبح�صب اإمكاناته وقدراته، ومن خالل ترجمة حبه 

واعتزازه بوطنه اإىل اأفعال و�صلوكيات ملمو�صة، تعود بالفائدة على 

الوطن، وت�صهم يف تقدمه ورفعة �صاأنه.

يقت�رش  ل  حكيمة،  قيادة  وجل  عز  اهلل  حباها  وقد  جميلة،  كويتنا 

اإىل خارج احلدود، فلها يف كل  الداخل، واإمنا يتعداه  تاأثريها على 

بوؤرة توتر جهد ي�صعى اإىل احلل، ويف كل اأر�ص تن�صد العون يد متتد 

مل�صاعدة النا�ص، وانت�صالهم من وطاأة العوز واحلاجة.

وتهيئ  ل�صعبه،  الطمئنان  ابت�صامته  متنح  ماهر،  �صفينة  ورب��ان 

احلميد  ال��ت��دخ��ل  ع��رب  ن��زاع��ات��ه��م،  حل��ل  ال�صبل  ل��الآخ��ري��ن  حكمته 

واحلري�ص، الذي اأ�صبح مق�صدًا لكل طرف ي�صتع�صي عليه احلل.

عليها  واأدام  مكروه،  كل  من  وقيادتها  و�صعبها  الكويت  اهلل  حفظ 

نعمة الأمن وال�صتقرار والتقدم والزدهار.

14

34

17



العـدد 503 - فرباير 42020

4 محطات وقود جديدة
افتتحتها الشركة في صباح األحمد وجابر األحمد

البرتول  موؤ�س�سة  قامت  الكويت،  دول��ة  يف  العمراين  التو�سع  �سوء  على 

الكويتية باإعداد درا�سات باال�ستعانة باأحد البيوت اال�ست�سارية خل�ست اإىل 

احتياج البالد الإن�ساء حمطات تعبئة وقود جديدة.

وانطالقاً من ذلك، و�سعت �سركة البرتول الوطنية الكويتية خطة طموحة 

مق�سمة  الكويت،  مناطق  خمتلف  يف  جديدة  وقود  تعبئة  حمطة   99 الإن�ساء 

على خم�س جمموعات.

اإليه  تو�سلت  م��ا  اآخ��ر  وف��ق  لتكون  املحطات  لهذه  ت�ساميم  و�سع  ومت 

التكنولوجيا، ومبظهر معماري متميز.

مشاريع

البدر: الشركة تدشن 

بافتتاح المحطات 

مرحلة جديدة من تاريخ 

خدماتها للجمهور
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العتيبي: المحطات 

تتضمن مضخات 

حديثة تمتاز 

بسرعة التدفق

  الرئي�ص التنفيذي يتابع �صري العمل يف املحطات اجلديدة

18 حمطة
 ،2018 ع��ام  يف  املحطات  اإن�صاء  عملية  وب���داأت 

�رشكتي  م��ع  الوطنية"  "البرتول  وق��ع��ت  حيث 

"املجموعة امل�صرتكة"، و"خالد اخلرايف واإخوانه" 

حمطات  اإن�����ص��اء  ع��ق��ود  الإن�����ص��ائ��ي��ة،  للمقاولت 

املجموعة الأوىل، والتي ت�صمل 18 حمطة.

ومع نهاية عام 2019، مت النتهاء من اإن�صاء بع�ص 

من هذه املحطات، وت�صليمها ل� "البرتول الوطنية"، 

البدر،  وليد  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  قام  حيث 

بافتتاح حمطتي رقم 141 و142، يف مدينة �صباح 

تنفذها  حمطات   10 اإجمايل  من  ال�صكنية  الأحمد 

مدينة  يف  منها   9 يقع  امل�صرتكة،  املجموعة  �رشكة 

�صباح الأحمد، والعا�رشة يف منطقة الوفرة.

كما افتتح البدر، املحطة رقم 134 مبدينة جابر 

الأحمد، وهي واحدة من 8 حمطات تنفذها �رشكة 

الإن�صائية،  للمقاولت  واإخ��وان��ه  اخل��رايف  خالد 

وحمطتان  الأح��م��د،  جابر  مدينة  يف  منها   4 يقع 

غرب  �صمال  يف  وحمطة  العبداهلل،  �صعد  مدينة  يف 

ال�صليبيخات، واأخرى يف مزارع العبديل.

ت�ساميم ع�سرية

واأو�صح البدر يف هاتني املنا�صبتني، اأن املحطات 

هند�صية  ت�صاميم  وف��ق  تنفيذها  مت  اجل��دي��دة 

رقمية  بتقنيات  تعمل  و�صوف  وجذابة،  حديثة 

متطورة، م�صريًا اإىل اأن ال�رشكة �صتفتتح باقي 

الأوىل  الأ�صهر  تباعًا يف  الأوىل  املرحلة  حمطات 

من العام اجلاري، وفقًا للجدول الزمني املقرر.

واأ����ص���اف اأن ال�����رشك��ة ت��د���ص��ن ب��اف��ت��ت��اح ه��ذه 

خدماتها  ت��اري��خ  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  املحطات 

املقدمة للجمهور، حيث ت�صكل املحطات اجلديدة 

نقلة نوعية كبرية، �صواء على م�صتوى الرتقاء 

بجودة وتنوع اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة، 

اأو ما يتعلق مبراعاة اجلانب البيئي.

ا�سرتجاع البخار

مزودة  اجلديدة  املحطات  اأن  اإىل  البدر  واأ�صار 

)الأل��واح  عامليًا  املتجددة  الطاقة  نظم  باأحدث 

30% من  ي���ق���ارب  ل��ت��وف��ري م���ا  ال�����ص��م�����ص��ي��ة(، 

اأن  مبينًا  ذات��ي��ًا،  للكهرباء  املحطة  ا�صتهالك 

ل�صرتجاع  وحدة  على  اأي�صًا  حتتوي  املحطات 

اأثناء  الأبخرة  التقاط  ميكنها   )VRU(البخار

اأنابيب  عرب  بالوقود،  ال�صيارات  خزانات  ملء 

اإىل  واإعادتها  الأبخرة  تكثيف هذه  ثم  للتهوية، 

النظيف  الهواء  الوقود، وا�صتخال�ص  خزانات 

يف  انطالقه  قبل   %95 اإىل  ت�صل  بن�صبة  منها 

اجلو، وذلك للحد من تلوث الهواء. 

خاجه: إنشاء المزيد 

من المحطات بما 

يتوافق مع استراتيجية 

الشركة 2040

يف  ال��واق��ع��ة   137 رق��م  املحطة  افتتاح  خ��الل 

مدير  اأو���ص��ح  ال�صليبيخات،  غ���رب  ���ص��م��ال 

م�رشوع �صمال الكويت، مهند�ص اأول اإن�صاءات 

حمود اخلليفي، اأن افتتاح هذه املحطة يندرج 

يف اإطار اإجناز 8 حمطات تنفذها �رشكة خالد 

اخلرايف واإخوانه للمقاولت الإن�صائية.

غ��رب  ���ص��م��ال  حم��ط��ة  اأن  اخلليفي  واأ����ص���اف 

ال��وق��ود  مبنتجات  زودت  ق��د  ال�صليبيخات 

بنزين ممتاز، وخ�صو�صي،  الأ�صا�صية وهي: 

والرتا، اإ�صافة اإىل منتج الكريو�صني.       

حمطة رقم 137
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تقديم خدمات 

متنوعة بجودة عالية 

داخل المحطات 

الجديدة للجمهور

تبليغ اأتوماتيكي

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  اأ���ص��ار  م��ن ج��ان��ب��ه، 

اأن  اإىل  العتيبي،  غامن  الوقود  تزويد  لعمليات 

امل�صخات التي مت تركيبها يف املحطات اجلديدة 

�رشكة  ت�صنيع  م��ن  الأح�����دث،  للجيل  تنتمي 

تدفق  ب�صعة  ومتتاز  الفرن�صية،   )Tokhiem(

ترتاوح بني 36-40 لرت بالدقيقة.

مزودة  اجلديدة  املحطات  اأن  العتيبي  واأو�صح 

ق���راءات  حلظي  ب�صكل  ي�صجل  خ��ا���ص  بنظام 

قيا�ص  وكذلك  اخل��زان��ات،  يف  ال��وق��ود  م�صتوى 

النظام  اأن هذا  )اإن وجد(، مبينًا  املاء  م�صتوى 

مرتبط مب�صتودعات الوقود، ويف حالة انخفا�ص 

م�صتوى الوقود باملحطة اإىل حدود معينة، يقوم 

بتبليغ امل�صتودعات اأوتوماتيكيًا، لإر�صال ناقلة 

وقود للمحطة على الفور.

واأ�صار اإىل اأنه يوجد يف املحطات نظام لتجميع 

ب�صعة  ان�صكابات برتولية مكون من خزان  اأي 

امل��ي��اه عن  لف�صل  م��زود بجهاز  ل��رت،  األ��ف   25

امل�صتقات البرتولية.

ا�سرتاتيجية 2040

الت�صويق  دائ���رة  مدير  اأو���ص��ح  ذات���ه،  ال�صياق  يف 

ب�صدد  الوطنية"  "البرتول  اأن  وليد خاجه،  املحلي 

اإن�صاء املزيد من حمطات تعبئة الوقود يف ال�صنوات 

ال�رشكة  ا�صرتاتيجية  م��ع  يتوافق  مب��ا  ال��ق��ادم��ة، 

2040، من اأجل تغطية الحتياج املتزايد للمنتجات 

البرتولية، وملواكبة التو�صع العمراين يف الدولة.

 15 ت�صميم  على  حاليًا  جاٍر  العمل  اأن  واأ�صاف 

اإىل م��دي��ن��ة �صباح  امل���وؤدي���ة  ال��ط��رق  حم��ط��ة ع��ل��ى 

وخيطان،  والفنيطي�ص،  واجل���ه���راء،  الأح��م��د، 

ثالثة  للوقود،  خ��زان��ات  �صبعة  على  حتتوي 

ب�صعة   )SU( �صوبر ممتاز  بنزين  ملنتج  منها 

بنزين  وخ���زان���ان  ل���رت،  األ����ف   90 اإج��م��ال��ي��ة 

لرت،  األف   135 اإجمالية  ب�صعة   )PR( ممتاز 

وخزانان بنزين �صوبر الرتا )UL98( ب�صعة 

اإجمالية 90 األف لرت.

حتتوي على 7 خزانات وقود، ثالثة منها ملنتج 

اإجمالية  )SU(ب�صعة  ممتاز  �صوبر  بنزين 

 )PR( 135 األف لرت، وخزانان بنزين ممتاز

ب�صعة اإجمالية 90 األف لرت، وخزانان بنزين 

 90( اإجمالية  ب�صعة   )UL98( ال��رتا  �صوبر 

األف لرت( 

ويوجد يف كل حمطة من املحطتني املذكورتني 

ث��الث جزر  على  م��وزع��ة  وق���ود،  6 م�صخات 

خ��دم��ة، اأرب����ع م�����ص��خ��ات حت��ت��وي ع��ل��ى ع��دد 

اأه��واز، وم�صختان حتتويان على ثالثة  �صتة 

اأهواز.

املحطة رقم 142

حمطة رقم 141

يف  25 حمطة  اإىل  اإ�صافة  املبارك،  عبداهلل  وغرب 

مرحلة الطرح للدرا�صة يف مدينة املطالع، وعبداهلل 

املجموعتني  تنفيذ  من  النتهاء  متوقعًا  املبارك، 

مطلع عامي 2023 – 2024 على التوايل.

خدمات اإ�سافية

وتوفر املحطات اجلديدة خدمات اإ�صافية، مثل: 

لل�صيارات،  �صيانة  ومركز  امل��رك��زي،  ال�صوق 

اآيل  ���رشاف  وه��واء، وخدمة  ماء  تعبئة  ونقاط 

الدفع  اأنظمة  اأحدث  بها  يتوافر  )ATM(، كما 

مُت��ّك��ن  وم��ت��ع��ددة،  مبتكرة  ط���رق  ب��ا���ص��ت��خ��دام 

الوقود  من  م�صرتياتهم  قيمة  دفع  من  العمالء 

البطاقة  ت�صمل:  و�صهلة،  اآمنة  ط��رق  ع��دة  عرب 

الهواتف  على   )E-Petrol( وتطبيق  املدنية، 

الذكية، والق�صائم الإلكرتونية، وبطاقات الدفع 

.)KNET( الإلكرتونية

  املحطات اجلديدة متتاز بالت�صميم املعماري املميز وا�صتخدام تكنولوجيا حديثة
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اال�ستفادة من اخلربات

ال�صيخ  النفط  وزارة  وك��ي��ل  امل��وؤمت��ر  افتتح 

الفا�صل،  خ��ال��د  د.  ع��ن  نيابة  ال�صباح،  من��ر 

ملجال  كبريًا  اهتمامًا  تويل  الكويت  اأن  موؤكدًا 

والبيئة، من خالل  ال�صحة وال�صالمة والأمن 

اإن�����ص��اء الأج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة، وف��ر���ص النظم 

تنفيذها،  ُح�����ص��ن  و���ص��م��ان  وال��ت�����رشي��ع��ات، 

ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات  اأن��ه��ا ت�صعى  ك��م��ا 

لبلوغ  وال���دول���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة  وامل�����ص��ت��ج��دات 

م�صتويات اأعلى واأكرث قدرة على توفري اأوجه 

ال�صرتاتيجية  اجل��وان��ب  مبختلف  احل��م��اي��ة 

والتنفيذية.

واأ�صاف اأن وزارة النفط، وموؤ�ص�صة البرتول 

كل  ي��دع��م��ون  التابعة،  و�رشكاتها  الكويتية 

معايري  اأداء  وتطوير  حت�صني  �صاأنه  م��ن  م��ا 

ال�صحة وال�صالمة والأمن والبيئة، باعتبارها 

من الأولويات ملنع اخل�صائر.

الأن�صطة  "اإقامة مثل هذه  اإن  ال�صباح،  وقال 

ال���دول���ي���ة ي�����ص��اه��م يف رف����ع ���ص��م��ع��ة وم��ك��ان��ة 

دوره��ا  وي��ربز  ال��دول��ي��ة،  املحافل  يف  الكويت 

واملتقدمة يف جمال  ال��رائ��دة  ال���دول  ك��اإح��دى 

مدى حر�صها  ويوؤكد  والغاز،  النفط  �صناعة 

البيئية  ال�صالمة  على  باملحافظة  واهتمامها 

بالعمليات  اهتمامها  ج��ان��ب  اإىل  وامل��ه��ن��ي��ة، 

ك��الإن��ت��اج،  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  بال�صناعة  امل��رت��ب��ط��ة 

والت�صنيع، والت�صويق".

مؤتمر الصحة والسالمة
"البترول الوطنية" شاركت به

الصباح: االستفادة 

من كل جديد لتطوير 

معايير الصحة 

والسالمة والبيئة

يف  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �سركة  �سجلتها  مميزة  م�ساركة 

موؤمتر ومعر�س ال�سحة وال�سالمة واالأمن والبيئة الدويل العا�سر، 

ونظمته  اخل�سائر"،  ومنع  املهنية  "التنمية  �سعار  حتت  اأقيم  الذي 

مع  بالتعاون  الكويت،  فرع  ال�سالمة-  ملحرتيف  االأمريكية  اجلمعية 

الكهرباء  ووزير  النفط  وزير  برعاية  الكويتية،  املهند�سني  جمعية 

واملاء د. خالد الفا�سل.

واأكد الرئي�س التنفيذي لل�سركة وليد البدر، يف كلمة خالل االفتتاح 

على اأهمية املو�سوعات املطروحة يف املوؤمتر عن �سناعات التكرير، 

وارتباطها الوثيق مب�ساريع القطاع النفطي.

مؤتمرات
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الديحاني: نظم 

السالمة لن تكتمل 

إال بالعمل الجماعي 

وروح الفريق الواحد

البدر: مشاريع القطاع 

النفطي تؤكد حرصه 

البالغ واهتمامه 

بحماية البيئة

  الديحاين: التزام وا�صح من ال�رشكة بكافة ا�صرتاطات ال�صحة وال�صالمة  البدر: م�صاريع القطاع النفطي خطوات اإيجابية حلماية البيئة

"البرتول الوطنية"
"البرتول  ل�  التنفيذي  الرئي�ص  اأك��د  جهته،  من 

اأهمية  ع��ل��ى  كلمته  يف  ال���ب���در،  ول��ي��د  الوطنية" 

املو�صوعات املطروحة يف املوؤمتر، والتي تتناول 

مب�صاريع  الوثيق  وارتباطها  التكرير،  �صناعات 

ال��وق��ود  م�����رشوع  يف  املتمثلة  النفطي،  ال��ق��ط��اع 

وم�رشوع  املتجددة،  الطاقة  وم�صاريع  البيئي، 

تعد  اإذ  ال�����ص��ارة،  ال��غ��ازات  انبعاثات  م��ن  احل��د 

حر�ص  توؤكد  اإيجابية  وخطوات  مناذج  جميعها 

تبني  على  النفطي  ال��ق��ط��اع  ���رشك��ات  واه��ت��م��ام 

وتنعك�ص  البيئة،  حماية  اإىل  ت��ه��دف  م�صاريع 

ومنع  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  حتقيق  على 

اخل�صائر.

ت�صاهم  املوؤمترات  هذه  مثل  اإقامة  اأن  البدر  واأكد 

يف رفع م�صتوى ثقافة ال�صحة وال�صالمة والبيئة، 

وحت��ق��ق م��ع��ارف ج��دي��دة، كما اأن��ه��ا ت��زي��د خربة 

وكفاءة املتخ�ص�صني يف هذا املجال.

العمل اجلماعي

الرئي�ص  ن��ائ��ب  ���رشح  اأخ����رى،  م�صاركة  ويف 

 ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل�������ص���ف���اة م���ي���ن���اء الأح�����م�����دي 

ف��ه��د ال��دي��ح��اين، اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي يف 

تكتمل  اأن  ميكن  ل  اإذ  امل��ه��ام،  اإجن���از  �رشعة 

موؤكدًا  ف��ردي،  عمل  خ��الل  من  ال�صالمة  نظم 

العمل  باأهمية  توؤمن  الوطنية"  "البرتول  اأن 

امل�������ص���ت���دام، وال�����ذي ي��ت��ح��ق��ق ع���رب الل���ت���زام 

الوا�صح وال�رشيح بكافة ا�صرتاطات ال�صحة 

وال�صالمة والأمن والبيئة.

حلقات نقا�سية

ومت خالل املوؤمتر اإقامة عدة حلقات نقا�صية، �صارك 

ومديري  التنفيذي،  الرئي�ص  ن��واب  من  ع��دد  فيها 

دوائر وروؤ�صاء فرق يف ال�رشكة، حيث �صارك نائب 

عبدالعزيز  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص 

فخرة  ع��ن  خاللها  ع��ربَّ  نقا�صية،  حلقة  يف  الدعيج 

وال�رشكات  الوطنية"  "البرتول  التزام  مب�صتوى 

النفطية الزميلة مبعايري ال�صحة وال�صالمة والأمن 

والبيئة، م�صريًا اإىل ما واجهته ال�رشكة من حتديات 

يف البداية اإىل اأن و�صلت اإىل الريادة وهذا امل�صتوى 

املتقدم من اللتزام يف هذا املجال.

وخالل احللقات النقا�صية عر�ص 8 مهند�صني من 

اأف�صل  عن  عمل  اأوراق  املختلفة  ال�رشكة  دوائر 

تطبيقات "البرتول الوطنية" يف جمالت ال�صالمة 

املهنية واإدارة التغري وتخفيف املخاطر، وغريها 

من املو�صوعات احليوية، وهم:

1-  مهند�ص اأول كفاءة �صناعية دلل الع�صعو�صي- 

ورقة عمل عن منهجية تخفيف املخاطر.

الدرو�ص  جمال–  ح�صام  بيئة  اأول  مهند�ص   -2

امل�صتفادة من حادث ت�رشب نفطي. 

اأف�صل  ال�رشيعان–  غ��ي��داء  د.  اأول  طبيب   -3

الطبية  ال��ف��ح��و���ص��ات  جم����ال  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

الإط��ف��اء  ل��رج��ال  وخا�صة  التعيني،  وبعد  قبل 

وللعاملني يف الأماكن املغلقة.

ال�صالح–  ن����دى  ���ص��الم��ة  اأول  م��ه��ن��د���ص   -4

تكنولوجيا اأجهزة التنف�ص احلديثة.

م��ن��ال  وت��ك��ال��ي��ف  ت��خ��ط��ي��ط  اأول  م��ه��ن��د���ص   -5

الع�صعو�صي– ورقة عن اإدارة التغيري.

البابطني–  ال��وه��اب  عبد  �صالمة  مهند�ص   -6

تطبيق نظام التقييم الفوري للمخاطر. 
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العتيبي–  حنان  الت�صنيع  �صالمة  مهند�صة   -7

اإدارة عمليات ال�صالمة يف "البرتول الوطنية".

8- مهند�ص �صالمة نرييان فازدفان – ورقة عن 

اإدارة �صالمة املقاولني.

ور�صة  ال�صالمة،  مهند�صي  من  ثالثة  قدم  كما 

عمل عن تقييم املخاطر، وهم: يو�صف ال�صفار، 

وفهد الإبراهيم، وحممد املو�صوي.

العلي: 400 جهة 

من القطاعين العام 

والخاص شاركت 

في فعاليات المؤتمر

الدعيج: نفخر 

بمستوى التزام القطاع 

النفطي بمعايير 

الصحة والسالمة 

ال�صالم  ملحرتيف  الأمريكية  اجلمعية  تاأ�ص�صت 

 American Society of Safety(

 1911 عام   )Professionals-ASSP
يف اأعقاب حريق م�صنع "ترينجل �صريتوي�صت" 

ل��ل��م��الب�����ص، ح��ي��ث ت�����ص��ب��ب ن��ق�����ص اإج������راءات 

ال�صالمة يف وفاة 146 عاماًل.

األف   37 من  اأك��رث  ت�صم  عاملية  منظمة  وه��ي 

املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  ف��رق  اأع�صاء  من 

ي��دي��رون وي�����رشف��ون على ه��ذا املجال  ال��ذي��ن 

اأع�صاء  الدولية. وي�صتخدم  ال�رشكات  مبعظم 

اجلمعية اأ�صاليب خمتلفة تعتمد على تخفي�ص 

املخاطر ملنع الوفيات والإ�صابات والأمرا�ص 

يف مكان العمل.

دول��ة حول   75 يف  فرعًا   151 وت�صم اجلمعية 

عام  تاأ�ص�ص  ال��ذي  الكويت  ف��رع  منها  ال��ع��امل، 

وال��ت��دري��ب  املهني  التوجيه  لتوفري   ،2000

ال�صناعية  للقطاعات  وامل��وارد  وال�صت�صارات 

توفري  اإىل  اإ���ص��اف��ة  املنطقة،  يف  والجتماعية 

اأحدث املعلومات والتقنيات والأدوات للمهتمني 

والعمل  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  بق�صايا 

حتقيق  على  وم�صاعدته  ال�صناعي  القطاع  مع 

م�صتوى عال من الوعي واملعرفة، وكذلك خلق 

املتعلقة  الق�صايا  النا�ص حول  عامة  الوعي بني 

بجوانب ال�صحة وال�صالمة والبيئة.

اجلمعية االأمريكية ملحرتيف ال�سالمة

400  جهة م�ساركة
ويف ذات ال�صاأن، قال رئي�ص اجلمعية الأمريكية 

مل��ح��رتيف ال�����ص��الم��ة- ف���رع ال��ك��وي��ت، فا�صل 

 40 اأكرث من  تقدمي  �صهد  "املوؤمتر  اإن  العلي، 

ورقة عمل، من جهات خمتلفة متخ�ص�صة يف 

�صملت  والبيئة،  والأم���ن  وال�صالمة  ال�صحة 

العلم  اإل��ي��ه��ا  تو�صل  ال��ت��ي  التقنيات  اأح���دث 

بنحو  امل�صاركة  اجلهات  عدد  مقدرًا  حاليًا"، 

من  واخلا�ص  العام  القطاعني  من  400 جهة 

داخل وخارج الكويت.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ص���ار رئ��ي�����ص امل���وؤمت���ر ف��ار���ص 

تكمن  امل���وؤمت���ر  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  امل��ن�����ص��وري، 

احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م�صاركة  يف 

موؤ�ص�صة  م�����ص��ارك��ة  واأب����رزه����ا  واخل���ا����ص���ة، 

ال���ب���رتول و���رشك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة، اإ���ص��اف��ة اإىل 

م�صاريع  يف  العاملة  اخلا�ص  القطاع  �رشكات 

يركز  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  لفتاَ  النفطي،  القطاع 

امل�صتمر  والتطوير  ال�صتدامة  مو�صوع  على 

لكل عمليات الوقاية وال�صالمة للعاملني يف كل 

امل�صاريع املختلفة.

  املوؤمتر ت�صمن حلقات نقا�صية عن اأحدث تطبيقات تقييم املخاطر  الدعيج عرب عن فخره مب�صتوى التزام ال�رشكة
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مع تزايد الهجمات ال�سيربانية يف االآونة االأخرية، كان البد من وجود مركز 

الأمن املعلومات يف �سركة البرتول الوطنية الكويتية، يك�سف اأي حماوالت 

للت�سلل واالخرتاق مبكرًا، للحفاظ على من�ساآت ال�سركة واأ�سولها.

اأمن  بفريق  ممثلة  املعلومات،  تقنية  دائ��رة  افتتحت  املنطلق  هذا  ومن 

التنفيذي  الرئي�س  ال�سيرباين"، بح�سور  االأمن  "مركز عمليات  املعلومات، 

ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية ها�سم ها�سم، والرئي�س التنفيذي لل�سركة وليد 

البدر، ونواب الرئي�س التنفيذي.

المركز هو األول 

من نوعه في 

الشركات النفطية 

والمنطقة عامة

مركز عمليات األمن السيبراني
يرصد الهجمات على أنظمة التحكم في منشآت الشركة

اأم��ن  ف��ري��ق  رئي�ص  ا�صتعر�ص  الف��ت��ت��اح،  وخ���الل 

وتقنيات  اإمكانيات  الب�صتان،  ح�صني  املعلومات 

املركز، لر�صد اأي هجمات اإلكرتونية تهدد ال�رشكة، 

واأنظمة التحكم ال�صناعية داخل امل�صايف، وم�رشوع 

فريق  ي�صم  املركز  اأن  اإىل  م�صريًا  البيئي،  الوقود 

حلماية  ال�صاعة،  م��دار  على  يعمل  متخ�ص�ص  عمل 

اأ�صول ال�رشكة، وجميع من�صاآتها.

من  الأول  ه��و  امل��رك��ز  اأن  الب�صتان  واأو���ص��ح 

تقنيات متطورة

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  واأ���ص��اد 

املتطورة  بالتقنيات  ها�صم،  ها�صم  الكويتية 

اإمكانية  اإىل  م�����ص��ريًا  امل��رك��ز،  يف  امل�صتخدمة 

للموؤ�ص�صة  التابعة  ال�رشكات  جميع  ا�صتفادة 

من هذه التجربة املميزة، وامل�صاركة فيها، حيث 

هذه  اأخ��ذ  املركز  عن  امل�صوؤول  العمل  فريق  اإنَّ 

الق�صية بعني العتبار منذ البداية.

ويف  ال�صقيقة،  النفطية  ال�رشكات  ب��ني  نوعه 

�صبكة  وحتليل  مراقبة  وميكنه  عامة،  املنطقة 

التكنولوجيا الت�صغيلية يف كل من�صاآت ال�رشكة.

اأربعة عنا�سر

م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ص���ار رئ��ي�����ص م�������رشوع الأم����ن 

امل��ع��ل��وم��ات، مدير  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ي��رباين 

 امل�����������رشوع ج���ه���اد غ����ري����ب، يف ت�����رشي��ح��ات 

اأربعة  على  يحتوي  املركز  اأن  اإىل  "الوطنية"  ل� 

تطوير
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البستان: إمكانيات 

وتقنيات المركز 

متطورة وترصد أي 

هجمات تهدد الشركة

  الب�صتان يقدم �رشحًا عن اآلية عمل املركز

هاشم: شركات 

المؤسسة يمكن 

أن تستفيد من هذه 

التجربة المميزة 

عنا�رش اأ�صا�صية، وهي:

• التقنيات.
• ال�صيا�صات.

العن�رش  ه����ذا  حت���ت  وي���ن���درج  ال��ت�����ص��غ��ي��ل،   •
الأ�صخا�ص العاملني يف املركز.

• ال�صتخبارات الإلكرتونية.
 وق����د اع���ت���م���دت "ال����ب����رتول ال���وط���ن���ي���ة" ن��ظ��ام 

)On-Premise SOC(، وهو يراقب ويحلل 

امل�صايف،  يف  الت�صغيلية  التكنولوجيا  �صبكة 

البيئي،  الوقود  وم�رشوع  املحلي،  والت�صويق 

و�صبكة التكنولوجيا الإدارية.

الرئي�صي  امل��ب��ن��ى  داخ���ل  م��ن  امل��رك��ز  وي����دار 

ل��ل�����رشك��ة، ول���ه ا���ص��ت��ق��الل��ي��ة ك��ام��ل��ة، وي��وف��ر 

وال�صتجابة   ،)7×24( امل�صتمرة  املراقبة 

والتحقق  احل���وادث،  م��ع  للتعامل  ال�رشيعة 

اجلنائي الرقمي.

التقنيات امل�ستخدمة

التقنيات  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  غ��ري��ب  واأو����ص���ح 

املتطورة من الأمور املهمة يف مراكز عمليات 

اإ�صافة  على  ت�صاعد  حيث  املعلومات،  اأم��ن 

روؤية �صمولية، ومن اأهم التقنيات امل�صتخدمة 

يف املركز:

• التقييم اخلارجي: يقيم ال�صعف املوجود يف 
ال�صبكة من اخلارج.

وامل�صاكل  الثغرات  يحدد  الداخلي:  التقييم   •
من داخل ال�صبكة.

ال�صعف  حت���دد  االجتماعية:  الهند�سة   •
املوجود ب�صكل عام، لتدريب وتطوير املوظفني 

التعر�ص لأي  للت�رشف ب�صكل منا�صب يف حال 

الهند�صة  طريق  عن  معلومات  جمع  حم��اولت 

الجتماعية.

اأج��ل  م��ن  الال�سلكية:  ال�سبكات  تقييم   •
يف  الال�صلكي  لالت�صال  املتوفر  الأم��ان  تقييم 

املنظمة ب�صكل داخلي وخارجي، والتاأكد من 

اأنه ل ميكن الو�صول لهذا الت�صال من خارج 

حدود املنظمة.

• تقييم التطبيقات وقواعد البيانات: لتحديد 
التطبيقات  يف  امل��وج��ودة  وال��ث��غ��رات  ال�صعف 

وقواعد البيانات، واإمكانية الو�صول �صواء من 

داخل ال�صبكة، اأو من خارجها.

ال�سيا�سات

وتعد ال�صيا�صات التي يتبعها املركز من الأجزاء 

ب�صكل  وت�صاعد  العمل،  تنظم  لأنها  الأ�صا�صية، 

وا�صح يف دعم عمله، ومن هذه ال�صيا�صات:

- �صيا�صات جمع الأحداث.

- �صيا�صات ال�صتجابة للحوادث.

- �صيا�صات املراقبة.

- �صيا�صات اإدارة الثغرات.

- �صيا�صات التقارير.    

وهذه ال�صيا�صات ل تعد نهائية، اأو اأنها الوحيدة 

اأ�صا�صية، وهي تغطي عدة  تعد  لكنها  املطلوبة، 

نقاط اأهمها:

ولكن  كثرية،  اأج��زاء  وي�صمل  الت�سغيل:   •
اجلزء الأهم يف الت�صغيل هو الأ�صخا�ص الذين 
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  جهاد يو�صح العنا�رش التي يحتوي عليها املركز وكيفية عمله 

المركز يضم فريق 

متخصص يعمل على 

مدار الساعة لحماية 

أصول الشركة

التي  امل�صرتكة  باجلهود  غريب  جهاد  اأ�صاد 

ُبذلت من القائمني على امل�رشوع لإجناز هذا 

املركز املتطور على م�صتوى املنطقة.

التي  العليا  ل����الإدارة  ال�صكر  غ��ري��ب  وق���دم 

الهدف،  هذا  اإىل  للو�صول  الدعم  كل  قدمت 

خ�صو�صًا نائب الرئي�ص التنفيذي للم�صاريع 

تقنية  دائ�����رة  ال��ع��ج��م��ي، وم���دي���ر  ع���ب���داهلل 

اأمن  فريق  ورئي�ص  املري،  ناجي  املعلومات 

املعلومات ح�صني الب�صتان.

جهود م�سرتكة

غريب: استخدام 

التقنيات المتطورة 

ضرورة في مراكز 

أمن المعلومات

امل�صاعدة،  الأنظمة  من  العديد  مع  يتعاملون 

ال�صتجابة  يف  حتى  اأو  امل��راق��ب��ة،  يف  ���ص��واء 

اأو  الربجميات اخلبيثة،  اأو حتليل  للحوادث، 

فح�ص الثغرات، اأو التحليل، اأو حتى ت�صغيل 

الأنظمة.

االإل���ك���رتون���ي���ة:  اال����س���ت���خ���ب���ارات   •
 ت����ع����د ال������ص�����ت�����خ�����ب�����ارات الإل����ك����رتون����ي����ة 

الأ���ص��ي��اء  م��ن   )Threat Intelligence(

الكثري  توفر  اإن��ه��ا  حيث  وامل�صاعدة،  املهمة 

م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د، وت��زي��د ���رشع��ة ك�صف 

من  اأ�صا�صيًا  ج��زءًا  تعد  ل  وه��ي  التهديدات، 

املعلومات، ولكنها مهمه  اأمن  مراكز عمليات 

جدًا، وميكن العتماد على اأنظمة كثرية منها، 

وخدمات بع�صها مبقابل مايل، والآخر جماين 

مفتوح امل�صدر.

الخ���رتاق،  عمليات  ر���ص��د  اأن  غ��ري��ب  واأك���د 

بالتن�صيق  يتم  الفورية،  الإج���راءات  واتخاذ 

بني دائرة تقنية املعلومات، وم�رشوع الوقود 

الدقيقة،  الأج��ه��زة  �صيانة  واأق�صام  البيئي، 

عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  الت�صنيع  وحتكم 

مراقبة  امل��رك��ز،  اأه���داف  اأب���رز  م��ن  اأن  مبينًا 

مل�صايف  الت�صغيلية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���ص��ب��ك��ات 

ال�����رشك��ة، وال��ت�����ص��وي��ق امل��ح��ل��ي، وم�����رشوع 

الوقود البيئي، لتحقيق التايل:

وه��ذا  الأن��ظ��م��ة،  يف  ال�صعف  نقاط  معرفة   •
ميثل اخلطوة الأوىل حلمايتها، وميكن للتقييم 

ال��ف��ج��وات  يك�صف  اأن  ال�����ص��ام��ل  وال��ت��ح��ل��ي��ل 

الأنظمة،  لهذه  احل��ايل  الو�صع  بني  الكامنة 

واحلماية الآمنة متامًا. 

عمل  وخطة  وا�صحة  طريق  خ��ارط��ة  وه��ن��اك 

ل��ت��ح��دي��د الأف�����راد امل��ن��ا���ص��ب��ني، وال��ع��م��ل��ي��ات، 

والتقنيات املنا�صبة، ل�صد الفجوات.

عن  ال�����ص��ي��رباين،  الأم���ن  منظومة  جاهزية   •
للعمليات  ة خ�صي�صًا  ُمعدَّ �صاملة  طريق خطة 

الت�صغيلية.

ال�صيرباين  الأم��ن  حماية  مبنظومة  التمتع   •
دون اأي تاأثري �صلبي على العمليات الت�صغيلية 

اليومية. 

من  النوعية،  ال�صتجابة  اإج��راءات  تطوير   •
للرد  خالل تكوين فريق عمل يتمتع بالكفاءة 

والت�رشف بفاعلية عند احلاجة. 

• حت���دي���د ���ص��ري ع��م��ل م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات اأم���ن 
املعلومات، وربطه بنظام الدعم الفني لل�رشكة. 
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  تقنيات متطورة ي�صتخدمها املركز يف املراقبة وال�صتجابة للحوادث

دعم اإلدارة العليا 

ذّلل كل التحديات 

والصعوبات التي 

واجهت المشروع  

- مهند�ص مار�صيل ميني.

- مهند�ص عبداهلل القطان.

- مهند�ص لليت تريفادي.

- مهند�ص علي القالف.

- نوف النجار.

ف�ريق ال�عمل

التاأكد من  ال�صجالت، حيث لبد من  اإدارة   •
الأنظمة،  جميع  حتى  اأو  املهمة،  الأنظمة  اأن 

تقوم باإر�صال �صجالت الأحداث)Logs(  اإىل 

نظام اإدارة الأحداث.

)SIEM( نظام

املعلومات  اأم��ن  اإدارة  نظام  اأن  غريب  وب��ني 

املوجودة  التقنيات  اأه��م  من  يعد   ،)SIEM(

ال�صجالت  اإدارة  على  وي��ح��ت��وي  امل��رك��ز،  يف 

واحلوادث الأمنية.

ولفت اإىل اأن هذا يعد جزءًا ب�صيطًا من التقنيات 

املوجودة يف املركز، مع اإمكانية اإ�صافة الكثري 

من الأنظمة الأمنية، واأنظمة الك�صف بح�صب 

احلاجة، مبينًا اأن الفوائد من الناحية الأمنية 

تندرج على النحو التايل:

• زيادة القدرة وال�رشعة يف ك�صف التهديدات.

• زيادة القدرة وال�رشعة يف ال�صتجابة.
التحركات  البيانات، وك�صف  ربط  • حت�صني 

غري امل�رشحة.

الأمن  اأو  املعلومات،  لأم��ن  مركزية  توفري   •
الأن�صطة  جلميع  كاملة  ومراقبة  ال�صيرباين، 

يف ال�رشكة.

• تقليل انقطاع وتاأثر العمل ب�صبب امل�صاكل 
الأمنية.

ب�صبب  املنظمة  م��وارد  على  التاأثري  تقليل   •
الخرتاقات الأمنية.

اخلا�صة  ال��وث��ائ��ق  ت�����رشي��ب  وم��ن��ع  تقليل   •
واحل�صا�صة قدر الإمكان.

االأهداف

• زي�����ادة امل���رون���ة وال�����ص��ف��اف��ي��ة م���ن خ��الل 

لأمن  والفاعلية  التكلفة  بني  التوافق  �صمان 

املعلومات. 

• حت�صني الوعي لدى موظفي �رشكة البرتول 
الوطنية الكويتية باأمن املعلومات.

التنظيمي  ال��ه��ي��ك��ل  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   •
اأم��ن  ث��غ��رات  خماطر  م��ن  للتقليل  ال�صحيح، 

املعلومات. 

ل��الإدارة تعك�ص الأداء  اإع��داد تقارير دورية   •
والكفاءة.

لالأمن  العام  الو�صع  حت�صني  على  العمل   •
ال�صيرباين بال�رشكة.

واأختتم غريب موؤكدًا اأن امل�رشوع مر بالعديد 

من التحديات، منذ بداأ التح�صري له قبل نحو 

ثالث �صنوات، خ�صو�صًا اأن املركز هو الأول 

من نوعه الذي يربط بني �صبكة التكنولوجيا 

الت�صغيلية يف جميع من�صاآت ال�رشكة.

المركز يدار من داخل 

المبنى الرئيسي 

للشركة وله 

استقاللية كاملة
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ي�سكل ت�سنيع الغاز جزءًا اأ�سا�سياً يف اأعمال �سركة البرتول الوطنية الكويتية، 

 4 الغاز يف م�سفاة ميناء االأحمدي ذي  الإ�سالة  ال�سركة م�سنعاً  حيث متلك 

خطوط اإنتاجية حالياً، بقدرة تبلغ 2.458 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً.

الت�سنيعية والتخزينية  الطاقة  لزيادة  م�ساريع مهمة  ال�سركة حالياً  وتنفذ 

قدم  ماليني   805 اإىل  ت�سل  بطاقة  اخلام�س  الغاز  خط  م�سروع  منها  للغاز، 

مكعبة يف اليوم.

اإ�سافة اإىل ذلك نفذت ال�سركة درا�سة متخ�س�سة لتحديد املتطلبات الالزمة 

الإطالة عمر م�سنع الغاز حتى عام 2040.

الشمري: قسم 

التفتيش يفحص 

المعدات باستمرار 

لضمان كفاءة العمل

إطالة عمر مصنع الغاز
بمصفاة ميناء األحمدي

لقاء
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التقت  واأهميتها،  الدرا�صة،  هذه  على  للوقوف 

جملة "الوطنية"، رئي�ص فريق التفتي�ص والتاآكل 

مب�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء الأح���م���دي امل��ه��ن��د���ص ح�صني 

�صملت  الدرا�صة  اأن  اأو�صح  وال��ذي  ال�صمري، 

خط  ت�صمل  ومل  القدمية،  الثالثة  الغاز  خطوط 

ت�صغيل  اأن  مبينًا  حلداثته،  نظرًا  الرابع  الغاز 

تخفيف  يف  ي�صاهم  �صوف  اخلام�ص  الغاز  خط 

املجال  ويتيح  القدمية،  اخلطوط  على  ال�صغط 

لتنفيذ التو�صيات املطلوبة يف الدرا�صة.. وفيما 

يلي تفا�صيل احلوار:

• بداية هل ميكن اأن تعطينا نبذة عن م�سنع 
ن�ساطه،  وطبيعة  خطوطه،  وع��دد  الغاز، 

والطاقة االإنتاجية له؟

يف  الغاز  مب�صنع  الغاز،  معاجلة  عمليات  ب��داأت 

م�صفاة ميناء الأحمدي يف عام 1979، وا�صتمل 

امل�صنع يف تلك الفرتة على ثالثة خطوط ملعاجلة 

قدم  مليون   560 تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  الغاز، 

مكعبة يوميًا لكل خط.

افرتا�صي  عمر  اأ�صا�ص  على  امل�صنع  و�ُصمم 

ولكن   ،2009 عام  اأي حتى  عامًا،   30 قدره 

املنتظمة،  ال���دوري���ة  ال�����ص��ي��ان��ة  عمليات  م��ع 

ملكوناته،  امل�صتمر  وال��ت��ح��دي��ث  وال��ت��ط��وي��ر 

تخطى العمر الفرتا�صي، وظل يعمل بكفاءة 

واأمان حتى الآن.

امل�صنع  عمر  اإط��ال��ة  فكرة  ج��اءت  هنا  وم��ن 

حتى عام 2040، لذا قامت ال�رشكة باإجراء 

درا�صة متخ�ص�صة لتحديد املتطلبات الالزمة 

لتحقيق ذلك.

م�صتمر  ب�صكل  والتاآكل  التفتي�ص  ق�صم  ويقوم 

والإ�صالحات  الفحو�صات  من  العديد  باإجراء 

اإنتاج  املعدات اخلا�صة بخطوط  لكافة  الفورية 

هذا  واأهمية  حل�صا�صية  ن��ظ��رًا  وذل��ك  امل�صنع، 

الوحيد  امل�صنع، مبا ي�صمه من من�صاآت، كونه 

من نوعه على م�صتوى دولة الكويت الذي يقوم 

ل�صمان  واأي�صًا  امل�صال،  والغاز  الغاز،  بتنقية 

املحافظة على كفاءة العمل، وا�صتمرار الإنتاج 

لفرتات اإ�صافية جديدة.

وك������ان ذل�����ك ي���ت���م ع���ل���ى م������دار ال�����ص��ن��وات 

العمر  انتهاء  مع  خا�صة  املا�صية،  الع�رش 

الفرتا�صي للم�صنع.

الإطالة  درا�سة  اإج��راء  فكرة  ب��داأت  متى   •
العمر املتبقي للم�سنع، وما الهدف منها؟

على   )II–(والتاآكل التفتي�ص  ق�صم  من  حر�صًا 

ال�صرتاتيجية  ال�رشكة  وخطط  �صيا�صة  اتباع 

والأم��ان،  الكفاءة  معايري  اأعلى  على  باملحافظة 

لتغطية  الإن���ت���اج،  عمليات  يف  وال���ص��ت��م��راري��ة 

موؤخرًا  مت  والعاملية،  املحلية  ال�صوق  متطلبات 

م�صتفي�صة،  درا���ص��ة  لإج����راء  مناق�صة  ط��رح 

الغاز  اإن��ت��اج  خل��ط��وط  املتبقي  العمر  لتحديد 

التحديث  اأعمال  وحتديد  دقيق،  ب�صكل  الثالثة 

عمليات  ا�صتمرار  ل�صمان  املطلوبة،  وال�صيانة 

ت�صغيل امل�صنع حتى عام 2040.

• ك��ي��ف ي��ت��م اإج�����راء ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
الدرا�سات؟ وما مدى الدقة يف نتائجها؟

عليها  متعارف  ال��درا���ص��ات  م��ن  النوعية  ه��ذه 

عامليًا، 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 اأي تو�صيات.

تنفيذ الدراسة 

استغرق عامًا كاماًل 

بدون تعطيل أو إيقاف 

لعمليات التشغيل

مراجعة نتائج 

الدراسة من فرق 

المصفاة قبل البدء 

بتنفيذ أي توصيات

  ومتو�ّصطًا فريق متابعة تنفيذ تو�صيات الدرا�صة  ال�صمري ي�رشح درا�صة اإطالة عمر م�صنع الغاز
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الدراسة شملت كل 

المعدات الثابتة والدوارة 

والكهربائية والمعدات 

الدقيقة واألنابيب

فرق العمل بالمصفاة 

ستقوم بتنفيذ 

توصيات الدراسة بشكل 

كامل بعد مراجعتها

  م�صنع الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي الوحيد من نوعه على م�صتوى الكويت الذي يقوم بتنقية الغاز والغاز امل�صال

• هل متت اال�ستعانة ب�سركة متخ�س�سة يف 
هذا املجال، وما مدى التعاون من قبل فرق 

ال�سركة يف اإجراء هذه الدرا�سة؟

فازت �رشكة )Worley Person( باملناق�صة، 

وب���داأت  ال��درا���ص��ة،  تنفيذ  عقد  على  وح�صلت 

العمل يف دي�صمرب 2018، حيث ا�صتغرق اإجراء 

مع  التعاون  خاللها  مت  ك��ام��اًل،  عامًا  الدرا�صة 

�صمان  دوائ��ر،  مثل:  ال�رشكة،  اأق�صام  خمتلف 

اجلودة، والعمليات، وال�صيانة، ومتت الدرا�صة 

بدون اأي تعطيل، اأو اإيقاف لعمليات الت�صغيل.

 Worley( وقد ا�صتقبلت امل�صفاة ممثلو �رشكة

حيث  التخ�ص�صات،  خمتلف  م��ن   )Person

امل�صنع،  ملوقع  ميدانية  زي���ارات  بعدة  ق��ام��وا 

به،  اخلا�صة  امل�صتندات  ك��اف��ة  على  واط��ل��ع��وا 

وم��ك��ون��ات��ه، م���ن خ��ط��وط اإن���ت���اج، وم���ع���دات، 

واأع��م��ال  امل��ع��دات،  ل��ه��ذه  الت�صغيلي  وال��ت��اري��خ 

اأ���ص��دروا  ثم  وم��ن  عليها،  متت  التي  ال�صيانة 

التقرير الأويل اخلا�ص بتقييم امل�صنع.

ال�سركة  بها  قامت  التي  االإج���راءات  ما   •
املتخ�س�سة الإجناز مهمتها؟ وكم من الوقت 

ا�ستغرقت الدرا�سة؟

���ص��م��ل��ت ال���درا����ص���ة ك���ل م���ن امل���ع���دات ال��ث��اب��ت��ة، 

املعدات  اإىل  اإ�صافة  والكهربائية،  وال���دوارة، 

ال��دق��ي��ق��ة، والأن���اب���ي���ب. ومت���ت ال��درا���ص��ة على 

وزيارة  الأويل،  التقييم  مبرحلة  بداية  مراحل، 

امل��وق��ع، وال��ت��ح��ق��ق م��ن امل��ع��ط��ي��ات م��ع اأق�����ص��ام 

النهائي  التقرير  اإ�صدار  ثم  املختلفة،  امل�صفاة 

الذي مت مناق�صته اأي�صًا مع الأق�صام املعنية.

انتهت  التي  والتو�سيات  النتائج  اأهم  ما   •
اإليها الدرا�سة؟

ا���ص��ت��م��ل��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ص���ة ع��ل��ى ع����دد من 

التو�صيات، مق�صمة على 4 مراحل زمنية، مدة 

من  الأوىل  )امل��رح��ل��ة  �صنوات  خم�ص  منها  ك��ل 

�صنة 2021 اإىل 2025، والثانية من 2026 اإىل 

2030.. وهكذا(.

بينما تنوعت التو�صيات وفقًا لفئات خمتلفة، 

مثل: ا�صتمرارية العمل، ت�صليح املعدة فورًا، 

اأو  التبديل،  اأو  معينة،  زمنية  ف��رتة  بعد  اأو 

اإعادة الت�صميم.

وهل  التو�سيات،  هذه  تنفيذ  �سيتم  كيف   •
�سيتم اال�ستعانة بجهات خارجية للتنفيذ؟

تو�صيات  بتنفيذ  بامل�صفاة  العمل  فرق  �صتقوم 

الدرا�صة ب�صكل كامل، بعد مراجعتها، ومن ثم 

عر�ص النتائج على الإدارة العليا لل�رشكة. 

• ما االإجراءات التي بداأ العمل على تنفيذها؟
ي��ج��ري ح��ال��ي��ًا ت��ق��ي��ي��م الإج��������راءات اخل��ا���ص��ة 

قبل  م��ن  ال��دار���ص��ة  تو�صيات  وف��ق  امل��ط��ل��وب��ة، 

عمليات  اأن  هنا  اإليه  ي�صار  وما  امل�صفاة،  فرق 

على  امل�صفاة  بها  تقوم  التي  الدورية  ال�صيانة 

خطوط الغاز، �صمن اأعمال ال�صيانة والتطوير 

امل�صتمر للم�صنع، طابقت الكثري من التو�صيات 

التي �صدرت عن الدرا�صة. ويجري تنفيذ بقية 

ووف��ق  ال��زم��ن��ي،  اجل���دول  ح�صب  التو�صيات 

املتغريات التي تطراأ على م�صنع الغاز.

الدوائر  من  اأع�صاء  ي�صم  فريق  ت�صكيل  مت  وق��د 

ال���دوارة،  امل��ع��دات  ق�صم  مثل:  املعنية،  والأق�صام 

وامل����ع����دات ال��دق��ي��ق��ة، وامل����ع����دات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 

والتاآكل،  التفتي�ص  ق�صم  من  مبتابعة  والت�صنيع، 

العجمي،  عبداهلل  التفتي�ص  اأول  مهند�ص  برئا�صة 

للقيام بتقييم نتائج الدرا�صة والإجراءات املطلوبة.
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اإلنقاذ عبر "نظم دعم الحياة"
في المناطق الخطرة والمرتفعة

يف اإطار التزام �سركة البرتول الوطنية الكويتية باملحافظة على �سالمة 

مب�سفاة  ال�سيانة  دائرة  نظمت  املقاولني،  وعمالة  موظفيها،  و�سحة 

ميناء االأحمدي، بالتعاون مع دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة تدريبياً 

عملياً على نظم دعم احلياة املختلفة.

تناول التدريب عمليات االإنقاذ يف املناطق اخلطرة واملرتفعة، وكذلك 

املواقع املغلقة اخلالية من االأوك�سجني.

صادق: دائرة الصحة 

والسالمة تتخذ 

إجراءات صارمة لضمان 

سالمة العاملين

تدريب
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هادي: الشركة 

تستقدم أحدث أنظمة 

السالمة لتطبيقها 

في مواقعها

نوعه،  من  الأح��دث  هو  التدريب  ه��ذا  ويعترب 

حيث يتم تطويره ب�صكل م�صتمر، عرب ا�صتقدام 

اأح����دث واأجن����ح اأن��ظ��م��ة ال�����ص��الم��ة ال��ع��امل��ي��ة، 

وتطبيقها يف اأعمال ال�رشكة الت�صغيلية.

ال�صالمة  فريق  رئي�ص  التدريب  على  اأ���رشف 

�صادق،  عبدالعزيز  الأحمدي  ميناء  مب�صفاة 

وح�رشه، مهند�ص اأول �صيانة حممد املطريي، 

ه��ادي،  عبدالرحمن  �صالمة  اأول  ومهند�ص 

ومهند�ص �صالمة في�صل الرفاعي.

�سركة متخ�س�سة

اأي��دي  على  مت  ال���ذي  ال��ت��دري��ب،  ت�صمن  وق��د 

�رشكة متخ�ص�صة يف نظم دعم احلياة وعمليات 

الإنقاذ، مرحلتني اأ�صا�صيتني، هما:

حيث  نظريًا،  تدريبًا  �صملت  االأوىل:  املرحلة 

تلقت العمالة امل�صاركة يف احلدث �رشحًا نظريًا 

اأ���ص��ال��ي��ب الإن��ق��اذ الح��رتاف��ي��ة، وتعلمت  ع��ن 

خ��الل��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن رب��ط��ات وع��ق��د حبال 

الإنقاذ، كما تعلموا بع�ص اإ�صارات التوا�صل، 

وكيفية التعامل مع امل�صابني.

على  عمليًا  تدريبًا  �صملت  الثانية:  املرحلة 

يف  امل��ت��واف��رة  احلقيقية  ال��ت��دري��ب  جم�صمات 

امل��ج��اور ملحطة الإط��ف��اء  الإن��ق��اذ  اأر����ص مبنى 

حيث  الأح��م��دي،  ميناء  مب�صفاة  الرئي�صية 

م��ار���ص م��ن ���ص��ارك��وا يف ال��ت��دري��ب م��ا تعلموه 

نظريًا باأيديهم.

اأهداف التدريب

وبهذا ال�صدد، قال رئي�ص فريق ال�صالمة مب�صفاة 

"دائرة  اإن  ���ص��ادق،  العزيز  عبد  الأح��م��دي  ميناء 

الوطنية"  "البرتول  يف  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

تتخذ العديد من الإجراءات ال�صارمة، التي ت�صمن 

من خاللها �صالمة جميع العاملني يف ميادين العمل 

ب�صكل عام، ويف البيئة اخلطرة ب�صكل خا�ص".

ميثل  التدريب  هذا  تنفيذ  اأن  �صادق،  واأ�صاف 

اخلطرة،  الأعمال  طبيعة  ب�صبب  كبرية،  اأهمية 

التي تواجهها عمالة ال�صيانة يف م�صايف ومواقع 

ال�رشكة املختلفة، لفتًا اإىل اأن التدريب ي�صتهدف 

حتميًا  خطرًا  ت�صكل  التي  الأماكن  مع  التعامل 

اأو  تعر�صه  احتمالية  اأو  ال��ع��ام��ل،  ح��ي��اة  على 

اإ�صابته بعاهة م�صتدمية، حيث يتم تدريب عمالة 

مهامهم  خو�ص  على  بامل�صفاة  ال�صيانة  دائ��رة 

داخل الأوعية �صبه املغلقة، والتي تتوافر غالبًا 

يف املفاعالت امل�صبعة باملحفزات الكيميائية.

حتقيق  على  العمالة  ت��دري��ب  مت  اأن���ه  واأو���ص��ح 

اأي حالة  اإن��ق��اذ زم��الئ��ه��م يف  ال��ن��ج��اة، وك��ذل��ك 

طوارئ، ميكن اأن حتدث خالل العمل اليومي، 

م�صيدًا بجدية تعاطي امل�صاركني يف التدريب مع 

املدربني، و�رشعة ا�صتيعابهم للمحتوى النظري 

والعملي للتدريب.

واأكد �صادق اأن ال�رشكة ل تدخر جهدًا يف توفري 

الفنيني  يطلبها  ال��ت��ي  التدريبية  ال��ربام��ج  ك��ل 

ومتثل احتياجًا �صمن متطلبات العمل اليومي، 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  اأن  مو�صحًا 

التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  وق��دم��ت  �صبق 

املعنية بال�صالمة املهنية ل�صمان �صحة العاملني 

يف حقول العمل اخلطرة.

تقليل االأوك�سجني

���ص��ي��ان��ة  اأول  م���ه���ن���د����ص  ق������ال  ج���ه���ت���ه،   م����ن 

المطيري: ضرورة 

تسلح العاملين 

بالبيئات الخطرة 

بنظام دعم الحياة

  �صادق واملطريي وهادي خالل التدريب
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  تدريب العمالة على النجاة واإنقاذ زمالئهم يف حالت الطوارئ

تنفيذ التدريب يمثل 

أهمية كبيرة نظراً 

لطبيعة األعمال 

في مواقع الشركة 

التدريب تناول عمليات 

اإلنقاذ بالمناطق 

الخطرة والمواقع 

الخالية من األوكسجين

حممد املطريي، اإن "املفاعالت امل�صبعة باملحفزات 

من  ج��دًا  عالية  ن�صب  على  حتتوي  الكيميائية، 

ال���غ���ازات ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ص��ت��ع��ال، ول��ذل��ك يفرت�ص 

مثل،  خاملة،  غ���ازات  باإ�صافة  تاأمينها  دائ��م��ًا 

النيرتوجني، لتقليل ن�صبة غاز الأوك�صجني فيها 

ملا دون ال� 5 %، للحيلولة دون وقوع احلرائق، 

وذلك لأن الأوك�صجني هو اأحد الأ�صالع الثالثة 

الالزم تواجدها حلدوث اأي ا�صتعال".

ن�صبة  ب��ت��خ��ف��ي�����ص  اأن�����ه  امل���ط���ريي،  واأو�����ص����ح 

اأنه بهذه  اإل  الأوك�صجني، تقل ن�صب احلرائق، 

وهو  اآخر،  خطرًا  ُي�صتحدث  التاأمينية  اخلطوة 

عدم وجود ن�صبة اأوك�صجني كافية لتنف�ص اأفراد 

ال�صيانة، اأو م�صغلي املفاعالت، يف حال دخولها 

ك��ث��ريًا من  ال��ذي ي�صعب  الأم���ر  م��ا،  �صبب  لأي 

مهمة رجال ال�صيانة، ويعر�صهم للخطر.

من  يت�صلح  اأن  يتطلب  ذل��ك  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ي��ع��م��ل��وا ب��ه��ذه ال��ب��ي��ئ��ة اخل��ط��رة ب��ن��ظ��ام دع��م 

اأي  عن  جتهيزاته  يف  يختلف  وال��ذي  احلياة، 

التعامل  يف  ت�صتخدم  تقليدية،  تنف�ص  اأجهزة 

مع الأماكن الأخرى.

نظم الدعم

�صالمة  اأول  مهند�ص  اأو���ص��ح  ال�����ص��اأن،  ذات  يف 

هو  احلياة،  دع��م  نظام  اأن  ه��ادي،  عبدالرحمن 

ال�صالح  ال��ه��واء  ب�صخ  يقوم  جهاز  بالأ�صا�ص 

للتنف�ص اإىل اخلوذة التي يرتديها عامل ال�صيانة، 

اأو  اأواملغلقة،  اخلطرة،  البيئة  يف  تواجده  اأثناء 

املغلقة، وذلك عن طريق عدد من خراطيم  �صبه 

الهواء، لتغذيته بالأوك�صجني الالزم للتنف�ص.

الأك�صجني  يوفر  اجلهاز  اأن  ه��ادي،  واأ���ص��اف 

يف  خا�صة  م�صخة  عرب  لعامل،  لتنف�ص  ال��الزم 

الت�صغيل  وحدة  بجانب  تو�صع  التحكم،  غرفة 

ت�صغيلها  ع��ل��ى  وي��ق��وم  ���ص��ي��ان��ت��ه��ا،  ي��ت��م  ال��ت��ي 

موظف اآخر، خمت�ص بنظم دعم احلياة، يكون 

�صبه  الوعاء  داخ��ل  بالعامل  دائ��م  ات�صال  على 

املغلق الذي يتم �صيانته، ويقوم هذا ال�صخ�ص 

امل��خ��ت�����ص مب��راق��ب��ة ج��م��ي��ع ن�����ص��ب ال���غ���ازات، 

ودرج���ات احل���رارة داخ��ل ال��وع��اء، ع��ن طريق 

اأجهزة القيا�ص، ب�صكل مُيكنه من اإخالء العامل 

�صالمته  على  حفاظًا  حلظة،  اأي  يف  الوعاء  من 

وحياته، وطلب فرقة الإنقاذ، و�صيارة الإ�صعاف 

يف حالت الطوارئ.

مميزات النظام

مانع  ب��ن��ظ��ام  امل��ج��ه��زة  اخل����وذة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

من  ه��ي   ،  )Anti-Panic helmet(ال������ف������زع

امل��م��ي��زات ال��ت��ي يتمتع ب��ه��ا ن��ظ��ام دع���م احل��ي��اة، 

ويختلف بها عن غرية من اأجهزه التنف�ص الأخرى، 

الهائل  النف�صي  ال�صغط  اأن  الدرا�صات  اأثبتت  اإذ 

بالفزع، ومن  اإ�صابته  اإىل  يوؤدي  قد  العامل،  على 

ثم يحاول )ل اإراديًا( نزع اخلوذة، والتنف�ص من 

الهواء املحيط به، وهذا بال �صك �صيوؤدي لفقدانه 

احلياة، لقلة ن�صبة غاز الأوك�صجني داخل الوعاء.

وب����نيَّ ه����ادي اأن ن��ظ��ام دع���م احل��ي��اة ي��ع��د اأح��د 

اإجراءات دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة التي 

و�صحة  �صالمة  على  للمحافظة  ال�رشكة  تتخذها 

هذا  ويعترب  الت�صغيلية،  مواقعها  داخ��ل  العمال 

النظام هو الأحدث من نوعه، لفتًا اإىل اأن ال�رشكة 

لتطبيقها  الأنظمة،  واأجنح  اأحدث  دائمًا  ت�صتقدم 

يف مواقعها املختلفة من اأجل احلفاظ على �صحة 

و�صالمة موظفيها. 
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خدمات وحلول

وت���ق���دم "���ص��ول��وم��ون" ل��ع��م��الئ��ه��ا، م���ن خ��الل 

ا�صت�صارية  وحلول  خدمات  اجلديدة،  الدرا�صة 

من  �صل�صلة  ع��رب  عاملية،  مب��ق��ارن��ات  وقيا�صية 

النفط  الإنتاج من حقول  بدءًا من  الطاقة،  قيم 

والغاز، مرورًا بالت�صنيع الكيميائي والتكرير.

وعلى الرغم من ا�صتفادة امل�صاركني يف الدرا�صة 

من هذه املعلومات، لتح�صني كفاءة يف ا�صتخدام 

بعد،  ي�صتغلها  مل  منهم  البع�ص  اأن  اإل  الطاقة، 

لأ�صباب متنوعة.

املزيد  م��ع  العمل  يف  ال�رشكة  ت�صتمر  و���ص��وف 

كفاءة  حت�صني  على  مل�صاعدتها  ال�رشكات،  من 

وو�صع  الأه��داف،  وحتديد  الطاقة،  ا�صتخدام 

خطط عمل لتحقيق النتائج املرجوة.

على  وتاأثريه  الطاقة،  توفري  الدرا�صة  وتتناول 

التكاليف الأخرى، مو�صحة اأن جزءًا كبريًا من 

يتحول  التكرير  عمليات  يف  امل�صتخدمة  الطاقة 

الأج��واء املحيطة  اإىل ح��رارة مهدورة، ت�صب يف 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

بعض مصافي 

التكرير ال تدرك تأثير 

استهالك الطاقة 

الزائد على التكاليف

في تكرير النفط

شؤون 
نفطية

اأعدت �سركة "�سولومون اأ�سو�سيت�س"، املتخ�س�سة يف جمال حت�سني 

ل�سركة  اال�سرتاتيجي  وامل�ست�سار  العاملية،  الطاقة  ب�سناعة  االأداء 

االإيجابي  التاأثري  عن  حديثة  درا�سة  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

ورفع  النفط،  تكرير  ب�سناعة  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  لتح�سني 

م�ستوى الكفاءة واالعتمادية والربحية.

وعر�ست ال�سركة نتائج الدرا�سة يف لقاء مع االإدارة العليا، بح�سور 

عدد من نواب الرئي�س التنفيذي ومديري الدوائر، كما اأعادت تقدمي 

النتائج يف م�سرح املبنى الرئي�سي لل�سركة لكافة املوظفني.
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االستدامة االقتصادية 

مهمة لمشغلي 

المصافي والعاملين 

بمجال صناعة تكرير 

  نواب الرئي�ص التنفيذي واملدراء ي�صتمعون ل�رشح حول نتائج الدرا�صة

ارتفاع  وبالتايل  التربيد،  مياه  يف  اأو  بامل�صايف، 

تكاليف  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  النفايات  ه��ذه  ح��رارة 

الت�صغيل وال�صيانة لأنظمة تربيد املرافق.

م��ن م�صايف  ال��ع��دي��د  اأن  ال��درا���ص��ة  ولح��ظ��ت 

ال�صتهالك  هذا  تاأثري  دائمًا  تدرك  ل  التكرير 

)غري  الإ�صافية  التكاليف  على  للطاقة  الزائد 

واأج��ور  ال�صيانة،  مثل:  بالطاقة(،  املتعلقة 

الكيميائية  امل����واد  وا���ص��ت��خ��دام  امل��وظ��ف��ني، 

ملعاجلة املياه.

الوفر املايل

قد  التكاليف احلقيقية،  اإدراك  عدم  ومن خالل 

تقلل امل�صايف من الوفر املايل الذي ميكن حتقيقه 

عرب حت�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة، مما يجعل 

ك��ف��اءة  حت�صني  م�����ص��اري��ع  ت��ربي��ر  ال�صعب  م��ن 

ا�صتخدام الطاقة اقت�صاديًا.

ك��ف��اءة  ال��ك��ب��رية يف  ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات  ت��ع��ن��ي  ول 

باهظة  تكون  اأن  بال�رشورة  الطاقة  ا�صتخدام 

الثمن، حيث ميكن اإجراء حت�صينات دون تكبد 

حتديثات  دم��ج  مت  ح��ال  يف  كبرية،  ا�صتثمارات 

الأ�صول  اإدارة دورة عمر  الطاقة �صمن خطط 

من  ي��ك��ون  ق��د  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى  امل��وق��ع،  يف 

البخارية  التوربينات  حمرك  ا�صتبدال  املنطقي 

مبحرك كهربائي، عندما يكون التوربني يحتاج 

اإىل �صيانة رئي�صية.

ويف هذه احلالة يف�صل اأن تكون �صعة املنظومة 

الكهربائية كافية، لذلك يجب درا�صة هذا احلل 

فبدًل  لها،  املخطط  ال�صيانة  اإج��راء  موعد  قبل 

م��ن ت��ك��رار نف�ص ال����دورة، واإن��ف��اق امل���ال على 

الإنفاق  تزيد  اأن  للم�صايف  ميكن  احل��ل،  نف�ص 

قلياًل لال�صتثمار يف حتديثات الطاقة، مع اجتاه 

ت�صاعدي كبري يف امل�صتقبل.

وقد قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية )اإيبا( 

لكثافة  "�صولومون"  م��وؤ���رش  بتعيني  م��وؤخ��رًا 

تكرير  للم�صادقة على م�صايف  كاإجراء  الطاقة، 

كفاءة  اأج���ل �صمان  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ب��رتول 

الطاقة، مبوجب برنامج "اإنريجي �صتار"، وهو 

برنامج تطوعي تابع ل� )اإيبا( يوفر الإر�صادات 

على  ال�رشكات  مل�صاعدة  والعرتاف،  والأدوات 

حت�صني اأداء مرافقها يف جمال الطاقة، وتعزيز 

فعالية برامج اإدارة الطاقة لديها.

تكاليف زائدة

النمو  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  الأح���ي���ان  ب��ع�����ص  ويف 

وقد  امل�����ص��ايف،  لإدارات  م�صلاًل  الق��ت�����ص��ادي 

بنود  بخ�صو�ص  �صبابية  ق��رارات��ه��ا  يجعل 

ال��وق��ود  درا���ص��ة  ت�صميم  مت  ل��ذل��ك  التكاليف، 

حتديد  يف  ال�رشكات  مل�صاعدة  "�صولومون"  يف 

ثغرات التكاليف الزائدة يف العديد من املجالت 

املوظفني،  اأجور  ال�صيانة،  )الطاقة،  احليوية 

وغ���ريه���ا(، م���ع م���راع���اة م���ا ي��ح��دث م���ن منو 

البنود  ه��ذه  من  بند  فكل  م���وازي،  اقت�صادي 

يف  التكرير  ���رشك��ات  تفكري  كيفية  على  ي��وؤث��ر 

فر�ص التح�صني.

"�صولومون"  اأو�صحت  درا�صتها،  ختام  ويف 

بالتناف�صية  تتميز  احلالية  التكرير  �صوق  اأن 

بالغ  اأمر  القت�صادية  ال�صتدامة  واأن  العالية، 

املجال،  يف  والعاملني  امل�صايف  مل�صغلي  الأهمية 

ال�صخمة  باملكا�صب  ال�صتهانة  ميكن  ل  ل��ذا 

كفاءة  حت�صني  خالل  من  حتقيقها  ميكن  التي 

ا�صتخدام الطاقة، والبحث عن كل ما يوفر يف 

بنود التكاليف الزائدة عن احلاجة. 

امل�سدر: 

من  امل��ع��ل��وم��ات  ببع�ص  ال���ص��ت��ع��ان��ة  مت   •

 – اأ�صو�صيت�ص  "�صولومون  درا�صة ل�رشكة 

.Solomon Associates“

.)https://www.solomononline.com( •
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صقر: فكرة إصدار 

مجلة باسم الشركة 

القت ترحيبًا ومباركة 

من اإلدارة العليا

جملة  م�سرية  ان��ط��الق  منذ  م��رت  ع��ام��اً،   45
متميزة  مكانة  خاللها  ت��ب��واأت  "الوطنية"، 
ال�سركات  م��ط��ب��وع��ات  م��ن  ن��ظ��ريات��ه��ا  ب��ني 

انتظامها  على  وحافظت  الزميلة،  النفطية 

وا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا، رغ����م ك���ل ال��ت��ح��دي��ات 

وال�سعوبات التي واجهتها.

ويف توثيق لهذه امل�سرية الطويلة من التميز، 

ال��ت��ق��ت "ال��وط��ن��ي��ة" اأح���د اأف���راد 

تركوا  ممن  التحرير،  اأ�سرة 

ب�سماتهم الوا�سحة على 

امتداد م�سريتها.

مدير  �سقر،  اإب��راه��ي��م 

حت��ري��ر "ال��وط��ن��ي��ة" 

ال�سابق، يروى لنا عرب 

كيف  التالية،  ال�سطور 

اإ�سدار  فكرة  ن�ساأت 

حتمل  �سهرية  جملة 

البرتول  �سركة  ا�سم 

الكويتية،  الوطنية 

مراحل  اإىل  بنا  وينتقل 

خمتلفة من م�سريتها.

"  " .. 45 عامًا من التميُّز )2-1(

مدير التحرير السابق يوثق مسيرتها

مناسبات
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ملجلة  االأوىل  االن��ط��الق��ة  ك��ان��ت  ك��ي��ف   •
"الوطنية"، واأين كانت تطبع؟

عندما   ،1975 �صنة  اإىل  املجلة  انطالقة  تعود 

الهيكلة،  ب��اإع��ادة  ق���رارًا  ال�رشكة  اإدارة  نفذت 

للعالقات  خا�صة  دائ���رة  مبوجبه  ا�صتحدثت 

العامة – حيث كانت العالقات العامة قبل ذلك 

)دائرة  املوظفني  �صوؤون  بدائرة  خا�صًا  ق�صمًا 

الأ�صا�صية  مهمته  الآن(،  الب�رشية  امل����وارد 

الدول  من  القادمني  ال�رشكة  ب�صيوف  العناية 

املجاورة والأجنبية.

ومن ُح�صن الطالع اأن الذي ُعني مديرًا للدائرة 

اجلديدة، كانت له ميول �صحفية، وهو املرحوم 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ق��ب��ن��دي )ك����ان ي��ن�����رش زاوي���ة 

الكويتية(،  القب�ص  جريدة  يف  دائمة  اأ�صبوعية 

لقاءات  اإدارته برتتيب عدة  وقد �صاهمنا حتت 

وب���رام���ج ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ع ع���دد م��ن م�����ص��وؤويل 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فيهم  مب��ن  ال�����رشك��ة، 

والع�صو املنتدب اآنئذ اأحمد عبد املح�صن املطري، 

عن  امل�صتوى  ع��ايل  وثائقيًا  فيلمًا  اأنتجنا  كما 

ال�رشكة، اأخرجه اأحد املخرجني الربيطانيني.

ال��ت��ي مل تكن   – ال��ك��وي��ت  ���رشك��ة نفط  وك��ان��ت 

بعد-  بالكامل  متلكتها  قد  الكويتية  احلكومة 

ت�صدر جملة �صهرية باللغة العربية، هي جملة 

الإجنليزية،  باللغة  ف�صلية  وجملة  "الكويتي"، 

هي "الكويت دايج�صت". 

ال��دائ��رة اجل��دي��دة بطرح فكرة  واأ����رشع مدير 

واْخِترَي  ال�رشكة،  با�صم  �صهرية  جملة  اإ�صدار 

ترحيبًا  الفكرة  ولقيت  "الوطنية"،  ا�صم  لها 

من  قويًا  ودعمًا  ال�رشكة،  اإدارة  من  ومباركة 

اأي  املنتدب-  والع�صو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

الرئي�ص التنفيذي بالت�صميات احلالية- وبالفعل 

�صدر العدد الأول يف اأواخر عام 1975، بعد اأن 

مت توقيع عقد للتحرير والإخراج والطباعة مع 

ال�رشكة نف�صها التي كانت تتوىل اإ�صدار جملتي 

يف  تطبع  وكانت جمالتها  الكويت،  نفط  �رشكة 

مطابع دار ال�صيا�صة.

• ما ال�سعوبات التي كانت تعرت�س املجلة، 
وكادرها التحريري؟

اإذ  يف احلقيقة مل تكن هناك �صعوبات تذكر، 

جتربة  متلك  جهة  مع  تعاقدت  ال�رشكة  اإن 

اإ����ص���دار امل��ط��ب��وع��ات  ط��وي��ل��ة اإىل ح��د م��ا يف 

الدورية وغري الدورية.

ول��ك��ن ال�����ص��ع��وب��ة ال��وح��ي��دة ك��ان��ت ت��ت��م��ث��ل يف 

ت�صدر  املجلة  تكن  فلم  املواعيد،  على  املحافظة 

دائ��رة  اأن  كما  ال�صهر،  خ��الل  حم��دد  موعد  يف 

العدد،  حم��دودة  كانت  التي  العامة،  العالقات 

ت�رشف  تكن  مل  ب��داي��ات��ه��ا،  يف  اخل���ربة  وقليلة 

بالكفاءة املطلوبة، ومع ذلك، وللحقيقة املجردة، 

مل ترتكب املجلة اأخطاء تذكر.

جملة  اإ���س��دار  يف  ال�سركة  تاأخرت  مل��اذا   •
اأن�سطتها  طبيعة  وتعك�س  با�سمها،  تنطق 

وعملها ملدة 15 عاماً؟

عند  حم��دودة  كانت  الوطنية"  "البرتول  اأع��م��ال 

تاأ�صي�صها يف اأوائل ال�صتينات من القرن املا�صي، 

للقطاع  ال�����رشك��ة مم��ل��وك��ة  ك��ان��ت  وب��امل��ن��ا���ص��ب��ة 

اخلا�ص، بال�رشاكة مع الدولة. 

وك��ان��ت ت��ت��وىل ت�صغيل وب��ن��اء حم��ط��ات ال��وق��ود يف 

البالد، اإ�صافة اإىل تزويد بع�ص ال�صفن بالوقود يف 

املوانئ والبحر )يف وقت لحق(. 

  "اأبو ماهر" يف اأحد اجتماعات هيئة حترير املجلة قبل �صنوات

المحافظة على 

المواعيد الصعوبة 

الوحيدة التي واجهت 

المجلة في البدايات

العاملون في 

الشركة استقبلوا 

اإلصدار األول للمجلة 

بترحيب كبير 



العـدد 503 - فرباير 242020

المجلة احتوت على 

أبواب للمرأة والطفل 

والقصة والتاريخ 

اإلسالمي والشعر

قسم اإلعالم كان 

يشرف على ما 

ُيكتب ويختار الصور 

والتصميم واإلخراج

ولكن بعد اأن افتتحت م�صفاتها مبنطقة ال�صعيبة يف 

عام 1968، وتو�صعتها الكبرية عام 1975، اأ�صبح 

واأ�صبح  ك��ب��ريًا،  واملجتمعي  الق��ت�����ص��ادي  ال���دور 

الطريق ممهدًا لإ�صدارات متثل ال�رشكة.

وقد �صهدت هذه الفرتة تطورين هامني، متثال يف 

الطاقة  ارتفعت  حيث  ال�صعيبة،  م�صفاة  تو�صعة 

التكريرية لها اإىل حوايل200 األف برميل يف اليوم.

اإن�����ص��اء دائ���رة الت�صويق  وال��ت��ط��ور ال��ث��اين، ه��و 

العاملي، لت�صويق املنتجات البرتولية من م�صفاة 

التابعة  الأح���م���دي  م��ي��ن��اء  وم�����ص��ف��اة  ال�صعيبة، 

الوقت  ذل��ك  يف  اململوكة  الكويت-  نفط  ل�رشكة 

لدولة الكويت وللقطاع اخلا�ص الأجنبي.

اآ�صيا  يف  لها  مكاتب  اجلديدة  الدائرة  وافتتحت 

واأوروبا واأمريكا، كما دخلت "البرتول الوطنية" 

يف �رشاكات واأن�صطة خارج دولة الكويت.

كانت  ال��ت��ي  ال�صعيبة،  م�����ص��ف��اة  اف��ت��ت��اح  وب��ع��د 

م�صفاة الت�صدير الأوىل يف دولة الكويت، اأن�صاأت 

حتت  بالوقود  الطائرات  لتزويد  وحدة  ال�رشكة 

ال��ط��ائ��رات  ل��ت��زوي��د  الكويتية  ال�����رشك��ة  م�صمى 

بالوقود)كافكو(.

واأن�صطتها  ال�رشكة  اأعمال  اأن  يت�صح  �صبق  مما 

العاملني  عدد  ازداد  وبالتايل  كثريًا،  تو�صعت  قد 

فيها، واأ�صبح اإ�صدار مطبوعات خا�صة، مبا فيها 

حاجة  الن�صاطات،  هذه  عن  تعرب  �صهرية،  جملة 

ملحة، اإل اأن العامل احلا�صم يف ذلك، هو تاأ�صي�ص 

دائرة العالقات العامة، التي جاءت لتحقق روؤية 

فريق  ا�صتحداث  نحو  التوجه  يف  ال�رشكة  اإدارة 

اأن�صطة ال�رشكة ودورها يف تعزيز  يتوىل جت�صيد 

القت�صاد املحلي من املوارد النفطية، ويف جمال 

النخراط املجتمعي وامل�صوؤولية الجتماعية.

• هل كانت هنالك مطبوعة اأخرى قبل جملة 
الوطنية؟

اأو  امل��ج��ل��ة  ل��ه��ا �صكل  م��ط��ب��وع��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ن  مل 

�صدور  قبل  ال�رشكة  با�صم  ت�صدر  ال��ن�����رشة، 

بانتظام  ت�صدر  كانت  ال�رشكة  لكن  "الوطنية"، 

العربية  باللغتني  م��ط��ب��وع��ًا  ���ص��ن��وي��ًا  ت��ق��ري��رًا 

والإجنليزية منذ عام 1963.

عندما  التقارير،  ه��ذه  اإىل  كثريًا  رجعت  وق��د 

ال�رشكة،  ب��ت��اري��خ  ال��ك��ت��اب اخل��ا���ص  اأع����ددت 

وتطور �صناعة التكرير الكويتية، الذي �صدر 

لتاأ�صي�ص  الذهبي  باليوبيل  مبنا�صبة الحتفال 

"البرتول الوطنية". 

كتابان  �صدر  ال�صعيبة  م�صفاة  تو�صعة  وبعد 

خمت�رشان عن امل�صفاة.

• كيف كان تفاعل املوظفني مع جملة ت�سدر 
يف  االأ�سا�سي  ن�ساطها  وتنقل  ال�سركة،  عن 

تكرير النفط والغاز؟

ل �صك اأن العاملني يف ال�رشكة ا�صتقبلوا املجلة 

لتنقل  عليها  يعولون  وكانوا  كبري،  برتحيب 

امل��وارد  تعزيز  يف  اجلماعية  جهودهم  ثمرة 

القت�صادية لدولة الكويت.

ال�رشكة  اأخبار  لنقل  وقد ُخ�ص�صت �صفحات 

البداية  يف  كانت  اأنها  مع  اأي�صًا،  وموظفيها 

اإذ  منوعة،  ثقافية  جملة  اإىل  تكون  ما  اأق��رب 

ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى اأب����واب خ��ا���ص��ة ب��امل��راأة 

  مبنى "البرتول الوطنية" القدمي
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كان غالف المجلة 

دائمًا يحمل لوحة 

فنية من أعمال 

الفنانين الكويتيين

المجلة تعاونت 

مع كّتاب من جامعة 

الكويت و"األوابك" 

ومعهد األبحاث 

  اأعداد �صابقة من جملة الوطنية

الق�صرية  والق�صة  الطبخ  وف��ن��ون  والطفل 

وال���ت���اري���خ الإ����ص���الم���ي وال�������ص���ع���ر.. ال���خ، 

باأخبار  خا�صة  �صفحات  بالطبع  وتت�صدرها 

ُترحب  وكانت  املختلفة،  واأن�صطتها  ال�رشكة 

العاملني يف ال�رشكة بها،  وُت�صجع م�صاهمات 

وتقدم لهم مكافاآت مادية.

فريق  ب��ني  العالقة  طبيعة  كانت  كيف   •
التحرير، وكيف كان يتم تق�سيم العمل؟

مع  موقع  عقد  هناك  ك��ان  الأوىل  ال�صنوات  يف 

املحررين  ان��ت��داب  تتوىل  متخ�ص�صة،  �رشكة 

وامل�����ص��وري��ن، وط��ب��اع��ة ال��ربوف��ة ك��ام��ل��ة، قبل 

دائ��رة  يف  الإع���الم  ق�صم  على  عر�صها  يتم  اأن 

العالقات العامة. 

وكنا يف الق�صم نقوم بالإ�رشاف الكامل على ما 

ُيكتب، ونختار ال�صور، ون�رشف على الت�صميم 

والإخراج.

وباملنا�صبة، اأود الإ�صارة اإىل مبادرة فريدة من 

كان  الوطنية،  ملجلة  الأول  العدد  فمنذ  نوعها، 

اأعمال  اأف�صل  م��ن  فنية  لوحة  يحمل  ال��غ��الف 

الفنانني الكويتيني. 

هذا  عاليًا  يقيمون  الكويتيون  الفنانون  وك��ان 

الت�صجيع املعنوي واملادي لفن الر�صم الكويتي، 

اللوحات  م��ن  اإنتاجهم  اأف�صل  لنا  وي��ق��دم��ون 

على  ن�رشها  ثم  ومن  عالية،  بحرفية  لت�صويره 

غالف املجلة الأمامي.

كنتم  وه��ل  املجلة،  فريق  ع��دد  ك��ان  ك��م   •
ت�ستكتبون كتاباً من اخلارج؟

كان هناك حمرر متفرغ مللحق الوطنية، مي�صي 

اأوقاته يف امل�صايف، ويف تغطية املنا�صبات  معظم 

والأن�صطة، ي�صاعده يف ذلك ممثل دائر العالقات 

العامة يف كل م�صفاة.

اإج���راء  يف  ت�صاعدنا  ال��زم��ي��الت  اإح���دى  وك��ان��ت 

املقابالت ال�صخ�صية. وكان هناك حمرر متفرغ 

ملجلة الوطنية، بالإ�صافة اإىل املقالت والأبحاث 

التي ي�صاهم بها معنا كتاب من خارج ال�رشكة

وبالفعل كان لدينا تعاون وا�صع مع كتاب كرث: 

ومعهد  "الأواب����ك"،  وم��ن  الكويت،  جامعة  من 

الكويت لالأبحاث العلمية، واأخ�ص بالذكر اثنني 

من الذين اأ�صهموا معنا ب�صكل �صبه دائم، وهما: 

الكتابات  يف  املتخ�ص�ص  الفقي،  الدكتور حممد 

العاين،  ن��زار  والدكتور  والإ�صالمية،  البيئية 

الذي ن�رشت له املجلة مقالت كثرية عن العلوم 

كانت  وحتى  بل  تطبيقاتها،  وتطور  وتاريخها 

تاأتينا مقالت من خارج دولة الكويت. 

ك��م��دي��ر حترير  ال��ع��م��ل  ك���ان  ف��ق��د  دوري،  اأم���ا 

وامللحق،  املجلة  يف  يُن�رش  م��ا  ك��ل  ع��ن  م�صوؤول 

وجميع الأن�صطة الإعالمية وال�صحفية، واأ�صياء 

كثرية للغاية تكلفني بها الإدارة العليا، اإ�صافة 

اأ�صدرتها  اإعداد مادة كل مطبوعة  اإىل عملي يف 

ال�رشكة على مدى ثالثة عقود ون�صف، وخا�صة 

التقرير ال�صنوي باللغتني.

اإىل حد  ودي���ة  اجلميع  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وك��ان��ت 

كبري، ومل ي�صجل اأي احتكاك، واإن �ُصجل بع�ص 

اأجل  وم��ن  الزمالة،  ح��دود  يف  ولكن  التناف�ص، 

الإجناز فقط.  
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كرنفال "إمتاز" الرابع
300 شركة قدَّمت خصومات مميزة

يج�سد م�سروع "اإمتاز"، الذي يوفر خ�سومات فورية كبرية من ال�سركات 

الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  يف  للعاملني  املجاالت  كل  يف  الرائدة  التجارية 

على  وحر�سها  الب�سري،  بالعن�سر  املوؤ�س�سة  اهتمام  التابعة،  و�سركاتها 

حتقيق الر�سى الوظيفي للعاملني يف القطاع النفطي.

كما ير�سخ امل�سروع قيمة ال�سراكة والعمل املوؤ�س�سي، وتعميق التعاون بني 

املوؤ�س�سة و�سركاتها وال�سركات االأخرى، مبا يعزز �سورة و�سمعة القطاع 

النفطي الكويتي.

السنعوسي: قريبًا 

خدمة جديدة 

للعاملين في القطاع 

النفطي وعائالتهم

300 �سركة
وا�صتمرارًا لفعاليات امل�رشوع، نظمت موؤ�ص�صة 

نفط  �رشكة  م��ع  بالتعاون  الكويتية،  ال��ب��رتول 

ال��ك��وي��ت، ك��رن��ف��ال "اإم���ت���از" ال���راب���ع، يف قاعة 

الدرة، مبنتزه الأحمدي، على مدار ثالثة اأيام، 

ملوظفي  كبرية  خ�صومات  الكرنفال  وفر  حيث 

املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة.

وبهذه املنا�صبة، اأو�صح مدير دائرة العالقات يف 

ال�صنعو�صي،  جمال  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 

تقدم  ال��ت��ي  ال�����رشك��ات  ع���دد  اأن  "الوطنية"،  ل��� 

عن  تزيد  النفطي  القطاع  يف  للعاملني  خ�صومات 

300 �رشكة، تعمل يف خمتلف املجالت، لفتًا اإىل 

اأن هذه العرو�ص ي�صتفيد منها اأكرث من 15 األف 

موظف م�صجلني يف املوقع الإلكرتوين ل� "اإمتاز".

اأك��رث  يحقق  "اإمتاز"  م�����رشوع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

اأول  ال��ن��ف��ط��ي، وه����و  ال���ق���ط���اع  ه����دف يف  م���ن 

يف  وي�����ص��اع��د  الإل���ك���رتوين،  للت�صوق  م�����رشوع 

اخلا�صة   2040 املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  حتقيق 

اأنه ي�صاعد يف حتقيق املبادرات  بالت�صال، كما 

الأربعة، وهي:

- تعزيز �صمعة القطاع النفطي.

- تعزيز العالقة مع ال�رشكاء من داخل وخارج 

القطاع النفطي. 

- توحيد الإجراءات وال�صوابط بني ال�رشكات 

النفطية.

- حتقيق ال�صتدامة.

فعاليات 
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  كرنفال "اإمتاز" قّدم منتجات متنوعة باأ�صعار مميزة ملوظفي القطاع النفطي

المطيري: مشروع 

"إمتاز" حقق نجاحًا 
باهراً منذ انطالقه 

قبل نحو عامين

فريق عمل المشروع 

يختار بدقة أفضل 

الشركات في 

مختلف المجاالت 

مفاجاأة قريبة

النفطي  القطاع  يف  العاملني  ال�صنعو�صي  ووعد 

يجري  العمل  اأن  اإىل  م�صريًا  جديدة،  مبفاجاأة 

ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى ق����دم و����ص���اق يف ع��م��ل��ي��ة حت��دي��ث 

معلومات وا�صعة على م�صتوى القطاع، لإطالق 

خدمة جديدة، من املقرر اأن ت�صمل ما ي�صل اإىل 

100 األف موظف ومقاول مع عائالتهم.

وبني اأنه �صوف يتم الإعالن عن اخلدمة اجلديدة 

لنحو  متاحة  تكون  بحيث  املنا�صب،  الوقت  يف 

"اإمتاز"،  األف موظف م�صجلني على موقع   15

اإ�صافة اإىل كافة املوظفني والعاملني يف القطاع 

املوؤ�ص�صة  يف  اإل��ك��رتوين  ب��ري��د  ميلكون  ال��ذي��ن 

وال�رشكات النفطية التابعة.

جناح كبري

من جانبها، اأكدت مديرة دائرة العالقات العامة 

املطريي،  خلود  الوطنية"  "البرتول  يف  والإع��الم 

منذ  ب��اه��رًا  جن��اح��ًا  حقق  "اإمتاز"،  م�����رشوع  اأن 

يجمع  اأ�صبح  حيث  ع��ام��ني،  نحو  قبل  انطالقه 

حتت �صقف واحد جميع ال�رشكات الرائدة على 

مبينة  امل��ج��الت،  ك��ل  يف  الكويت  دول��ة  م�صتوى 

الرابع  الكرنفال  يف  امل�صاركة  ال�رشكات  كل  اأن 

جم��الت  يف  مميزة  خ�صومات  ُت��ق��دم  للم�رشوع 

وامل�صارف،  وال�صفر،  ال�صياحة  ت�صمل:  متعددة، 

وال�رشكات الفندقية، و�رشكات الذهب والعطور، 

اإ�صافة اإىل العديد من املجالت الأخرى.

تعزيز االرتباط الوظيفي

م�رشوع  تاأ�صي�ص  "فكرة  اإن  امل��ط��ريي  وق��ال��ت 

العامة  العالقات  دوائ��ر  من  انطلقت  "اإمتاز"، 

والإعالم يف املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة، نظرًا 

للعدد الكبري للعاملني يف القطاع النفطي، والذي 

املوؤ�ص�صة  يف  موظف  األ��ف   20 نحو  اإىل  ي�صل 

اأن نوفر  التابعة، ومن ثم كان لبد  و�رشكاتها 

املجالت"،  ك��اف��ة  يف  متميزة  خ�صومات  لهم 

بهدف  ج��اء  امل�����رشوع  تاأ�صي�ص  اأن  اإىل  م�صرية 

القطاع  يف  للعاملني  الوظيفي  الرتباط  تعزيز 

���ص��ك��رن��ا ملوظفينا  ع���ن  ت��ع��ب��ري  ال��ن��ف��ط��ي، وه���و 

والعاملني يف القطاع".

مل�رشوع  ال��راب��ع  ال��ك��رن��ف��ال  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

اأولهما:  واح���د،  اآن  يف  هدفني  يحقق  "اإمتاز" 

اإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل م���ع ال�����رشك��اء 

الداخليني واخلارجيني امل�صاركني يف الكرنفال، 

والهدف الثاين يتمثل يف حتقيق الفائدة ملوظفي 

القطاع النفطي.

اختيار االأف�سل

فكرة  انطالق  ومنذ  اأن��ه  املطريي،  واأو�صحت 

امل�رشوع، مت اختيار اأف�صل ال�رشكات يف كافة 

املجالت من خالل فريق العمل، ممثاًل مبديري 

القطاع  يف  والإع���الم  العامة  العالقات  دوائ��ر 

ال�رشكات  جميع  مع  التوا�صل  عرب  النفطي، 

وخ�صومات  خ��دم��ات  ت��ُق��دم  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 

النفطية،  ال�رشكات  ملوظفي  ومتميزة  خا�صة 

النفطي  القطاع  يف  العاملني  جميع  اأن  مبينة 

التي  اخل�����ص��وم��ات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  ميكنهم 

يف  الكرنفال  يف  امل�صاركة  ال�رشكات  توفرها 

والتواجد يف  على احل�صور  قدرتهم  حال عدم 

الكرنفال، من خالل موقع "اإمتاز"، الذي يقدم 

اأي�صًا اأفكار مبتكرة.
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فريق اإلطفاء
رجال على خط النار

فريق االإطفاء، هو خط الدفاع االأول الذي تعتمد عليه �سركة البرتول الوطنية 

الكويتية يف حماية من�ساآتها وم�سافيها من اأي خطر، اأو حادث قد تتعر�س له.

ويعمل الفريق التابع لدائرة االأمن واالإطفاء على مدار ال�ساعة بنظام الورديات، 

بن�سب جاهزية عالية ت�سل اإىل 100%، حتى يف اأيام العطالت واالأعياد.

ويخ�سع للعديد من التدريبات داخل وخارج البالد، ويتمتع باملهنية واللياقة 

العالية، مما يجعله قادرًا على مواجهة املهام ال�سعبة التي توكل له يف اأي وقت.

الدعيج: تعاون الشركة 

و"اإلطفاء" لحماية 

منشآت تمثل العمودي 

الفقري لالقتصاد 

أمن 
وسالمة
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العجمي: "مركز 

اإلسناد والتدريب" 

واجهة حضارية تعبر 

عن إنجازات الشركة

براعة و�سجاعة

املا�صي  العام  خالل  الإطفاء  فريق  برهن  وقد 

على براعته يف مكافحة عدد من احلوادث، التي 

تعر�صت لها بع�ص وحدات م�صفاتي ال�رشكة، 

وا�صتحقوا  كبرية،  �صجاعة  رجاله  اأظهر  حيث 

عن جدارة لقب "رجال على خط النار"، ووجب 

تكرميهم يف اأكرث من منا�صبة.

الكبرية  واجلهود  الح���رتايف،  ل��الأداء  وتقديرًا 

الرئي�ص  نائب  قام  الإطفاء،  فريق  يبذلها  التي 

التنفيذي للخدمات امل�صاندة عبدالعزيز الدعيج، 

على  ق��ام  لدعمه، حيث  الإج�����راءات  م��ن  ب��ع��دد 

امل�صتوى الداخلي بتكرمي فريقي اإطفاء م�صفاة 

على  الأح��م��دي،  ميناء  وم�صفاة  عبداهلل،  ميناء 

اأدائهم املتميز يف التعامل مع احلالت الطارئة.

وخالل التكرمي عرب الدعيج عن فخره بامل�صتوى 

املهني العايل لرجال اإطفاء "البرتول الوطنية"، 

ال�رشيعة  ال�صتجابة  بخطة  بالتزامهم  م�صيدًا 

يف  امل�صتمرة  وج��ه��وده��م  ال���ط���وارئ،  حل���الت 

املحافظة على اأ�صول ال�رشكة وممتلكاتها.

تن�سيق م�سرتك

وعلى امل�صتوى اخلارجي، اأكد الدعيج اأن هناك 

جهود وتعاون م�صرتك بني "البرتول الوطنية"، 

والإدارة العامة لالإطفاء من اأجل خدمة الكويت، 

واحلفاظ على اقت�صادها بالدرجة الأوىل.

رج��ال  يحميها  ال��ت��ي  امل��ن�����ص��اآت  اأن  واأو����ص���ح 

الإدارة  مراكز  مع  بالتعاون  ال�رشكة،  اإطفاء 

العمود  وهي  باملليارات،  تقدر  لالإطفاء  العامة 

اأهمية  على  م�صددًا  ال��ب��الد،  لقت�صاد  الفقري 

العامة  الإدارة  يف  �رشكائنا  مع  العالقات  بناء 

لالإطفاء، من اأجل زيادة التفاهم والتكامل وقت 

الأزمات.

ال��دع��ي��ج،  زار  امل�����ص��رتك،  التن�صيق  اإط����ار  ويف 

الفريق  ل��الإط��ف��اء  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ام   م��دي��ر 

له درع �صكر وعرفان  املكراد، حيث قدم  خالد 

على اجلهود املبذولة من الإدارة يف �صبيل تطوير 

ورفع م�صتوى فريق اإطفاء "البرتول الوطنية"، 

يف  م�صاعدات  م��ن  الإدارة  قدمته  مل��ا  وت��ق��دي��رًا 

ال�رشكة  لها  تعر�صت  التي  احل��وادث  مكافحة 

خالل العام املا�صي.

ون��اق�����ص ال��دع��ي��ج م��ع امل���ك���راد خ���الل ال��زي��ارة 

اإم��ك��ان��ي��ة م���د ال���ت���ع���اون يف جم����الت ج��دي��دة، 

ك��ال��ت��دري��ب، و���ص��ي��ان��ة امل���ع���دات، وغ��ريه��ا من 

املجالت امل�صرتكة.

ترحيب بالتعاون

من جانبه، رحب املكراد بالتعاون مع "البرتول 

ب��امل��درب��ني  ال�����رشك��ة  م���د  ع��ار���ص��ًا  الوطنية"، 

واملحا�رشين، من اأجل ا�صتغالل "مركز الإ�صناد 

لل�رشكة  التابع  والأم���ن"،  لالإطفاء  والتدريب 

اإمكانياته  من  وال�صتفادة  الأح��م��دي،  مبنطقة 

وم��راف��ق��ه يف ت��دري��ب دف��ع��ات م��ن الإط��ف��ائ��ي��ني، 

موؤكدًا  النفطي،  القطاع  �رشكات  كافة  ل�صالح 

اأن هذا الأمر مك�صب عام للبالد.

يف  ال�رشكة  معدات  ا�صتقبال  املكراد  وعر�ص 

من  لالإطفاء،  العامة  الإدارة  �صيانة  ور���ص 

ال�رشكة،  معدات  بني  التكامل  حتقيق  اأج��ل 

ومعدات اإدارة الإطفاء، مما ميكن الور�ص من 

اأي  يف  ال�رشكة  معدات  مع  م�صتقباًل  التعامل 

ظرف طارئ.

الوطنية"  "ال���ب���رتول  ب��رغ��ب��ة  امل��ك��راد  واأ����ص���اد 

العامة  الإدارة  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��وا���ص��ل  يف 

ق��دم��ًا يف  ت�صري  ال��دول��ة  اأن  م���وؤك���دًا  ل��الإط��ف��اء، 

لبنته  �صتكون  الأزم���ات،  لإدارة  مركز  اإن�صاء 

المكراد: نثمن رغبة 

"البترول الوطنية" في 
التواصل والتعاون مع 

إدارة اإلطفاء

  فريق الإطفاء هو خط الدفاع الأول الذي تعتمد عليه ال�رشكة يف حماية من�صاآتها
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تكريم فريق إطفاء 

الشركة تقديراً ألدائه 

المتميز في التعامل 

مع الحاالت الطارئة

البيرمي: التواصل 

المستمر يؤدي إلى 

حسن ترتيب األدوار 

في األوقات الطارئة

موؤ�ص�صات  بني  اخل�صبة  العالقات  الأ�صا�صية 

بالفعل يف  والتي هي متوافرة  املختلفة،  الدولة 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  �رشكة  اإدارة  فكر 

اأهمية التكاتف  وغريها من اجلهات التي تقدر 

يف مواجهة الأزمات املختلفة.

مركز االإ�سناد

ق���ال م��دي��ر دائ����رة الأم���ن  ال�����ص��اأن،  ويف ذات 

الإ�صناد  "مركز  اإن  العجمي،  والإطفاء عبداهلل 

وال��ت��دري��ب ل��الإط��ف��اء والأم�����ن"، ي��ع��د واج��ه��ة 

ب�صكل  ال��دائ��رة  اإجن���ازات  عن  تعرب  ح�صارية 

ال�صكر  مقدمًا  ع��ام،  ب�صكل  وال�رشكة  خا�ص، 

ملوظفي دائ��رة الأم��ن والإط��ف��اء، فهم اجلنود 

امل��ج��ه��ول��ني ال��ذي��ن ت��ظ��ه��ر اأع��م��ال��ه��م ف��ق��ط يف 

املواقف احلرجة والطارئة.

حققته  ال��ذي  الكبري  بالإجناز  العجمي  واأ�صاد 

ت�صغيل  يف  واملتمثل   ،2019 ع��ام  يف  ال��دائ��رة 

"مركز الإ�صناد" يف منطقة الأحمدي.

ملحافظة  م��ك�����ص��ب��ًا  امل���رك���ز  ال��ع��ج��م��ي  واع���ت���رب 

الأح���م���دي ك��ل��ه��ا، ف��ه��و ق���ادر ع��ل��ى دع���م ق��وات 

الإدارة العامة لالإطفاء، اأو فرق اإطفاء �رشكات 

بالتعاون  م�صيدًا  املنطقة،  يف  النفطي  القطاع 

اإدارة  وم��راك��ز  وف���رق  ال�����رشك��ة  ب��ني  امل�صتمر 

الإطفاء يف املنطقة.

دائ��م��ًا  ت�صعى  ال�����رشك��ة  اأن  ال��ع��ج��م��ي  واأك����د 

العامة  الإدارة  مراكز  مع  العالقات  لتوطيد 

لالإطفاء يف حمافظة الأحمدي، م�صيدًا بتكرمي 

امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دع��ي��ج ل��ع��دد م��ن روؤ����ص���اء ه��ذه 

املراكز تقديرًا لتعاونهم امل�صتمر مع ال�رشكة 

اإطفاء  مدير  وه��م  املا�صية،  ال�صنوات  خ��الل 

البريمي،  اأح��م��د  العقيد  الأح��م��دي،  حمافظة 

العقيد  ال��ه��ي��م��ان،  اأم  اإط��ف��اء  م��رك��ز   ورئ��ي�����ص 

ع���م���ر ب���ور����ص���ل���ي، ورئ���ي�������ص م���رك���ز اإط���ف���اء 

ونائب  الكندري،  في�صل  العقيد  النوي�صيب، 

رئي�ص مركز اإطفاء النوي�صيب، العقيد ح�صني 

كبري  لعدد  تقدير  �صهادات  قدم  كما  ال�صمايل، 

من �صباط الإطفاء املتعاونني مع ال�رشكة.

ت�صب  اجلهود  ه��ذه  كل  اأن  العجمي  واأو���ص��ح 

التن�صيق امل�صرتك والتعارف وبناء  يف م�صلحة 

على  اإيجابًا  ينعك�ص  ما  وهو  التعاون،  ج�صور 

بني  الت�����ص��ال  و�صهولة  ال���ص��ت��ج��اب��ة،  ���رشع��ة 

اأفراد اجلهتني.

تعاون قوي

وخ���الل ت��ك��رمي��ه، ق��ال م��دي��ر اإط��ف��اء حمافظة 

"الإطفاء  اإن  البريمي،  اأحمد  العقيد  الأحمدي 

ال�رشكات  اإط��ف��اء  ف��رق  ب��ج��وار  يعمل  ال��ع��ام 

متثل  التي  النفطية  امل��راف��ق  لتاأمني  النفطية 

اأن  موؤكدًا  الوطن"،  واقت�صاد  البالد  ث��روات 

وال��زم��الء  ال�����رشك��اء  ب��ني  امل�صتمر  التوا�صل 

احل��الت  يف  الأدوار  ترتيب  ُح�صن  اإىل  ي��وؤدي 

الطارئة، كما يقوي ثقافة الفريق الواحد بني 

اجلهات املختلفة.

ودعا البريمي لتوحيد املعدات، واإجراء تدريبات 

م�صرتكة داخل امل�صايف، للتعرف على وحدات كل 

التعامل املنا�صبة معها،  م�صفاة، وحتديد طرق 

كما دعا اإىل حت�صري �صيناريوهات تدريبية تقف 

العام،  الإط��ف��اء  ف��رق  وق���درات  م�صتويات  على 

ميكن  بحيث  الوطنية"،  "البرتول  اإطفاء  وفرق 

تطوير املعدات مبا يتنا�صب مع طبيعة احلرائق 

واحلوادث املتوقع التعامل معها. 

  الدعيج يكرم مدير عام الإدارة العامة لالإطفاء الفريق خالد املكراد  .. ويكّرم مدير اإطفاء حمافظة الأحمدي العقيد اأحمد البريمي
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فن "اإلتيكيت"
يعزز الثقة بالنفس

االآداب  من  جمموعة  باأنه  االآخرين،  مع  التعامل  فن  اأو  "االإتيكيت"،  ُيعرف 

وال�سلوكيات والنظم والقواعد االجتماعية، التي ت�ساهم ب�سورة مبا�سرة يف خلق 

الب�سرية، مبا يف ذلك  الت�سرفات وال�سلوكيات  للعديد من  املقبول  النظام  حالة من 

ال�سلوكيات االجتماعية واملهنية.

بها خالل  االلتزام  التي يجب  القواعد  يقدم  الذي  الدليل  يعد مبنزلة  و"االإتيكيت" 

وتكوين  االأف�سل،  نحو  باحلياة  االرتقاء  على  ي�ساعد  مما  االآخرين،  مع  التعامل 

�سورة اإيجابية لالإن�سان لدى االآخرين.

ويعد "االإتيكيت" من املوا�سيع املهمة لدى العديد من ال�سعوب، حتى اأن الكثري من 

البلدان اأ�س�ست معاهد تخت�س بدرا�سة املهارات االجتماعية، والطرق التي ت�ساعد 

على كثب الثقة بالذات.

الهندال: قواعد 

"اإلتيكيت" تقلل 
الوقوع في الخطأ 

وتعزز الثقة بالنفس

علم الت�سرفات ال�سحيحة

ال��ه��ن��دال، م��ن دائ����رة م�صاندة  اآم��ن��ة  وت�����ص��ري 

يف  واملظهر،  "الإتيكيت"  وم�صت�صارة  الإدارة، 

درا�صة اأعدتها يف هذا املجال اإىل اأن "الإتيكيت"، 

هو العلم املعني بالت�رشفات ال�صحيحة لكل ما 

منر به يف حياتنا من مواقف وظروف، مو�صحة 

الفرن�صية،  اللغة  "اإتيكيت" م�صتقة من  اأن كلمة 

الرابع  لوي�ص  اأطلقها  وقد  "التذكرة"،  وتعني 

كان  �صغرية  ت��ذاك��ر  على  فرن�صا،  ملك  ع�رش 

حديقة  يف  امل���زروع���ات  اأط�����راف  ع��ل��ى  يعلقها 

ق�رشه، ليلفت انتباه املدعوين لولئمه، حتى ل 

ي�صحقوا الزهور اأثناء امل�صي.

ذك��ره  مت  ب��ل  ح��دي��ث،  علم  "الإتيكيت"  يعد  ول 

بني  ال��ع��الق��ات  تنظيم  يف  ال�����ص��م��اوي��ة  ب��ال��ك��ت��ب 

الأفراد، والأهل، واملجتمع، وكذلك مت تدوينه يف 

كتاب املوتى لدى احل�صارة الفرعونية، وتطرقت 

اتفاقية  اأول  اأما  العبا�صي،  الع�رش  يف  كتب  اإليه 

ر�صمية له فقد وقعت يف فيينا عا�صمة النم�صا.

تنمية 
بشرية
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  اللبا�ص الر�صمي للدولة كالد�صدا�صة والغرتة والعقال مالئم للعمل  اآمنة الهندال ت�رشح قواعد "الإتيكيت"

كثير من البلدان 

اهتمت  "اإلتيكيت" 

وأسست معاهد 

للمهارات االجتماعية

يمكن كسر قواعد 

"اإلتيكيت" حال 
تعارضها مع الدين 

أو العادات والتقاليد

"االإتيكيت" يف اال�سالم
اأهتم  الإ���ص��الم��ي  "الدين  اإن  ال��ه��ن��دال،  وق��ال��ت 

اخللق،  ح�صن  على  ح��ث  حيث  "الإتيكيت"،  ب��� 

وو�صع اأ�ص�ص وقواعد للتعامل بني النا�ص، ولُقب 

بال�صادق  و�صلم(،  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول 

الأمني، ل�صدقه واأمانته يف التعامل مع النا�ص"، 

"الإتيكيت"  اأنه ل ميكن ك�رش قواعد  م�صرية اإىل 

ال��ع��ادات  اأو  ال��دي��ن،  م��ع  تعار�صها  ح��ال  يف  اإل 

والتقاليد، وكذلك يف حالة تعار�صها مع ال�صحة. 

العمل

ق��واع��د  الأ���ص��خ��ا���ص  ات���ب���اع  اأن  واأو����ص���ح���ت 

وقوعهم  م��ن  يقلل  العمل،  خ��الل  "الإتيكيت" 

باأنف�صهم،  ثقتهم  وي��ع��زز  واحل���رج،  اخل��ط��اأ  يف 

واأف��ك��اره��م  اآرائ��ه��م  ع��ن  التعبري  م��ن  وميكنهم 

على  ي�صاعدهم  ذلك  اإىل  اإ�صافة  ب�صكل �صحيح، 

ك�صب الزمالء.

وبينت اأن مقابلة اأ�صخا�ص جدد لأول مرة، هي 

لنا  لذا و�صع  بها،  التي منر  اللحظات  اأهم  من 

"الإتيكيت" قواعد وا�صحة لها، اأبرزها:

- ترتيب الهندام.

- الثقة بالنف�ص.

تخلوا  اأن  ي��ج��ب  ال�صحيحة:  امل�����ص��اف��ح��ة   -

الآخ��ر،  للطرف  ا�صت�صغار  اأي  من  امل�صافحة 

احلواجز  ك�رش  بداية  امل�صافحة  تعترب  حيث 

بني الأ�صخا�ص.

- م�صافحة املراأة للرجل: يكفي اأن ت�صع املراأة 

بالراأ�ص،  قليلة  انحناءة  مع  �صدرها  على  يدها 

لتبدي تعبريها بال�صالم، اأو رد ال�صالم من غري 

اأي حرج.

املظهر العام

للعمل،  امل��الئ��م  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر  "اإتيكيت"  وح���ول 

امل���وح���دة  امل���الب�������ص  اأن  ال����ه����ن����دال  اأو�����ص����ح����ت 

لتمثيل  الأم���ث���ل  اخل��ي��ار  ه��ي   ،)UNIFORM(

على  يجب  ب��ه��ا،  التقيد  ع��دم  ح��ال  ويف  ال�����رشك��ة، 

ال�رشكة  وتعليمات  بقواعد  الل��ت��زام  الأ�صخا�ص 

فيما يخ�ص املالب�ص )DRESS CODE(، بحيث 

تتما�صى مع "اإتيكيت" املظهر العام املالئم للعمل.

خامات  من  ال�صيدات  مالب�ص  تكون  اأن  ويجب 

اأو  القطنية،  اخلامات  ارتداء  اإذ مينع  منا�صبة، 

ارت��داء قطع  اإذا مت  )اإل  ال�صفافة  اأو  الال�صقة، 

التي  القطع  عدد  مراعاة  مع  �صفافيتها(،  متنع 

ي��ت��م ارت���داوؤه���ا ح��ت��ى ل ت��ت��ح��ول الإط���الل���ة من 

ر�صمية اإىل غري ر�صمية، اأو ريا�صية.

كالعباءة،  ل��ل��دول��ة،  الر�صمي  اللبا�ص  ويعترب 

والد�صدا�صة، والغرتة والعقال مالئم للعمل.

االإك�س�سوارات

ترى  املنا�صبة،  الإك�����ص�����ص��وارات  وبخ�صو�ص 

ال��ه��ن��دال اأن����ه ي��ج��ب الب��ت��ع��اد ع���ن الب���ت���ذال، 

والكتفاء بقطعتني فقط، اإ�صافة اإىل �صاعة اليد، 

ال�صال�صل  ذات  الإك�ص�صوارات  عن  والبتعاد 

املتدلية، اأو التي بها اأجرا�ص، والكبرية احلجم، 

اأو التي بها خيوط، فهي غري مالئمة للعمل.

اأكرث من  الن�صاء،  اأو  الرجال،  ارت��داء  ويف حال 

تكون  اأن  يجب  ال��وق��ت،  بنف�ص  جلدية  قطعة 

القطع بلون واحد، اأو من نف�ص درجات اللون.
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يجب مراعاة الزمالء 

في العمل واحترام 

خصوصية اآلخرين 

وعدم إزعاجهم

الحديث مع زمالء 

العمل له ضوابط 

ويجب احترام 

السن والخبرات 

  كثري من الدول اأ�ص�ص معاهد تخت�ص بدرا�صة املهارات الجتماعية و"الإتيكيت"

اأما عن ال�صعر، فيجب على اجلن�صني مراعاة اأن 

يكون ال�صعر نظيفًا، وخايل من الق�رشة، وم�صفف 

بطريقة مرتبة، ومن "الإتيكيت" اأن ترفع ال�صيدة 

�صعرها، يف حال كان اأطول من العنق، واأن يكون 

اإك�ص�صوار ال�صعر مقارب للونه.

وعن الأحذية، يجب البتعاد عن ارتداء الأحذية 

الريا�صية ذات اخليوط، واملفتوحة من الأمام، 

اأكرث  العايل  الكعب  ذات  والأحذية  وال�صنادل، 

من 10 �صنتيمرتات.

اأنه  اإىل  م�صرية  املاكياج،  عن  الهندال  وحتدثت 

فعليها  املاكياج،  و�صع  ال�صيدة  اأرادت  حال  يف 

الب�رشة، وعدم  للون  املقاربة  بالألوان  اللتزام 

اإع��ادة  اأو  ج��دًا،  وا�صح  ب�صكل  املالمح  حتديد 

اأك��رث  لئ���ق  �صكل  تعطي  فالب�صاطة  ر���ص��م��ه��ا، 

ت�صمن  مالب�ص  ارت����داء  م��راع��اة  م��ع  بالعمل، 

الالئق  غ��ري  فمن  وج���د(،  )اإن  ال��و���ص��م  تغطية 

اإبرازه يف العمل.

"اإتيكيت" املكاتب 

ووفقًا لقواعد "الإتيكيت" يجب مراعاة الزمالء 

اأو  م�صرتكة،  املكاتب  كانت  اإن  حال  يف  بالعمل 

املوظف  يت�رشف  فال  )الكيوبيكال(،  مفتوحة 

وكذلك  حريته،  كامل  وي��اأخ��ذ  ل��وح��ده،  وك��اأن��ه 

اإىل  اإ�صافة  الآخرين،  يجب مراعاة خ�صو�صية 

عدم تناول الأطعمة ذات الرائحة النفاذة.

مهمة  ف��ه��ي  املكتبية  ال���زي���ارات  وبخ�صو�ص 

لتقوية العالقة بني املوظفني، واإيجاد بيئة عمل 

جيدة، ولكن يجب األ تتجاوز 15 دقيقة.

وتطرقت الهندال ل� "اإتيكيت" احلديث يف العمل، 

العمل  يف  الرئي�ص  م��ع  احل��دي��ث  اأن  مو�صحة 

التدخل  ع��دم  اأهمها:  م��ن  ع��دي��دة،  �صوابط  ل��ه 

بالقرارات الإدارية، والتعبري عن وجهة النظر 

ب�����ص��ورة ل��ب��ق��ة، ف��امل�����ص��وؤول ه��و ال���ذي يتحمل 

لرفع  الأم��ر  احتاج  واإذا  ق��رارات��ه،  م�صوؤولية 

تظلم، فيجب اأن يكون بح�صب �صيا�صة ال�رشكة.

اأخ��رى،  �صوابط  فله  ال��زم��الء  مع  احلديث  اأم��ا 

اأبرزها: لطافة احلديث، وانتقاء الألفاظ املنا�صبة، 

فاملوظف ُملزم باإلقاء التحية، وا�صتخدام بع�ص 

تف�صل... عفوًا،  اآ�صف،  )�صكرًا،  مثل  الكلمات 

ال����خ(، وك��ذل��ك اح����رتام ال�����ص��ن واخل����ربات بني 

املوظفني اأثناء تعاملهم مع بع�ص.

الت�سرفات الروتينية

الروتينية  الت�رشفات  "اإتيكيت"  ب��اب  ويف 

ال�صحيحة  الطرق  و�صحت  للعمل،  املالئمة 

ن��زول  اأو  و���ص��ع��ود  واجل��ل��و���ص،  للم�صي، 

ال�صلم، واأ�صلوب الكالم و�صوابط ال�صوت، 

ب�صوت  احلديث  اأو  الت�صنع،  فيه  مينع  اإذ 

عايل.

واختتمت الهندال باحلديث عن "اإتيكيت" 

الج��ت��م��اع��ات وال�����ص��م��ات امل��ط��ل��وب��ة ملدير 

الج���ت���م���اع، و���ص��الح��ي��ات��ه، وواج��ب��ات��ه 

ح�صوره،  وموعد  الجتماع،  اإدارة  اأثناء 

اأماكن  مبينة  الج��ت��م��اع،  اإن��ه��اء  وطريقة 

كل  ومعنى  واأه��م��ي��ة  احل�����ص��ور،  جلو�ص 

موقع حول طاولة الجتماعات، و�صوابط 

ا���ص��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، واأ���ص��ول 

ي�صيع  ول  الجتماع،  يفيد  مبا  النقا�ص، 

وقت احل�صور.
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الصداع.. عرض أم مرض؟
محاضرة توعوية صحية 

عدم النوم جيداً 

وقلة شرب الماء 

أهم مسببات 

الصداع النصفي

ال�سداع الن�سفي )Migraine(، هو ا�سطراب ع�سبي مزمن، يتكرر وفق 

الراأ�س،  ال�سداع، وعادة ما ي�سيب ن�سف  اإىل �سديدة من  حاالت معتدلة 

الع�سبي  اجلهاز  اأعرا�س  من  عدد  مع  باال�سرتاك  هذا  يكون  ما  وكثريًا 

الالاإرادي.

اليونانية  اللغة  م��ن  م�ستقة   )Migraine( االإجنليزية  والت�سمية 

واال�سم  الراأ�س،  من  واحد  جانب  يف  االأمل  وتعني   ،)Hemicrania(

م�ستمد من اإحدى �سفات ال�سداع الن�سفي.

وقد ُعرف ال�سداع الن�سفي منذ القدم عند االإغريق، والفراعنة، وحاولوا 

عالجه عن طريق ربط الراأ�س.

محاضرة 
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االأ�سباب

م  نظَّ ع��الج��ه،  وط���رق  امل��ر���ص،  ب��ه��ذا  للتعريف 

ال��ق�����ص��م ال��ط��ب��ي ب���دائ���رة ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة 

والبيئة، حتت رعاية وح�صور الرئي�ص التنفيذي 

توعوية �صحية  البدر، حما�رشة  وليد  لل�رشكة 

األقاها  مر�ص"؟  اأم  عر�ص  "ال�صداع..  بعنوان 

رئي�ص ق�صم الأع�صاب مب�صت�صفى ابن �صينا د. 

جا�صم الها�صل.

اأن ال�صداع  اأو�صح الها�صل  وخالل املحا�رشة 

الن�صفي يحدث يف جانب واحد من الراأ�ص )يوؤثر 

على ن�صف الراأ�ص(، وي�صتمر بني �صاعتني اإىل 

لدى حوايل  �صائع  اأنه مر�ص  مبينًا  �صاعة،   72

15 % من الأ�صخا�ص.

غري  الن�صفي  ال�����ص��داع  اأ���ص��ب��اب  اأن  واأ���ص��اف 

ال�صعور  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  الآن،  ح��ت��ى  وا���ص��ح��ة 

بالنب�ص يف الراأ�ص، والناجم عن تو�صع الأوعية 

الدموية يف طبقة ال�صحايا يف الدماغ، هو املوؤ�رش 

الأول لالإ�صابة بهذا املر�ص.

يف  املقبولة  النظريات  "معظم  اإن  الها�صل  وقال 

هذا الإطار ت�صري اإىل اأن هناك خلل يف مادة داخل 

"ال�صرتوتونني"، ت�صبب �صل�صلة  الدماغ ت�صمى 

من التغريات يف الدماغ، وبع�ص اللتهابات، مبا 

يوؤدي اإىل حدوث ات�صاع يف الأوعية الدموية".

ن�سب االإ�سابة

وبنيَّ الها�صل، اأن ن�صبة اإ�صابة الإناث بال�صداع 

بن�صبة  مقارنة  اأ�صعاف،  بثالثة  تزيد  الن�صفي 

الذي  التغري  اإىل  يرجع  وه��ذا  ال��ذك��ور،  اإ�صابة 

لفتًا  الن�صاء،  عند  اجل�صم  هرمونات  يف  يحدث 

اإىل اأنه عادة ما يبداأ ال�صداع الن�صفي بالظهور 

خالل فرتة البلوغ، ومن امل�صتبعد اأن ي�صتمر اإىل 

ما بعد �صن اخلم�صني.

ت�صبق  حتذيرية  اإ���ص��ارات  النا�ص  بع�ص  وتنتاب 

ال�صداع الن�صفي، وتبقى ملدة ترتاوح ما بني 60-5 

 ،)Aura(دقيقة، وهذه الإ�صارات ت�صمى م�صبقات

وهي توجد يف النوع الأول من ال�صداع الن�صفي 

النوع  اأم���ا  الكال�صيكي(،  الن�صفي  )ال�����ص��داع 

ويحدث  ال�صائع،  الن�صفي  ال�صداع  فهو  الثاين، 

دون اأي م�صبقات اأو اإ�صارات.

الن�صفي يكون لديهم  وبع�ص مر�صى ال�صداع 

اإح�����ص��ا���ص ب��ق��رب اإ���ص��اب��ت��ه��م ب��امل��ر���ص، وه��ذه 

التغريات ت�صمى البوادر)Prodrome(، وهي 

بفرتة  الن�صفي  ال�صداع  ت�صبق  التي  امل�صبقات 

اأطول من احلالة ال�صابقة.

اأعرا�س

واأملح الها�صل اإىل اأن اأعرا�ص ال�صداع الن�صفي 

اأنها تتفاوت يف  تتفاوت من �صخ�ص لآخر، كما 

نف�صه من مرة لأخرى، وت�صمل هذه  ال�صخ�ص 

الأعرا�ص:

- ال�����ص��ك��وى م��ن ���ص��داع يف ج���زء حم���دد من 

الراأ�ص.

- احل�صا�صية ال�صديدة للرائحة.

- احل�صا�صية ال�صديدة لل�صو�صاء.

- احل�صا�صية ال�صديدة لالأ�صوات.

  د. الها�صل ي�رشح اأعرا�ص ال�صداع الن�صفي واأ�صباب الإ�صابة به

نسبة إصابة 

اإلناث بالصداع 

النصفي ثالثة 

أضعاف الذكور

تغير هرمونات 

الجسم عند النساء 

سبب رئيسي 

لإلصابة بالمرض
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- حدوث ت�صلب يف ع�صالت الرقبة.

وقد ل يتمكن املري�ص يف الغالب من موا�صلة 

البقاء يف غرفة  ما يقوم به من عمل، ويف�صل 

ه��ذه  ع��ل��ى  للتغلب  ال��ن��وم،  وحم��اول��ة  مظلمة 

الأعرا�ص.

وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��ر���ص��ى ال��ذي��ن ي�صكون 

والإح�صا�ص  وال����ُدوار،  بالدوخة  ال�صعور  من 

ب��ال��غ��ث��ي��ان، وي���ح���دث ه���ذا ك���ث���ريًا ع��ن��د رك���وب 

ال�����ص��ي��ارات، اأو ال��ق��ط��ارات، وي����زداد ع���ادة يف 

املر�صى  بع�ص  جن��د  ل��ذل��ك  اخل��ل��ف��ي��ة،  امل��ق��اع��د 

يف�صلون اجللو�ص يف املقاعد الأمامية، اأو حتى 

قيادة ال�صيارة عن اجللو�ص يف اخللف.

احل�سا�سية لل�سوء

وت��ع��د احل�����ص��ا���ص��ي��ة ال�����ص��دي��دة ل��ل�����ص��وء من 

الن�صفي  ال�صداع  قبل  حتدث  التي  امل�صبقات 

بفرتة ب�صيطة، وهي حتدث مع بريق ال�صوء، 

اأو  وجنومًا،  �صوداء  بقعًا  املري�ص  يرى  حيث 

املجال  يف  تتحرك  متعرجة  ���ص��وداء  خطوطًا 

الب�رشي.

اجل�����ص��م،  يف  اأمل  ت�����ص��ب��ب  امل�����ص��ب��ق��ات  وب��ع�����ص 

اأو  الإب���ر،  اأو  الدبابي�ص،  بوخز  كالإح�صا�ص 

اأق��ل  الأع��را���ص  ه��ذه  اأن  اإل  ب��اخل��در،  ال�صعور 

�صيوعًا.

لل�صداع  بكرثة  ال�صائعة  غري  الأع��را���ص  وم��ن 

الن�صفي، معاناة املري�ص من م�صاكل يف النطق 

والتعبري، وكذلك يف الفهم.

وهناك اأنواع معينة من ال�صداع الن�صفي ذات 

اجلينات  بع�ص  حتديد  مت  وقد  خا�صة،  �صفات 

ن��ادرة  ح��الت  اأنها  اإل  الأن���واع،  لهذه  امل�صببة 

العائالت احلاملة لهذه  جدًا، وتنت�رش يف بع�ص 

اجلينات فقط.

اإ�سابة االأطفال

الن�صفي،  بال�صداع  اأي�صًا  الأطفال  وقد ي�صاب 

ما،  نوعًا  خمتلفة  تكون  لديهم  الأع��را���ص  لكن 

وال�صعور  ال��راأ���ص،  ب��دوار  ي�صابون  ما  فعادة 

بالغثيان، واآلم متكررة يف البطن. 

الن�صفي  ال�صداع  مر�ص  اأعرا�ص  تختلف  وقد 

بع�ص ال�صيء من طفل لآخر.

وعادة ما يكون الأطفال ممن لديهم تاريخ عائلي 

لالإ�صابة  عر�صة  اأك��رث  الن�صفي  ال�صداع  مع 

بهذا املر�ص، لكن ن�صبة الإ�صابة حتى الآن غري 

معروفة بدقة.

املثريات

واأ�صار الها�صل اإىل اأن العوامل التي توؤدي اإىل 

ال�صداع الن�صفي، ت�صمل:

- عدم نوم �صاعات كافية.

- قلة �رشب املاء.

- تناول الهرمونات التعوي�صية.

- تناول ال�صيدات حبوب منع احلمل.

- تغري هرمونات اجل�صم الذي يحدث للن�صاء.

- ال�صهر.

- ال�صغوطات النف�صية.

- التقلبات اجلوية قد تثري املر�ص.

- ال�صوء ال�صاطع.

)التمارين  ال�صديدة،  الريا�صية  التمارين   -

الريا�صية اخلفيفة مفيدة لل�صداع(.

لزيادة  املهمة  العوامل  من  ال�صمنة  تعد  كما 

قد يصاب األطفال 

بالصداع النصفي 

لكن األعراض لديهم 

تكون مختلفة 

الحساسية 

الشديدة للضوء 

من المسبقات التي 

تحدث قبل الصداع 

  الأطفال اأي�صًا معّر�صون لالإ�صابة بال�صداع
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تعقيد عالجه،  ال�صداع، وزيادة  ن�صبة حدوث 

على  املحافظة  املر�صى  جميع  على  يجب  لذلك 

اأوزان �صحية.

وق���د ُوِث���ق���ت ك���ل ه���ذه ال���ع���وام���ل، ك��ع��وام��ل 

الن�صفي،  ال�صداع  ملر�صى  ومثرية  حمفزة 

ُوثقت  كما  لآخ��ر،  �صخ�ص  من  متغرية  وه��ي 

مثرية  كعوامل  وامل�رشوبات  الأطعمة  بع�ص 

لآخ��ر،  �صخ�ص  م��ن  متغرية  وه��ي  للمر�ص، 

وم���ن ه���ذه الأط���ع���م���ة: اجل����ن، وال��ك��اف��ي��ني، 

وال��ك��ح��ول، وامل���ك�������رشات، وال�����ص��وك��ولت��ة، 

وال��ط��ع��ام ال�����ص��ي��ن��ي، وال��ل��ح��وم احل���م���راء، 

ومنتجات الألبان )لكل �صخ�ص مثري- حمفز 

ملعرفة  طريقة  واأف�صل  وحم���دد(،  خا�ص   -

مذكرة  عمل  هو  بك،  اخلا�ص  واملحفز  املثري 

خا�صة لل�صداع.

التعامل مع ال�سداع

جهد  اإىل  ي��ح��ت��اج  الن�صفي  ال�����ص��داع  ع���الج 

معرفة  وك��ذل��ك  املري�ص،  م��ن  كبريين  وط��اق��ة 

الدوائية  وغ��ري  ال��دوائ��ي��ة  والو�صائل  ال��ط��رق 

يعرف  اأن  اأوًل  املري�ص  فعلى  عليه،  للتغلب 

حمفزات ال�صداع لديه، ويحاول جتنبها قدر 

وجتنب  الراحة،  اإىل  اللجوء  وعليه  الإمكان، 

بقرب  ي�صعر  عندما  خ�صو�صًا  ال�صغوطات، 

اإ�صابته بال�صداع.

ال�صداع  نوبات  من  التقليل  على  ي�صاعد  ومما 

وال���ص��رتخ��اء،  الب�صيطة،  التمارين  الن�صفي 

والنتظام يف النوم.

انت�صارًا  اأك���رث  الن�صفي  ال�����ص��داع  اأن  ومب��ا 

فاإن  لذا  اأثناء احلمل،  الإن��اث، خ�صو�صًا  عند 

حبوب منع احلمل قد تزيد الأمر �صوءًا، وهذا 

الأطباء  ين�صح  لذا  لأخ��رى،  اأنثى  من  يختلف 

ال�صداع  ه��ذه احل��ب��وب يف ح��الت  اأخ��ذ  بعدم 

الن�صفي، وكذلك عدم التدخني، لأنه يزيد من 

ن�صبة تخرث الدم، وهو ما قد يوؤدي اإىل حدوث 

اجللطات.

العالجات الدوائية

تطور عالج ال�صداع الن�صفي يف الفرتة املا�صية 

املتاحة  الأدوي���ة  يف  زي��ادة  وهناك  كبري،  ب�صكل 

العالجات  تق�صيم  وميكن  امل��ر���ص،  ه��ذا  لعالج 

الدوائية اإىل نوعني:

عند  ع��ادة  ت�صتخدم  وه��ي  حلظية،  ع��الج��ات   •
حدوث النوبات احلادة.

• عالجات وقائية، وهي التي ت�صتخدم للوقاية 
من الإ�صابة باملر�ص.

المعاناة من 

مشاكل في النطق 

والتعبير أعراض غير 

شائعة للمرض

عالجات الصداع 

النصفي تطورت 

في الفترة الماضية 

بشكل كبير

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

الآث��ار  من  الها�صل  ح��ذر  املحا�رشة،  خ��الل 

اجلانبية لبع�ص الأدوية امل�صتخدمة يف عالج 

ال�صداع الن�صفي، والعالجات الوقائية له، 

ومدة ا�صتخدامها.

واأجاب الها�صل على العديد من الأ�صئلة التي 

طرحها احل�صور حول ال�صداع الن�صفي.

م�رشح  يف  اأقيمت  التي  املحا�رشة  وراف���ق 

طبي  م��ع��ر���ص  ل��ل�����رشك��ة،  الرئي�صي  امل��ب��ن��ى 

قدم ملوظفي ال�رشكة خ�صومات كبرية على 

الأدوية والأجهزة الطبية.

اآثار جانبية



العـدد 503 - فرباير 382020

تويتر
ُيدّون وينشر ما يدور في ذهنك

يعد "تويرت" اأحد اأ�سهر تطبيقات و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

مل�ستخدميه  وي�سمح  امل�سغر،  التدوين  خدمة  يقدم  حيث 

باإر�سال تغريدات )tweets(، بحد اأق�سى 280 حرفاً للر�سالة 

ر�سالة  اإر�سال  اأو  موقعه،  طريق  عن  مبا�سرة  وذلك  الواحدة، 

ن�سية ق�سرية، اأو برامج املحادثة الفورية، اأو التطبيقات التي 

يقدمها املطورون، مثل "في�س بوك"، وغريه.

ن�ساأة املوقع

تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ت��وي��رت  تطبيق  اإن�����ص��اء  مت 

عمل  اإط������ار  وه����و   ،)Ruby on Rails(

ت�صمح  الإن���رتن���ت،  تطبيقات  يف  متخ�ص�ص 

واج��ه��ت��ه ب��ال��ت��ك��ي��ف وال��ت��ك��ام��ل امل��ف��ت��وح مع 

اخلدمات الأخرى.

وظهر املوقع اأوائل عام 2006، كم�رشوع تطوير 

مدينة  يف  الأمريكية  "اأوديو"  �رشكة  اأجرته  بحثي 

ال�رشكة  اأطلقته  ذل��ك  وبعد  فران�صي�صكو،  �صان 

ر�صميًا للم�صتخدمني ب�صكل عام يف اأكتوبر 2006.

ظهرت  فقد  "تويرت"  من  الكاملة  الن�صخة  اأم��ا 

تك�صا�ص  بولية  املو�صيقى  موؤمتر  يف  مرة  لأول 

ال�صهر  ويف   ،2007 ع��ام  مار�ص  يف  الأمريكية 

اخلدمة  بف�صل  "اأودي���و"  �رشكة  قامت  ال��ت��ايل، 

عنها، وتكوين �رشكة جديدة با�صم "تويرت".

البحث  2009، قام حمرك  وب��دءًا من دي�صمرب 

ملدخالت  فورية  بحث  نتائج  بعر�ص  "جوجل" 

واأ�صبح  "ت��وي��رت"،  يف  اجل��دي��دة  امل�صتخدمني 

التطبيق  يف  ال���ص��رتاك  امل�صتخدمني  ب��اإم��ك��ان 

الرئي�صية  ال�صفحة  طريق  عن  مبا�رش،  ب�صكل 

�صخ�صي  ملف  لديهم  يتكون  وبذلك  للموقع، 

التحديثات  اآخ��ر  تظهر  حيث  احل�صاب،  با�صم 

ل  وال��ت��ي  الآن"،  تفعل  "م���اذا  ال�����ص��وؤال  ح��ول 

امل�صتخدم  يقوم  اأن  وبعد  140 حرفًا،  تتجاوز 

بتحديث حالته تر�صل التحديثات اإىل الأ�صدقاء.

ويف يوليو عام 2016 اأعلنت �رشكة "تويرت" عن 

الطلبات  تقدمي  لعملية  جديدة  لطريقة  اإطالقها 

عالمة  على  للح�صول  الإن��رتن��ت  عرب  تتم  التي 

التحقق الزرقاء حل�صابات "تويرت"، مما ي�صهل 

على امل�صتخدمني 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���ص��ي، وق��د �صنفته 

التطبيق ظهر أوائل 

2006 كمشروع 
تطوير بحثي أجرته 

شركة "أوديو"

علوم 
وتكنولوجيا
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النسخة الكاملة 

من "تويتر" 

ظهرت ألول مرة 

في مارس 2007

  جدول يو�صح اأكرث ال�رشكات وال�صخ�صيات متابعة حول العامل على "تويرت"

المبرمج األمريكي 

جاك دورسي 

صاحب فكرة 

إطالق التطبيق

جملة معهد "ما�صو�صو�صت�ص" للتقنية، كاأحد اأكرث 

35 �صخ�صية مبتكرة يف العامل حتت �صن 35 �صنة.

العديد  يف  "تويرت"  ح�����ص��اب  ا���ص��ت��خ��دام  ومي��ك��ن 

ال��ي��وم��ي��ات اخلا�صة  ن�رش  م��ث��ل:  امل��ج��الت،  م��ن 

مبختلف  ون��ق��ا���ص  ح���وار  واإن�����ص��اء  للم�صتخدم، 

امل���و����ص���وع���ات، وم��ت��اب��ع��ة الأح�������داث اخل��ا���ص��ة 

بال�رشكات والأفراد، والرتويج ملنتجات وخدمات 

ال�رشكات واملوؤ�ص�صات والأفراد، وجذب النتباه 

لالأحداث، �صواء اخلا�صة، اأو العامة.

اإيجابيات

ي�صاعد  الإيجابيات، فهو  العديد من  وللربنامج 

اإذ  �رشيع،  ب�صكل  والأفكار  الأخبار  ن�رش  على 

"تويرت"  على  ال�صخ�ص دخوله  ت�صجيل  مبجرد 

ميكنه ت��دوي��ن ون�����رش ك��ل م��ا ي���دور يف ذه��ن��ه، 

مناق�صة  اأي�صًا  الآخرين  للم�صتخدمني  وميكن 

اأو املو�صوع، كما ميكن اأخذ املالحظات  اخلرب 

والتعليقات من الآخرين. 

وي���وف���ر ال��ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام وخ����وا�����ص ح��م��اي��ة 

خا�صية  مثل،  ال�رشقة،  من  حتميه  للم�صتخدم 

التغريدات  حتمي  التي  تغريدياتي"،  "احمي 

وجميع التحديثات.

من  ميكنك  اأن��ه  اأي�صًا  التطبيق  اإيجابيات  ومن 

نف�ص  من  امل�صتخدمني  من  الكثري  على  التعرف 

اخلربات  يطور  وبالتايل  العمل،  يف  تخ�ص�صك 

والقدرات من خالل ت�صارك املعلومات.

�سلبيات

 وك����اأي اب��ت��ك��ار، اأو اخ�����رتاع، ه��ن��اك وج���ه اآخ��ر 

كوجود  اإغفالها،  ميكن  ل  و�صلبيات  "تويرت"،  ل� 

على  م�صتمر  ب�����ص��ك��ل  ت��ظ��ه��ر  م��زع��ج��ة  اإع���الن���ات 

�صفحات امل�صتخدمني. 

من  امل�صكلة  لهذه  حلول  وج��ود  من  الرغم  وعلى 

ه��ذه  اأن  اإل  الإع����الن����ات،  خ��ا���ص��ي��ة ح��ج��ب  خ���الل 

حل�صابك،  للمت�صفحني  تظهر  باملقابل  الإع��الن��ات 

لذلك تبقى هذه امل�صكلة دون حل.

ال�صكاوى  ت��زاي��د  الأخ�����رى،  ال�صلبيات  وم���ن 

�صورهم  تغيري  ب�صبب  امل�صتخدمني،  قبل  من 

اأن  كما  البي�صاء،  ال�صورة  اإىل  املوقع  قبل  من 

"تويرت" لي�ص مثاليًا للمحتوى املرئي، حيث اأنه 

اأف�صل  بالأ�صا�ص ن�صي، وتعد املواقع الأخرى 

منه مل�صاركة ال�صور والفيديو، ي�صاف اإىل ذلك 

�صيق امل�صاحة املتاحة للتعبري، حيث تقت�رش كل 

تغريدة على 140 حرفًا، وهو ما يحد من تعبري 

ال�صخ�ص عن اأفكاره ب�صكل كامل.

"تويرت"  م��وق��ع  ي��الق��ى  ال�صلبيات،  ه��ذه  ورغ���م 

ا�صتح�صان املاليني من امل�صتخدمني، والعديد من 

ال�رشكات العاملة يف جمال الإعالم والإنرتنت.

ال�صخ�صيات  اأك���رث  امل��رف��ق  اجل���دول  ويظهر 

"تويرت"،  وال�رشكات متاَبعة حول العامل على 

وف��ق��ًا لأح����دث الإح�����ص��ائ��ي��ات ال�����ص��ادرة يف 

دي�صمرب 2019.

البلدالن�ساطاملتابعون )باملاليني(ال�سخ�سية/ ال�سركةالرتتيب

110.7باراك اأوباما1
رئي�س الواليات املتحدة 

)ال�سابق(
الواليات املتحدة

الواليات املتحدةمو�سيقية108.3كيتي بريي2

كنداموسيقي107.3جستن بيبر3

بربيدوسموسيقية94.8ريهانا4

الواليات المتحدةموسيقي85.4تايلور سويفت5

البرتغالالعب كرة قدم81.5كريستيانو رونالدو6

الواليات المتحدةموسيقية وممثلة80.5ليدي غاغا7

الواليات المتحدةممثلة كوميدية79.1ألين دي جينيريس8

الواليات المتحدةتطبيق على اإلنترنت72.1يوتيوب9

الواليات المتحدةموسيقية وممثلة68.0آريان غراند10

امل�سادر

ال�����ص��ك��ان��ي��ة  ال���رتك���ي���ب���ة  "ت������وي������رت":   -1
حتديث   - األيك�صا  ن�����رشة   -  وامل��ن��اف�����ص��ون 

11 دي�صمرب 2019.
حت��دي��ث   - "ت����وي����رت"  ����رشك���ة  م���وق���ع   -2 

30 يوليو 2019.
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لذا  �سركة،  اأو  موؤ�س�سة،  اأي  يف  النجاح  عنا�سر  اأهم  الب�سري،  العن�سر  يعترب 

يكون الرتكيز على �سحة و�سالمة العاملني، وتوفري بيئة عمل منا�سبة واآمنة، 

ل�سمان حمايتهم، وعدم تعر�سهم لالأمرا�س املهنية، اأمر يف غاية االأهمية. ومن 

ال�سحة  خدمات  تنفيذ  خالل  من  واحليوية،  ال�سحة  برامج  اأهمية  تاأتي  هنا 

املهنية املختلفة.

البدين،  الرفاه  اأعلى درجة من  املهنية، هي توفري وتعزيز  بال�سحة  واملق�سود 

والعقلي، واالجتماعي، للعاملني يف جميع املهن، من خالل احلفاظ على �سحتهم، 

وال�سيطرة على املخاطر، وم�سببات احلوادث، التي قد يتعر�سون لها.

ترتكز برامج الصحة 

والحيوية على عوامل 

اجتماعية وبيئية 

وسلوك الفرد

الصحة املهنية االستباقية
أداة العاملين للتمتع باللياقة والحيوية

احتمالت  من  التقليل،  اأو  الإ�صابة،  تفادي  على 

القلب،  اأمرا�ص  مثل:  الأمرا�ص  ببع�ص  الإ�صابة 

والنوع  ال��دم،  وارت��ف��اع �صغط  ال��ده��ون،  وتراكم 

وبع�ص  واخل���رف،  ال�صكري،  مر�ص  م��ن  ال��ث��اين 

اأنواع ال�رشطانات، واأمرا�ص الكبد.

برامج ال�سحة

وت��رت��ك��ز ب��رام��ج ال�����ص��ح��ة واحل��ي��وي��ة ع��ل��ى ع��دة 

والعوامل  الفردي،  وال�صلوك  كالوراثة،  عوامل، 

الجتماعية والبيئية.

ال��ع��وام��ل  ه���ذه  م��ع  ال�صحيح  ال��ت��ع��ام��ل  وي�����ص��اع��د 

النفط  �سناعات  يف  املهنية  ال�سحة  خماطر   •
والغاز:

هناك جمموعة من املخاطر التي ميكن اأن يتعر�ص 

والغاز،  النفط  �صناعة  جم��ال  يف  يعملون  من  لها 

والتي ميكن ت�صنيفها كالتايل: 

صحة

بقلم: د. غيداء ال�رشيعان

الق�صم الطبي  

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة
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الفحوصات الطبية 

تستهدف ضمان 

سالمة العاملين بما 

ينعكس على كفاءتهم

  خدمات ال�صحة املهنية ت�صتهدف �صمان التقييم الطبي للموظفني و�صالمتهم البدنية والنف�صية

الصحة المهنية 

تسعى لتحقيق أعلى 

درجات الرفاه البدني 

والعقلي للعاملين 

ال�����ص��و���ص��اء،  ت�����ص��م��ل،  طبيعية:  خم��اط��ر   -

واحلرارة، والأ�صعة املوؤينة، والإ�صاءة، والهتزاز.

خماطر على ع�سالت وعظام اجل�سم: ت�صمل،   -

ومكان  )اإيرجونوميك�ص(،  العمل  بيئة  جتهيزات 

العمل، وطبيعة الوظيفة، وطريقة ممار�صة الوظيفية.

ال�صليكا،  بلورات  ت�صمل،  كيميائية:  خماطر   -

وثاين  الهيدروجني،  وكربيتيد  اللحام،  واأبخرة 

واأل��ي��اف  ال��ك��وك،  فحم  وغ��ب��ار  ال��ك��ربي��ت،  اأك�صيد 

ال��ع��زل،  واأل��ي��اف  ل��ل��ح��رارة  امل��ق��اوم  ال�صرياميك 

وح��م�����ص ال��ك��ربي��ت��ي��ك، ودخ�����ان ال��ت��ب��غ ال��ب��ي��ئ��ي، 

والفورمالديهايد يف الأماكن املغلقة، والزئبق.

الفحو�سات الطبية

• اإجراء الفح�س والتقييم الطبي للموظفني:
ال�صحي  وال��ت��ق��ي��ي��م  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ص��ات  ت��ع��د 

للموظفني، الن�صاط الرئي�صي لل�صحة املهنية، وذلك 

مبا  والنف�صية،  البدنية  �صالمتهم  �صمان  اأجل  من 

ينعك�ص على كفاءتهم واإنتاجيتهم ب�صورة مثالية، 

وتنبع اأهمية هذا الفح�ص من الأ�صباب التالية:  

- القيود اجل�صدية التي قد تعيق العمل. 

- ي�صبب الربو م�صكلة يف العمل خا�صة مع العمل 

اليدوي.

- قد تتفاقم احلالة الطبية املوجودة لدى املوظف، 

اإذا مل ُتكت�صف ويتم التعامل معها.

- تلتهب اجلروح وتتلوث اإذا مل تلتئم ب�صبب عدم 

العناية بها.

يكون  لالإ�صابة،  القابل  اأو  امل�صاب،  العامل   -

خطرًا على نف�صه، وعلى الآخرين.

عند  كبريًا  خطرًا  ي�صكل  ارتفاعات  على  العمل   -

الإ�صابة بالدوار لأي �صبب.

بداء  امل�صاب  الطائرة  قائد  يعمل  اأن  يجب  ل   -

ال�صكري، عندما يف�صل يف تنظيم ن�صبة ال�صكر لديه. 

مالئمة  حت��دد  التي  العوامل  من  جمموعة  وهناك 

املوظف للوظيفة التي �صوف يقوم بها، وت�صمل:

- املهارات واملوؤهالت واخلربة. 

- القدرات الذهنية واملعرفية.

- تنا�صب ال�صخ�صية مع الوظيفة.

- الدوافع والقيم والفائدة.

املنا�صب  امل��وظ��ف  اختيار  يف  ال��ت��وازن  ولتحقيق 

للوظيفة، يجب اأخذ العوامل ال�صحية يف العتبار، 

مثل القدرات البدنية والعقلية، والرباعة احل�صية، 

وم�صتوى املهارة والقيود الوظيفية.

"البرتول الوطنية"
• ال�سحة املهنية يف "البرتول الوطنية":

يخ�صع املوظف الذي يتم اختياره للعمل يف "البرتول 

عبارة  وهو  التوظيف،  قبل  طبي  لفح�ص  الوطنية" 

عن جمموعة من الإر�صادات، ل�صمان تلبية املر�صح 

جلميع املتطلبات ال�صحية الالزمة للوظيفة. 

طبي  لفح�ص  املوظف  يخ�صع  تعيينه،  ومبجرد 

من  وغريها  املخربية،  التحاليل  طريق  عن  دوري 

ال�صحية،  حالته  ملراقبة  الطبيب،  مع  امل�صاورات 

وي��ت��م ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر وال���ت���دخ���ل ف��ي��م��ا يتعلق 

بالأمرا�ص املزمنة، اأو اأي ا�صطرابات مهنية.

العمل  مثل:  املتخ�ص�صة،  للوظائف  وبالن�صبة 

اخلا�صة  الطبيعة  ذات  اأو  املغلقة،  الأم��اك��ن  يف 

اإ���ص��دار  يتم   ،)Confined Space Entry(

ت�صاريح للموظفني الذين خ�صعوا لختبار اللياقة 

هذه  يف  للعمل  ال��الزم  الطبي  والفح�ص  ال�صحية 

اللياقة  واختبار  التنف�ص،  قيا�ص  مثل:  الأم��اك��ن، 

البدنية، واختبار حدة الب�رش، وال�صمع.

وباملثل، يتم تنفيذ برنامج املحافظة على ال�صمع، 

املعر�صني  املوظفني  على  البيولوجية،  واملراقبة 

مبا�رشة لل�صو�صاء واملواد الكيميائية.

ويتوىل ق�صم ال�صحة املهنية مهمة الأعمال التالية:
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  يتوىل ق�صم ال�صحة املهنية مهمة التحقق من عوامل اخلطر التي تهدد �صحة العاملني

"البترول الوطنية" 
تنفذ بصفة مستمرة 

تدريبات وبرامج توعية 

لتعزيز الصحة 

فحص اللياقة الطبية 

دوريًا للعاملين في 

األماكن المغلقة وذات 

الطبيعة الخاصة

- فح�ص اللياقة قبل التوظيف.

- الفح�ص الطبي الدوري جلميع املوظفني.

- فح�ص اللياقة البدنية للعمل يف الأماكن ال�صيقة 

واملغلقة.

- فحو�صات املراقبة الطبية.

.)HCP( برنامج احلفاظ على ال�صمع -

- املراقبة البيولوجية للعوامل الكيميائية املحددة.

- تعزيز ال�صحة والتدريب.

• الفح�س الطبي قبل التوظيف:
يتم فح�ص الأفراد ملعرفة عوامل اخلطر التي قد 

حتد من قدرتهم على اأداء املهام املتعلقة بالوظائف 

باأمان وفعالية.

ويحدد الفح�ص احلالة ال�صحية الأ�صا�صية للموظف، 

يف  ي�صاعد  اأن��ه  كما  للوظيفة،  منا�صبته  مدى  ملعرفة 

التقييمات امل�صتقبلية، وي�صمل الفح�ص ما يلي:

- ا�صتبيان ال�صحة.

- قيا�ص العالمات احليوية.

- الفح�ص البدين.

- فح�ص الدم الكامل.

- روتني البول.

كما ي�صمل الختبارات اخلا�صة التالية:  

الب�رشي  والختبار  وال�صمع،  التنف�ص،  قيا�ص 

)احل����دة، روؤي����ة الأل�����وان، ع��م��ق ال���روؤي���ة، وحقل 

الروؤية(، وتخطيط القلب.

حمددة  اختبارات  اأي�صًا  الطبي  الفح�ص  وي�صمل 

لفئات الوظائف الهامة، مثل:

املرتفعة،  الأماكن  على  العاملون  الإطفاء،  رجال 

م�صغلي املركبات بالطاقة.

الفح�س الطبي الدوري

الدوري )PME( كل �صنتني  الطبي  الفح�ص  يتم 

ملن  �صنة  وك��ل  اخلم�صني،  �صن  حت��ت  للموظفني 

جتاوز اخلم�صني عامًا، والغر�ص منه:

- حتديد اأي انخفا�ص يف احلالة ال�صحية للموظف.

لالأمرا�ص  املبكر  للتطور  واملتابعة  الت�صخي�ص   -

املهنية )اإن وجدت(، اأو ا�صطراب طبي.

يف  الطبية  املراقبة  لربنامج  املوظف  اإخ�صاع   -

حالة حدوث تغيريات يف طبيعة العمل )على �صبيل 

املثال ظهور خماطر جديدة(.

خالل  من  اأف�صل  �صحة  نحو  املوظف  توجيه   -

اعتماد اأف�صل ممار�صات العمل.

- امل�صاعدة يف اختيار معدات الوقاية ال�صخ�صية 

املنا�صبة.

عمل  عند  اإج��راوؤه��ا  يتم  التي  الفحو�سات   •
الفح�س الدوري:

يتم اختبار ملف تعريف الدهون يف حالة وجود اأي 

من احلالت التالية:

- موؤ�رش كتلة اجل�صم فوق 35 كيلو غرام.

- داء ال�صكري.

- �صغط الدم املرتفع.

- ارتفاع الدهون.

- عالمات اأمرا�ص القلب.

- التدخني.

وه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن الخ���ت���ب���ارات الأخ�����رى يتم 

اإجراوؤها، بناًء على العمر، وعوامل اخلطر، وت�صمل:

- الروؤية )قرب/ بعد/ واختبار روؤية اللون(.

- قيا�ص التنف�ص )اختبار وظائف الرئة(.

FVC ، FEVI ، FEVI / FVC ، PEFR •
- قيا�ص ال�صمع.

- القدرة التنف�صية وحالة العظام.

.)ECG( ر�صم القلب -
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  فحو�صات دورية للعاملني امل�رشح لهم بدخول الأماكن ال�صيقة اأو ذات الطبيعة اخلا�صة

تراجع معدل الحوادث 

بسبب زيادة الوعي 

بثقافة الصحة والسالمة 

بين الموظفين 

انخفاض أعداد 

المدخنين في الشركة 

وتغيير كثير من 

السلوكيات الضارة

- مناق�صة الفحو�صات مع من بلغ الأربعني عامًا، 

وما فوقها.

• املالئمة للعمل يف االأماكن ال�سيقة اأو املغلقة:
و�صائل  على  ال�صيقة  اأو  املغلقة،  الأماكن  حتتوي 

ولي�صت  واخل��روج،  للدخول  مقيدة  اأو  حم��دودة، 

م�صممة للعمل امل�صتمر.

وق��د ي��ك��ون ال��ه��واء قلياًل ب��داخ��ل ه��ذه الأم��اك��ن، 

بانخفا�ص  تت�صم  وق��د  فيها،  التنف�ص  وي�صعب 

م�صتويات الأوك�صجني، وتواجد الغازات ال�صامة، 

اأو بجو قابل لالنفجار. 

بدنيًا  جهدًا  يتطلب  الأماكن  هذه  يف  املهام  واإجن��از 

اأي  الطبية لكت�صاف  اللياقة  يتم فح�ص  لذا  كبريًا، 

اأو  �صحة  على  خطرًا  ي�صكل  اأن  �صاأنه  من  مر�ص 

�صالمة الفرد، اأو العمال الآخرين، واأي�صًا ل�صتبعاد 

احلالت الطبية التي قد تتفاقم يف الظروف اخلطرة، 

اأو من خالل ارتداء جهاز التنف�ص ال�صناعي.

بدخول  لهم  ل�لم�رشح  الطبي  الفح�ص  ويجرى 

كل  اخلا�صة  الطبيعة  ذات  اأو  ال�صيقة،  الأم��اك��ن 

عام، بغ�ص النظر عن العمر، وت�صمل الفحو�صات:

- ا�صتبيان �صحة ي�صمل العالمات احليوية.

- الفح�ص البدين.

وم�صتوى  الع�صوائي،  ال�صكر  ال��دم-  فح�ص   -

الهيموغلوبني.

- روتني البول.

ال�صمع،  التنف�ص، قيا�ص  الروؤية، قيا�ص  - اختبار 

واللياقة البدنية.

• برنامج املحافظة على ال�سمع:
لفرتات  وال��ق��وي��ة  املرتفعة  ل��الأ���ص��وات  التعر�ص 

اآث��ار �صارة على �صحة  له  يكون  اأن  طويلة ميكن 

العمال، وحلمايتهم من فقدان ال�صمع، مت تطبيق 

للحد من   ،  )HCP(ال�صمع املحافظة على  برامج 

ال�صو�صاء يف امل�صدر، فاإذا كانت ال�صو�صاء اأعلى 

للمحافظة  برنامج  توفري  يجب  دي�صيبل،   85 من 

الربنامج  يت�صمن  اأن  ويجب  العمال،  �صمع  على 

العنا�رش اخلم�صة التالية:

ر�صد ال�صو�صاء.  -1

الهند�صية  ال�صوابط  ال�صو�صاء-  �صوابط   -2

وال�صوابط الإدارية.

اختبار ال�صمع والتقييم.  -3

حماية ال�صمع.  -4

التدريب والتعليم.  -5

• الر�سد البيولوجي:
للمواد  الكمي  التقييم  ه��و  احل��ي��وي،  الر�صد 

اجل�صم،  �صوائل  يف  م�صتقبالتها  اأو  الكيميائية، 

يتعر�ص  حيث  واللعاب،  وال��ب��ول،  ال��دم،  مثل: 

ت���ك���ون فيها  ال���ت���ي  امل��ن��اط��ق  ي��ع��م��ل��ون يف  م���ن 

احل��دود  م��ن  اأع��ل��ى  الهيدروكربون  م�صتويات 

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�صببة لل�رشطان.

وجت����رى اخ���ت���ب���ارات ال���ب���ول ل��ت��ق��ي��ي��م ال��ت��ع��ر���ص 

على  للعثور  للتحليل  وتر�صل  للهيدروكربون، 

دلئل البنزين والتولوين يف �صوائل اجل�صم، لعمل 

الإجراء املنا�صب بناًء على النتائج.

الوطنية"  "ال���ب���رتول  يف  جل��ه��ودن��ا  ون��ت��ي��ج��ة 

لتعزيز  ال�صحية،  التوعية  ب��رام��ج  وتنفيذ 

انخفا�صًا  لحظنا  التدريب،  وبرامج  ال�صحة 

ك��ب��ريًا يف ع��دد الأ���ص��خ��ا���ص امل��دخ��ن��ني، وغري 

كما  ال�����ص��ارة.  ال�صلوكية  ال��ع��ادات  م��ن  ذل��ك 

املزمنة،  الأم���را����ص  ح���دوث  م��ع��دل  انخف�ص 

وانخف�صت ن�صبة الإجازات املر�صية، ون�صبة 

حالت احلوادث، وزاد الوعي بثقافة ال�صحة 

وال�صالمة بني املوظفني.
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االإدارة  م�ساندة  لدائرة  انتقلت   2012 عام  ويف 

مب�سفاة ميناء عبداهلل.

وبف�سل هذه التنقالت اكت�سبت خربات متنوعة 

عملي  مهام  اأداء  على  �ساعدتني  ومتعددة، 

طبيعة  تتطلب  حيث  كبري،  بنجاح  احلالية 

عملي التعامل مع خمتلف دوائر ال�سركة.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
العمل يف القطاع النفطي ميثل قيمة كبرية، وي�ساعد 

الفرد على تطوير ذاته، وخدمة جمتمعه، وانطالقاً 

حيث  القطاع،  ه��ذا  اختيار  مت  االأه���داف  ه��ذه  من 

اأ�ستطيع فيه اإبراز قدراتي وتوظيف ما قمت بدرا�سته 

اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  خدمة  يف  الفعالة  امل�ساهمة  يف 

لذا  ال�ساق،  والعمل  التحدي  عن  اأبحث  كنت  ذلك 

رف�ست الكثري من فر�س العمل التقليدية يف الهيئات 

املختلفة، وف�سلت العمل يف القطاع النفطي.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 

العملية، والدرا�صة النظرية؟

يف  االأق����الم  روؤو�����س  متثل  النظرية  ال��درا���س��ة 

املرحلة  ففي  العملية،  احلياة  هي  كبرية  مقالة 

التعليمية يدر�س الفرد عدد من التخ�س�سات، ثم 

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

امل�ساريع  حمفظة  اأول  مهند�س  ال��ق��الف،  يو�سف 

والربامج بدائرة م�ساندة االإدارة.

بجامعة  وال��ب��رتول  الهند�سة  كلية  م��ن  تخرجت 

الكويت، تخ�س�س هند�سة مدنية عام 1997.

• ما طبيعة العمل الذي توؤديه؟
العامة  الهيئة  يف  مبا�سرة  التخرج  بعد  عملت 

لالنتقال  الفر�سة  ثم جاءت  لالإ�سكان ملدة عام، 

للعمل ب�سركة البرتول الوطنية الكويتية يف عام 

 .1998

وعملت يف البداية بدائرة الت�سويق املحلي ملدة 

7 �سنوات، ثم انتقلت لدائرة الهند�سة وال�سيانة 

مب�سفاة ال�سعيبة. 

يقوم باختيار التخ�س�س الذي يتنا�سب مع ميوله 

ال�سخ�سية. 

واملوؤكد اأن اخلربة احلقيقية يتم اكت�سابها اأثناء 

احلياة العملية.

• ما اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل، 

وكيف تتغلب عليها؟

التحدي االأكرب، هو التعامل ال�سحيح مع النا�س، 

اإي�سال  على  والقدرة  الفعال،  التوا�سل  فتحقيق 

فكرتك للنا�س ب�سورة �سحيحة، فن يجب احلر�س 

على تعلمه، وتطويره ب�سكل م�ستمر، وهو االأ�سا�س 

اجليد لنجاح اأي عمل.

التدريب  اإىل  يحتاج  النا�س  م��ع  التعامل  وف��ن 

اأو  التدريبية،  الدورات  خالل  من  �سواء  امل�ستمر، 

االأن�سطة االجتماعية، وغريها من الو�سائل.

وجوه

يوسف 
القالف

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

أعشق التصوير 

وحصدت عدة جوائز 

على مستوى الكويت 

والخليج العربي والعالم

أتمنى أن أكون مفيداً 

ألهلي ومجتمعي 

وأوظف خبرتي لخدمة 

"البترول الوطنية"
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اأي�ساً من املبادئ الهامة يف تطوير الذات، اعتبار 

غدًا،  قدمية  هي  اليوم،  اجلديدة  املعلومة  اأن 

وبالتايل يجب مواكبة التطور وم�سايرة الع�سر، 

للمعلومات،  الدائم  والتحديث  اجلديد،  واجليل 

احلداثة،  مقاومة  وعدم  جديدة،  اأم��ور  وتعلم 

واالت�سام باملرونة يف تقبل كل ما هو جديد.

ت���ود حتقيقه يف  ال���ذي  • م��ا ط��م��وح��ات��ك، وم���ا 

امل�صتقبل؟

الأه��ل��ي  م��ف��ي��د  ���س��خ�����س  اأك�����ون  اأن  اأمت���ن���ى 

خربتي  ت�سخري  يف  اأجن��ح  واأن  وجمتمعي، 

خلدمة "البرتول الوطنية".

اأحيا  اأن  اأود  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  وعلى 

الداخلي،  بال�سالم  فيها  اأنعم  متوازنة،  حياة 

والت�سالح الدائم مع النف�س. 

• ما هواياتك.. وهل حتر�ص على ممار�صتها؟

االأ�سا�سية  هوايتي  هو  الفوتوغرايف،  الت�سوير 

اأمار�سها  اأ�سبحت  وقد  كياين،  على  ت�سيطر  التي 

باحرتاف، حتى اإنني اأقوم بالتدريب يف هذا املجال.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
ويف  عملي،  طبيعة  مع  ميويل  ب�سبط  قمت  لقد 

الوقت نف�سه اأقوم باإجناز مهام عملي باالأ�سلوب 

الذي يتنا�سب مع ميويل وطبيعتي ال�سخ�سية.

يعملون  الذين  االأ�سخا�س  مع  اأتعامل  واأي�ساً 

م�ساحة  لهم  اأترك  حيث  الطريقة،  بنف�س  معي 

التي  بال�سورة  العمل  مهام  الأداء  احلرية  من 

دائماً  وه��ذا  �سخ�س،  كل  وطبيعة  تتنا�سب 

يوؤدي اإىل اإجناز االأعمال بكفاءة واإتقان، بف�سل 

بيئة العمل املريحة واالإح�سا�س بالر�سا.

يف  بتحقيقها  قمت  التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ا   •

جمال العمل؟

بالهواية  العمل  يف  االإجن�����ازات  اأه���م  ترتبط 

الت�سوير  وه��ي  و�سغف،  بحب  اأمار�سها  التي 

العمل  اأوق��ات  خارج  تطوعت  فقد  الفوتوغرايف، 

�سور  اللتقاط  الالزمة(  الت�ساريح  اأخ��ذ  )بعد 

ب�سكل  واإبرازها  املختلفة،  ال�سركة  ملواقع  فنية 

اإيجابي  تاأثري  يل  يكون  اأن  وحر�ست  مميز،  فني 

على ثقافة الت�سوير بال�سركة.

الهامة  ال�سور  العديد من  وقد متكنت من توفري 

غرف  ويف  ال�سركة،  مطبوعات  يف  ت�ستخدم  التي 

االجتماعات، واملواقع املختلفة بال�سركة.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
الذي  امل�ستمر  التعلم  مع  ياأتي  ال��ذات  تطوير 

تطور  من  االإن�سان  حقق  مهما  اأب��دًا،  يتوقف  ال 

وتقدم ومكا�سب.

الريا�سة،  ممار�سة  تاأتي  الثانية،  املرتبة  ويف 

على  حفاظاً  يومياً  ممار�ستها  على  اأحر�س  حيث 

اللياقة وال�سحة.

 10 ملدة  القتال  فنون  يف  ريا�سات  مار�ست  وقد 

ب�سكل  ذلك  وانعك�س  �سابقة،  مرحلة  يف  �سنوات 

جيد على �سحتي العامة والنف�سية.

• هل حققت اإجنازات يف جمال ممار�صة الهواية، 

وما هي؟

ح�سلت على عدة جوائز يف جمال الت�سوير 

واخلليج  ال��ك��وي��ت  دول���ة  م�ستوى  على 

املثال،  �سبيل  على  ومنها  والعامل،  العربي 

تنظمها  التي  امل�سابقة  يف  م��رات   4 الفوز 

اأي�ساً  والت�سوير.  للر�سم  �سنوياً  ال�سركة 

م�سابقة  يف  االأول  امل��رك��ز  على  ح�سلت 

املركز  وكذلك  للت�سوير،  الكربى  الكويت 

نظمتها  التي  الت�سوير  م�سابقة  يف  االأول 

جمعية املهند�سني الكويتية.

االأول  باملركز  فزت  اخلليج  م�ستوى  وعلى 

م�سابقة  يف  الريا�سي  املحور  عن  للت�سوير 

بامليدالية  فزت  وعاملياً  للت�سوير،  ال�سارقة 

الذهبية يف م�سابقة النم�سا الدولية للت�سوير. 

• كيف تن�صق بني ممار�صة الهواية والعمل؟
حياتي  تنظيم  اأ�سا�س  هو  الوقت،  اإدارة  فن 

ممار�سة  واأي�ساً  عملي،  ممار�سة  يف  وجناحي 

يف  الت�سوير  اأمار�س  الغالب  ويف  هواياتي، 

عطلة نهاية االأ�سبوع.

تنقلي بين أكثر من 

دائرة أكسبني خبرات 

متنوعة وساعدني على 

أداء العمل بنجاح

  لقطة بعد�صة القالف تظهر اأحد مواقع ال�رشكة
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هل تعلم ؟ 
�أن هناك 100 مليار خلية ع�صبية في دماغ 	 

�لإن�صان.

�أن �ل�صوء ي�صتغرق 8 دقائق و19 ثانية 	 
عند �نتقاله من �ل�صم�ض �إلى �لأر�ض.

�أن ليوناردو د�فن�صي، هو من �خترع �لمق�ض.	 

معلومات عامة
�لن�صطار �لنووي تم �كت�صافه عن طريق تق�صيم 	 

�ليور�نيوم قبل 60 عامًا.

�لخاليا �لع�صبية �لحركية ي�صل طولها �إلى 1.37 	 
متر، وهي �أطول �لخاليا في ج�صم �لإن�صان، وتمتد 

من �لحبل �ل�صوكي �ل�صفلي لأ�صبع �لقدم �لكبير.

ُتعتبر بحيرة "ميد" في �لوليات �لمتحدة 	 
�لأمريكية �أكبر بحيرة من �صنع �لإن�صان.

من الكويت
تم �فتتاح �لمركز �لعلمي في منطقة �ل�صالمية 	 

بالكويت عام 2000، وهو معهد �أبحاث ي�صم قاعة 
��صتك�صاف علمي لالأطفال، وقاعة عر�ض �صينمائي، 

وحو�ض �أ�صماك.

كان �للقب �لر�صمي �لُم�صتخدم لأمر�ء �لكويت حتى 	 
تاريخ 19 يوليو 1961، هو حاكم �لكويت، ثم �أ�صبح 

بعد هذ� �لتاريخ �أمير �لكويت.

شخصيات
�ل�صيخ عبد�هلل �ل�صالم �ل�صباح:

هو �أمير �لكويت �لحادي ع�صر، تولى �لحكم بعد وفاة �بن عمه �ل�صيخ �أحمد �لجابر �ل�صباح، وت�صلم مقاليد �لحكم ر�صميًا 
بتاريخ 25 فبر�ير عام 1950، وهو �لبن �لأكبر لحاكم �لكويت �لتا�صع �ل�صيخ �صالم �لمبارك �ل�صباح.

ح�صلت �لكويت على ��صتقاللها في عهده، بعدما تم �إلغاء معاهدة �لحماية �لبريطانية في 19 يونيو عام 1961، ولذلك 
تحتفل �لبالد في 25 فبر�ير بيوم �ل�صتقالل تقديرً� له.

بعد �ل�صتقالل، قرر �ل�صيخ عبد�هلل �ل�صالم �ل�صباح، �أن يوؤ�ص�ض نظامًا ديمقر�طيًا في �لكويت، وكانت �لبد�ية بو�صع د�صتور 
د�ئم ينظم �لحياة �ل�صيا�صية في �لبالد، لذ� �ُصمي لحقًا بـ "�أبو �لد�صتور".

كلمات
ل ينفع �لقلب، �إل ما خرج من �لقلب.	 

�زرع �صجرة �لتقوى، ياأتيك �لمخرج، ول ت�صاأل 	 
عن �لمخرج، و�أنت لم تزرع.

�لحما�صة بركان، ل تنبت على قمته �أع�صاب 	 
�لتردد.
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"�صاند"  • �صركة  لمندوبي  �لوطنية  �صيافة  د�ر  في  تعارف  حفلة 
�ل�صينمائية، حيث كانت ت�صتعد لإنتاج �أفالم دعائية عن زيت �لكويت.

�لم�صروعات  • د�ئرة  مدير  �إبر�هيم،  خليل 
في م�صفاة �ل�صعيبة.

�لوطنية: عدد يناير 1977
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