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الجلوكوما

رصيف 
زيت الشعيبة

خلود �سعد املطريي

ال�سحة اأواًل

والنف�صية،  البدنية  موظفيها  �صحة  على  الوطنية"  "البرتول  حتر�ص 

متتعهم  �صمان  اأج��ل  من  يلزم  ما  كل  توفري  اإىل  با�صتمرار  وت�صعى 

اأدائهم  وعلى  حياتهم،  على  اإيجابي  ب�صكل  تنعك�ص  جيدة،  ب�صحة 

ملهامهم الوظيفية.

وتوجد عيادات طبية يف خمتلف مواقع ال�رشكة، تهتم مبتابعة احلالة 

عار�ص  ب��اأي  �صعوره  حال  يف  مراجعتها  وميكنه  للموظف،  ال�صحية 

والرعاية  اله��ت��م��ام  ال��ع��ي��ادات  ه��ذه  ل��دى  يجد  حيث  ط���ارئ،  �صحي 

والعالج الالزم.

ول تقت�رش الرعاية ال�صحية بطبيعة احلال على هذا اجلانب فقط، واإمنا 

تتعداه اإىل تنفيذ �صل�صلة من املبادرات والأن�صطة، مثل تنظيم املحا�رشات 

التوعوية، واملعار�ص واحلمالت ال�صحية، وا�صت�صافة نخبة من الأطباء 

املتخ�ص�صني، للحديث حول خمتلف الق�صايا املتعلقة بال�صحة.

يف  تعمل  بالتغذية،  خا�صة  ع��ي��ادات  ال�رشكة  ا�صتحدثت  وم��وؤخ��رًا، 

املتعلقة  ال�صت�صارات  تقدمي  دورها يف  وتوؤدي  الطبية،  عياداتها  اإطار 

بالتغذية ال�صحية، وت�صعى بالعتماد على كوادرها املتمكنة لت�صحيح 

الأطعمة  اختيار  وط��رق  بالتغذية،  اخلا�صة  اخلاطئة  املفاهيم  بع�ص 

ال�صحية املنا�صبة.

النوع  بح�صب  حالة،  لكل  غذائية  اأنظمة  اإع���داد  العيادات  ه��ذه  يف  يتم 

اأمرا�ص  من  يعانون  الذين  املوظفون  فيها  ويحظى  وال��وزن،  والعمر 

باهتمام  الكولي�صرتول،  وارت��ف��اع  ال��دم،  و�صغط  كال�صكري،  مزمنة، 

اأ�صا�صيًا من  ي�صكل جزءًا  الغذائي  النظام  اأن  اإىل  بالنظر  وذلك  خا�ص، 

عالج مثل هذه احلالت.

العامة،  اخلدمات  دائرة  من  تاأتي مببادرة  التي  التجربة،  هذه  وت�صري 

وبالتعاون مع الق�صم الطبي، على نحو م�صجع، فقد اأ�صبح لدينا اليوم 

�صجل حافل بالعديد من ق�ص�ص النجاح، ملوظفني من اجلن�صني، متكنوا 

مب�صاعدة هذه العيادات من التغلب على م�صاكلهم ال�صحية الناجمة عن 

اأ�صاليب التغذية اخلاطئة، ومن ثم التمتع بحياة �صحية �صعيدة ومنتجة.
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االستجابة للحوادث 
األمنية )2-2(
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تطبيق أداء السالمة الفوري
ورقة عمل تسعى للحد من الخسائر

بطريقة  االأعمال  اأداء  الكويتية  الوطنية  البرتول  ل�سركة  الرئي�سية  االأه��داف  من 

اآمنة والرتكيز على �سحة و�سالمة موظفيها، وكذلك املقاولني والزوار واملجتمعات 

املحيطة مبرافق ال�سركة، وحماية البيئة.

وتقييم  حتديد  اأجل  من  خا�ساً  اهتماماً  ال�سالمة  اأداء  تقييم  نظم  ال�سركة  وتويل 

االأخطار، وو�سع االإجراءات الالزمة خلف�ض املخاطر اإىل امل�ستوى املقبول.

ويف هذا ال�ساأن اأعدَّ مهند�ض ال�سالمة عبد الوهاب البابطني، ومهند�ض اإدارة �سالمة 

الت�سنيع اأحمد العو�سي، ورقة عمل حتت عنوان "تطبيق اأداء ال�سالمة الفوري" 

عن اأحد التطبيقات املُثلى اخلا�سة بالتنمية املهنية ومنع اخل�سائر بال�سركة.

البابطين: تطور 

ملحوظ لنظم 

التدقيق على أداء 

السالمة في الشركة 

أمن
وسالمة

تدقيق دوري

يف ال���ب���داي���ة، ق���ال م��ه��ن��د���ص ع��ب��د ال��وه��اب 

ال�صحة  اإن فرق  العمل  البابطني، يف ورقة 

ب�صكل  تقوم  ال�رشكة  يف  والبيئة  وال�صالمة 

خمتلفة،  تدقيق  بعمليات  وجم��دول  دوري 

املتعلقة  امل��خ��اط��ر  ج��م��ي��ع  ل��ت��ح��دي��د  وذل����ك 

وتقييم  والبيئة  وال�صالمة  املهنية  بال�صحة 

املخاطر املرتبطة بها، وتنفيذ الربامج ذات 

واحل��ف��اظ  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  لتقلي�ص  ال�صلة 

وال���زوار  وامل��ق��اول��ني  العاملة  ال��ق��وة  على 

واملجتمع.

ت�صمل:  ال��ت��دق��ي��ق  ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأ����ص���اف 

ت�����ص��اري��ح ال��ع��م��ل، والل���ت���زام ب���اإج���راءات 

املواقع،  ال�صحة يف  ال�صالمة، وتفعيل نظم 

والتاأكد من تنفيذ التعليمات البيئية، وينجم 

عنها تو�صيات يجب تنفيذها بوا�صطة اأمني 

ال�صحة  دائرة  املنطقة، ومتابعتها من قبل 

وال�صالمة والبيئة. 
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نظام تقييم أداء 

السالمة الفوري يعتمد 

على تقييم المنطقة 

والموضوع والفكرة

العوضي: نتائج 

التدقيق تكون 

عبارة عن مالحظات 

وتوصيات 

  اأحمد العو�صي  عبد الوهاب البابطني

اأداء  ع��ل��ى  ال��ت��دق��ي��ق  ُن��ظ��م  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

رت ب�صكل ملحوظ  ال�صالمة يف ال�رشكة تطوَّ

تطوير  مت  حيث  الأخ��رية،  ال�صنوات  خالل 

تدقيق  ونظام  ال�صالمة،  اأداء  تقييم  نظام 

ال��ع��م��ل، وذل����ك لتغيري  م��و���ص��وع وف��ك��رة 

النتائج من تو�صيات اإىل اإح�صائيات.

حت�سينات النظام

نظام  على  اأجريت  التي  التح�صينات  و�صملت 

ال��ت��دق��ي��ق، ال��ت��غ��ي��ري م��ن ال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى اأداء 

ال�صالمة العام اإىل التقييم القائم على املو�صوع 

املُدققة  واملنطقة  املوقع  وت�صجيل  الفكرة،  اأو 

لكل  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  اأداء  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادًا 

مو�صوع واإعطائها ن�صبة مئوية، بعد تقييم كل 

نقطة تفتي�ص مبقيا�ص من 1 اإىل 5.

ك��م��ا ���ص��م��ل��ت ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات و����ص���ع ق��وائ��م 

9 نقاط تفتي�ص  7 اإىل  للمراجعة ت�صم ما بني 

من  التدقيق  نهج  وتعديل  موقع،  كل  يف  فقط 

وبالتايل  املُركز،  التدقيق  اإىل  العام  التدقيق 

ت�صليم  يتم  اأن  على  التقييم،  وق��ت  تق�صري 

عن  املنطقة  اأم��ني  اإىل  الفوري  التقييم  نتيجة 

طريق الربيد الإلكرتوين، بحيث تكون النتائج 

خالل  من  ملراجعتها  العليا  ل��الإدارة  متوفرة 

لوحة املعلومات املدجمة يف اأي وقت، اإ�صافة 

على  متت  التي  التح�صينات  اأت��اح��ت  ذل��ك  اإىل 

النظام زيادة عدد مرات التدقيق اأو التقييم يف 

كل موقع.

مقارنة

مت  قدَّ العمل  ورق���ة  اأن  البابطني  واأو���ص��ح 

مقارنة بني نظام عمليات تدقيق اأداء ال�صالمة 

الفوري  ال�صالمة  اأداء  تقييم  ونظام  ال�صابق، 

التفقدية،  وال��ق��ائ��م��ة  امل��ن��ه��ج��ي��ة،  ح��ي��ث:  م��ن 

والنتيجة وتتبع الأداء.

1- املنهجية: 

يتم  ك��ان  ال�صابق  ال�صالمة  اأداء  تدقيق  نظام 

وتدوين  العامة  التفقدية  القائمة  با�صتخدام 

يقوم  ثم  تو�صيات،  اإىل  والتو�صل  املالحظات 

الت�صحيحية  الإج��راءات  املنطقة باتخاذ  اأمني 

ب�صاأن املالحظات وا�صتكمال التو�صيات. 

اأداء ال�صالمة الفوري فيعتمد  اأما نظام تقييم 

على تقييم املنطقة مع الإ�صارة اإىل املو�صوع اأو 

الفكرة، وتقييم نقاط التفتي�ص على مقيا�ص من 

1 اإىل 5، ثم احت�صاب الن�صبة الإجمالية تلقائيًا 

بوا�صطة النظام، وهنا يتعني على اأمني املنطقة 

حول  منطقته  يف  امل��وج��ودة  الثغرات  معرفة 

واتخاذ  تقييمه،  مت  ال��ذي  املُ��ح��دد  امل��و���ص��وع 

التقييم  على  بناء  الت�صحيحية  الإج����راءات 

الذي قام به.

2- القائمة التفقدية:

فيما يخ�ص القائمة التفقدية، فاإن تدقيق اأداء 

قوائم   10 وفق  يعمل  كان  ال�صابق  ال�صالمة 

تفقدية، ت�صم كل قائمة منها 6 �صفحات بها 

ال�صعب  من  وك��ان  تفقدية،  نقطة   140 نحو 

تدقيق  عملية  يف  النقاط  جميع  م��ن  التحقق 

واحدة.

اأداء  تقييم  ن��ظ��ام  ف���اإن  الآخ����ر  اجل��ان��ب  ع��ل��ى 

ال�صالمة الفوري ي�صتخدم قوائم تفقدية حول 

والبيئة  وال�صالمة  لل�صحة  خمتلفة  موا�صيع 

ويتخذ  واح��دة،  �صفحة  من  فكرة  اإىل  ت�صتند 

نهجًا اأكرث تركيزًا وحت�صني للجودة.
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  تقوم ال�رشكة ب�صكل دوري وجمدول بعمليات تدقيق خمتلفة لتحديد جميع املخاطر املتعلقة بال�صحة املهنية وال�صالمة

تحسن السالمة 

في مبنى الصيانة 

بمصفاة ميناء عبداهلل 

بنسبة 11 %

معدات الحماية 

الشخصية لدائرة 

العمليات بمصفاة ميناء 

عبداهلل تحسنت 15 % 

3- النتيجة وتتبع االأداء:

ال�صابق  ال�صالمة  اأداء  تدقيق  نظام  عن  ينتج 

م��الح��ظ��ات وت��و���ص��ي��ات، ومُي��ك��ن ف��ق��ط تتبع 

التو�صيات التي يتم اإغالقها من خالل النظام. 

النظام  فيقوم  ال��ف��وري  التقييم  حالة  يف  اأم��ا 

بح�صاب التقييم بناًء على اأداء املو�صوع، ويتم 

على  خمتلفة  تقييمات  خالل  من  الأداء  قيا�ص 

مدار العام.

التدقيق.. والتقييم

من ناحيته، اأو�صح مهند�ص اأحمد العو�صي، يف 

ورقة العمل اأنه يف حالة تدقيق املو�صوع يقوم 

بالنتقال  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  مهند�ص 

اإىل وحدته املعنية لإجراء تدقيق للموقع بناًء 

بعد  تطويرها  مت  التي  امل��راج��ع��ة  قائمة  على 

التدقيق  نتائج  اأن  مبينًا  املو�صوع،  اختيار 

ويتم  وتو�صيات،  مالحظات  عن  عبارة  تكون 

تقدمي عر�ص لإدارة املوقع ب�صكل دوري.

اأما يف حالة تقييم املو�صوع فيقوم مهند�ص 

اإىل  بالنتقال  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

على  ب��ن��اًء  للموقع  تقييم  لإج����راء  وح��دت��ه 

لنظام  وف��ق��ًا  ال�صالمة،  اأداء  تقييم  قائمة 

يحتوي  الذي  الفوري  ال�صالمة  اأداء  تقييم 

على اأكرث من 70 قائمة تفقدية لكل منها 7 

اإىل 9 نقاط تفتي�ص.

الإح�صائي  الت�صنيف  يتم  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف 

تقدمي  ويتم  نهائية،  كنتيجة  املئوية  بالن�صبة 

اخلا�صة  والإح�����ص��ائ��ي��ات  ب��ال�����ص��ور  ع��ر���ص 

بجميع مواقع ال�رشكة لالإدارة العليا �صهريًا، 

تقييم  اإج��راء  خالل  من  الأداء  تتبع  يتم  وهنا 

متابعة وقيا�ص الفرق يف الأداء.

قيا�ض االأداء

ال��ت��غ��ي��ريات  ن��ت��ائ��ج  اأن  ال��ع��و���ص��ي  واأ����ص���اف 

ت طريقة  وال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات ال��ت��ي ط����راأت وف����رًّ

اأف�صل لقيا�ص اأداء ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

لل�رشكة بناًء على التقييم الإح�صائي بدًل من 

اإىل  اأدى  ما  وهو  التو�صيات،  من  عدد  اإغ��الق 

ال�رشكة  واأق�صام  دوائ��ر  خمتلف  بني  تناف�ص 

يف كافة املواقع على اأ�صا�ص موا�صيع ال�صحة 

الأداء  حت�صني  وبالتايل  والبيئة،  وال�صالمة 

كما  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال�����ص��الم��ة  لل�صحة  الإج��م��ايل 

مبوا�صيع  العليا  الإدارة  م��ع��رف��ة  حت�صنت 

اأ���رشع  ال�صتجابة  كانت  ث��م  وم��ن  ال�صالمة، 

للم�صائل املتعلقة بهذا ال�صاأن.

امللمو�ص  التح�صن  ع��ل��ى  اأم��ث��ل��ة  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 

لل�صالمة يف املوقع:

عبداهلل  ميناء  م�صفاة  يف  ال�صيانة  مبنى   -1

ال�صالمة  ح��ي��ث  م��ن   %  11 بن�صبة  حت�صن 

خالل الفرتة من 21 يوليو اإىل 29 اأغ�صط�ص 

.2019

2- م���ع���دات احل��م��اي��ة ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��دائ��رة 

عبداهلل  ميناء  مب�صفاة   )2 )منطقة  العمليات 

 22 بني  ما  الفرتة  يف   % 15 بن�صبة  حت�صنت 

مايو و16 �صبتمرب 2019.

يف  العني  وغ�صول  ال�صالمة  )���َص��ور(  د���ص   -3

دائرة العمليات )منطقة 6( مب�صفاة الأحمدي 

 30 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  55 % يف  بن�صبة  حت�صن 

�صبتمرب و8 اأكتوبر 2019.
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الطباعة ثالثية األبعاد للمعادن
الشركة الشركةنجاح تطبيقها في مصافي  نجاح تطبيقها في مصافي 

جنحت �سركة البرتول الوطنية الكويتية يف تنفيذ جتربة علمية للطباعة ثالثية 

دائرة  متكنت  حيث  االإ�سايف"،  "الت�سنيع  ي�سمى  فيما  املعادن،  على  االأبعاد 

البحث والتكنولوجيا، بالتعاون مع دوائر �سمان اجلودة مب�سايف ال�سركة من 

ا�ستخدام هذه التقنية الواعدة للتغلب على امل�ساكل املتعلقة بت�سنيع بع�ض 

القطع املعدنية وتوفريها يف الوقت املنا�سب.

وهذا االأمر ي�ساهم يف تقليل فرتة تخزين هذه القطع يف امل�ستودعات، باالإ�سافة 

وكيفية  املُ�ستخدمة،  املعادن  وخ�سائ�ض  موا�سفات  تطوير  اإمكانية  تقييم  اإىل 

حتملها لظروف عمليات الت�سغيل واملتغريات التي تطراأ على البيئة املحيطة 

على املدى البعيد.

التقنية الجديدة التقنية الجديدة 

ُتعتبر األولى من ُتعتبر األولى من 

نوعها على مستوى نوعها على مستوى 

القطاع النفطيالقطاع النفطي

تطوير
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الكندري: الطباعة 

ثالثية األبعاد شهدت 

تطوراً ملحوظًا 

خالل العقد األخير

الشطي: "التصنيع 

اإلضافي" ال يزال 

في مرحلة 

التطوير المبكرة

  ا�صتخدام تقنية الطباعة ثالثية الأبعاد يف ت�صنيع بع�ص القطع امل�صتخدمة يف امل�صايف  مناذج من القطع املعدنية التي مت ت�صنيعها

حلول �سريعة

والتكنولوجيا  البحث  فريق  رئي�ص  وقالت 

امل��ه��ن��د���ص��ة مل���ي���اء ي��و���ص��ف ال���ك���ن���دري، اإن 

البال�صتيكية  للمواد  الأبعاد  ثالثية  "الطباعة 

وامل��ع��دن��ي��ة ���ص��ه��دت ت��ط��ورًا م��ل��ح��وظ��ًا خ��الل 

العقد الأخري، حيث متكنت التكنولوجيا من 

التحديات  م��ن  لكثري  �رشيعة  حلول  اإي��ج��اد 

املختلفة،  ال�صناعات  جم��ال  يف  الهند�صية 

من  واأ�صبح  والف�صاء،  والطريان،  كالطب، 

املمكن ال�صتفادة من هذه احللول وتطبيقها 

الت�صنيع يف  ُتعزز من عملية  وتطويرها لكي 

فرتات قليلة، ويف بع�ص الأحيان تلغي احلاجة 

اإىل جتميع اأجزاء خمتلفة معًا، مبا ي�صاهم يف 

املنا�صب وبت�صاميم مل  بالوقت  املنتج  توفري 

يكن من املمكن ت�صنيعها با�صتخدام عمليات 

الت�صنيع التقليدية.

باأنها  التقنية  هذه  وفق  املُنتجة  القطع  وتتميز 

خفيفة وقوية وتعمر طوياًل، كما ميكن اإنتاجها 

وقت  يف  للحاجة  وفقا  ج��دًا  حم���دودة  بكميات 

زمني ق�صري.

جتربة علمية

والتكنولوجيا  البحث  دائ��رة  اأن  واأ�صافت 

علمية  بتجربة  تقوم  اأن  ارت���اأت  ال�رشكة  يف 

م�����ص��رتك��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ���رت���ي �صمان 

وميناء  الأحمدي  ميناء  م�صفاتي  يف  اجلودة 

وال�صتعانة  ال��ت��ج��اري��ة،  وال��دائ��رة  ع��ب��داهلل، 

ب�����رواد ي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ��ربة يف ه���ذا امل��ج��ال، 

لت�صنيع مناذج من القطع املعدنية امل�صتخدمة 

يف  منهم  خ��ربات  لكت�صاب  وذل��ك  بامل�صايف، 

ا�صتخدام هذه التقنية، والتغلب على امل�صاكل 

وتوفريها  القطع  بع�ص  بت�صنيع  املتعلقة 

خالل مدة ق�صرية.

االأوىل من نوعها

تعترب  التقنية  هذه  اأن  اإىل  الكندري  واأ�صارت 

ال��ق��ط��اع  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 

ودرا�صة  التجهيز  وب��داأ  الكويت،  يف  النفطي 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف م�����ص��ايف ال�����رشك��ة م��ن��ذ ع��ام 

�صمت  فنية  جلنة  ت�صكيل  مت  حيث   ،2018

جمموعة من خرباء "البرتول الوطنية" لدعم 

و�صبل  اإجن��ازه��ا  م��راح��ل  وحت��دي��د  التجربة 

ال�صتفادة منها.

تت�صمن  معدنية  قطع  باختيار  العمل  وب��داأ 

اأع�صاء  قبل  من  حتديدها  يتم  معينة  معايري 

وم���دى  ت�صنيعها  ك���ف���اءة  ل��ت��ق��ي��ي��م  ال��ل��ج��ن��ة 

قبل  م��ن  امل��ع��ت��م��دة  للموا�صفات  مطابقتها 

وامل���واد  ل��الخ��ت��ب��ارات  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية 

بامل�صايف، حيث  لت�صغيلها  وذلك   ،)ASTM(

مت اختيار قطعة �صمام التحكم امل�صنوع من 

الفولذ  من  اأخ��رى  وقطعة  التيتانيوم،  مادة 

مالئمة  م��دى  ح��ول  جتريبية  درا�صة  لإج��راء 

هذه التكنولوجيا لال�صتخدام يف امل�صايف.

وقد حدد الفريق نطاق العمل ل�صمان مطابقته 

اختبار  وخ��ط��ة   ،)ASTM( وق��واع��د  ملعايري 

الوطنية"،  "البرتول  يف  املتبعة  اجلودة  �صمان 
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نجاح التجربة 

ُيمكن الشركة 

من التقدم بثبات 

نحو "الرقمنة"

التجهيز الستخدام 

التقنية بدأ 

في مصافي الشركة 

منذ عام 2018 

  و�صع بع�ص القطع املطبوعة يف اخلدمة لتنفيذ التجربة العملية يف م�صايف ال�رشكة.. ويف الإطار ملياء الكندري وعلي ال�صطي

وو�صع القطعتني املطبوعتني يف اخلدمة لتنفيذ 

التجربة العملية.

مراحل اأ�سا�سية

ت  واأ�صارت الكندري اإىل اأن عملية الطباعة مرَّ

م�صح  اإج��راء  منها:  اأ�صا�صية،  مراحل  بعدة 

ومعاجلة  الأب��ع��اد  لأخ���ذ  للقطعتني  بالليزر 

ومت  الكمبيوتر،  طريق  عن  الناجتة  ال�صور 

بعد ذلك بناء ملف رقمي للنموذج عن طريق 

احلا�صوب،  مب�صاعدة  الت�صميم  برامج  اأحد 

الطابعة  برنامج  اإىل  الرقمي  امللف  نقل  ليتم 

اأو  الت�صنيع  عملية  ج���ودة  و�صبط  لتعيري 

الطباعة لتبداأ الطابعة بالعمل، ثم بعد انتهاء 

على  الخ��ت��ب��ارات  �صل�صلة  ب���داأت  الت�صنيع 

القطعتني اتباعًا خلطة �صمان اجلودة.

طبيعة املعادن

م����ن ج���ان���ب���ه، اأو�����ص����ح م��ه��ن��د���ص ال��ب��ح��ث 

الطباعة  اأن  ال�صطي،  علي  والتكنولوجيا 

هذا  ذروة  تعترب  للمعادن  الأب��ع��اد  ثالثية 

النوع من الت�صنيع، وهي ُتواجه �صعوبات 

وانت�صارها  فعاليتها  م��ن  يحد  مم��ا  ك��ث��رية 

طبيعة  ب�صبب  وذلك  التجاري،  لال�صتخدام 

طبيعة  ع��ن  ك��ث��ريًا  تختلف  ال��ت��ي  امل���ع���ادن 

مُي��ك��ن من  امل���ع���ادن ل  اإن  ال��ل��دائ��ن، ح��ي��ث 

ت�صكيلها ب�صهولة، كونها حتتاج اإىل حرارة 

ي�صتمر  ذل��ك  ورغ���م  ج���دًا،  عالية  ان�صهار 

التقدم والتطور العلمي من خالل التجارب 

لتطوير  النتائج  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  العلمية 

ومتقدمة  بديلة  حلول  وا�صتخراج  الأ�ص�ص 

خلدمة القطاع ال�صناعي.

التقّدم نحو الرقمنة

للطباعة  التجريبية  الدرا�صة  جناح  اأن  واأكد 

ثالثية الأبعاد التي مت اإجراوؤها �صيفتح الباب 

اأمام العديد من العنا�رش التي تتيح ل�رشكة 

بخطوات  التقدم  الكويتية  الوطنية  البرتول 

ثابتة نحو "الرقمنة"، لفتًا اإىل اأن "الت�صنيع 

الإ�صايف" ل يزال يف مرحلة التطوير املبكرة، 

تواجهه  التي  امل�صتقبلية  التحديات  ولكن 

القطاع  مل�صاعدة  امل�صتمر  التطوير  تتطلب 

قطع  واردات  اإدارة  حت�صني  على  النفطي 

الغيار وتخزينها.

حتديات

بال�رشكة  الفنية  اللجنة  اأن  اإىل  ال�صطي  واأ�صار 

اأع�صاء  تعريف  منها  حت��دي��ات،  ع��دة  واجهت 

وال��وع��ي  اجل���دي���دة،  بالتكنولوجيا  ال��ف��ري��ق 

العمل  نطاق  لتحديد  الفنية  واملعايري  بالقيود 

تنظيم  مت  ال�صاأن  ه��ذا  ويف  التجربة،  خلو�ص 

با�صتخدام  امل�صنعني  مع  نقا�صية  عمل  ور���ص 

التكنولوجيا احلديثة لال�صتفادة من خرباتهم 

ال�صابقة يف هذا املجال.

اللجنة  واجهتها  التي  اأي�صًا  التحديات  وم��ن 

ال��ك��ود اخل��ا���ص بالطباعة  ت��وف��ر  ع���دم  ال��ف��ن��ي��ة، 

القطعة  ل��ق��ب��ول  وق��ت��ه��ا  يف  ل��ل��م��ع��ادن  ال��ث��الث��ي��ة 

اأ�صحاب  ثقة  ك�صب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل�صنعة، 

امل�صلحة لقبول التجربة العملية للقطع امل�صنعة.
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االستجابة للحوادث األمنية )2-2(
دورة تدريبية نظمها فريق األمن 

فريق  نظمها  التي  التدريبية  الدورة  من  الثاين  اجلزء  التايل  التقرير  يف  ن�ستكمل 

االأمنية  للحوادث  "اال�ستجابة  عنوان  حتت  واالإط��ف��اء  االأم��ن  بدائرة  االأم��ن 

.)Teams( واالإبالغ عنها والتحقيق فيها" على املن�سة االإلكرتونية لل�سركة

ويتناول اجلزء الثاين من الدورة التدريبية، وفقاً ملا قاله ُمعدها ومقدمها مهند�ض 

اجلرمية،  م�سرح  "الوطنية"  ملجلة  العجمي،  جابر  من�سور  اأمنية،  م�ساريع 

واالأدلة املادية التي ت�ستفيد اجلهات املعنية منها يف التحقيق.

العجمي: ُتفيد األدلة 

في تحديد هوية 

الجاني وسبب 

وقوع الحادث

تن�سيق وتعاون

هو  اجل��رمي��ة،  م�����رشح  اأن  العجمي،  واأو���ص��ح 

قد  وال��ت��ي  احل����ادث،  فيها  وق��ع  ال��ت��ي  املنطقة 

حتتوي على اأدلة مادية لهذا احلادث اأو اجلرمية 

اأي  يف  اأو  املحكمة،  يف  لحقًا  ا�صتخدامها  ميكن 

اأو  املذنب  ال�صخ�ص  هوية  لتحديد  اآخر  حتقيق 

اجلاين، واأي�صًا يف حتديد �صبب وقوع حادث.

واأ�صاف اأنه على اأفراد الأمن بال�رشكة التن�صيق 

م��ع ال�����ص��ل��ط��ات الأم��ن��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة، ك���وزارة 

وفقًا  والت�رشف  ال�صواحل،  وخفر  الداخلية، 

لالإجراءات املن�صو�ص عليها، موؤكدًا على اأهمية 

تغيري،  اأي  دون  احل���ادث  موقع  على  احل��ف��اظ 

وهو ما ميثل اأحد التحديات التي يواجها اأفراد 

الأمن، حيث يجب عليهم التاأكد من عدم عبث اأي 

ال�صلطات  قبل و�صول  �صخ�ص مبوقع احلادث 

خالل  من  وذل��ك  املخت�صة،  احلكومية  الأمنية 

اأو املتاري�ص  تطويق املنطقة با�صتخدام الأفراد 

اأو ال�رشيط البال�صتيكي، وعدم مل�ص اأو حتريك 

تدريب
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اأي من الأ�صياء املتعلقة باجلرمية، ومنع دخول 

وذلك  بالدخول،  لهم  امل�رشح  غري  الأ�صخا�ص 

اجلهات  اإىل  احل���ادث  م��ك��ان  ت�صليم  يتم  حتى 

الأمنية املخت�صة وامل�صوؤولة عن التحقيق.

الأمنية  الإج�����راءات  اأن  اإىل  العجمي  واأ���ص��ار 

ت�صمل اأي�صًا الطلب ممن �صاهدوا احلادث البقاء 

احل��ادث  عن  معلومات  يقدموا  حتى  املوقع  يف 

مل  واإذا  املعنية،  احلكومية  الأمنية  لل�صلطات 

يتمكنوا من البقاء ل�صبب عاجل، فيجب ت�صجيل 

الت�صال  ه��وات��ف  اأرق���ام  ذل��ك  يف  مب��ا  بياناتهم 

وت�صليمها اإىل املحققني.

ت�سوير املوقع

ويجب على اأفراد الأمن ت�صوير موقع احلادث، 

ك�����ص��ج��ل ل��ل��م��ك��ان ل��ك��ل م���ن الأم�����ن ب��ال�����رشك��ة، 

احلكومية،  الأمنية  اجلهات  حمققي  ومل�صاعدة 

والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  للوائح  وفقًا  وذلك 

من قبل الأفراد امل�رشح لهم فقط.

ويتم ت�صنيف ال�صور الفوتوغرافية لأي موقع 

�رشية،  حكومية  اأو  ���رشي��ة،  اأن��ه��ا  على  ح���ادث 

ب�رشية  الحتفاظ  والإطفاء  الأمن  ق�صم  ويلتزم 

تامة باأي ن�صخ ورقية اأو الإلكرتونية لأي �صور 

فوتوغرافية للجرمية اأو موقع احلادث.

�صيء  اإزال���ة  للغاية  ال�����رشوري  م��ن  ك��ان  واإذا 

و�صول  قبل  احل���ادث  اأو  اجل��رمي��ة  م�رشح  م��ن 

من  التاأكد  الأم��ن  اأف��راد  على  فيجب  املحققني، 

�صل�صلة  ل�����ص��م��ان  ����رشوري���ة  خ��ط��وات  اأرب���ع���ة 

اإج�������راءات الح��ت��ف��اظ ب��ا���ص��ت��م��راري��ة ت��واج��د 

تتبع  دليل  اأي  على  احلفاظ  و�صمان  العن�رش، 

وعدم العبث به، وهي:

1- اأف����راد الأم����ن ف��ق��ط ه��م امل��ن��اط ب��ه��م اإزال���ة 

العن�رش ونقله.

2- يجب ت�صوير العن�رش قبل اإزالته من مكان 

احلادث.

ال��ذي  الأدن����ى  ب��احل��د  العن�رش  اإزال����ة  ي��ت��م   -3

تقت�صيه ال�رشورة.

4- اأن يرتدي املتعاملون مع العن�رش قفازات.

ت��دوي��ن  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  الإزال�����ة  عملية  وب��ع��د 

ت��ف��ا���ص��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة يف حم�����رش احل�����ادث، 

لت�صجيل حقيقة اإزالة العن�رش و�صبب الإزالة 

التفا�صيل  تت�صمن  اأن  ويجب  ال�����رشوري، 

وال�صخ�ص  اإزال��ت��ه،  ووق��ت  للعن�رش،  و�صفًا 

الذي اأزاله، على اأن يقوم رئي�ص فريق الأمن 

العن�رش  تاأمني  ب�صمان  املوقع  يف  والإط��ف��اء 

وت��اري��خ  وق��ت  ي�صجل  واأن  �صحيح،  ب�صكل 

الأمنية  اجل��ه��ة  اإىل  العن�رش  ت�صليم  وم��ك��ان 

ت�صجيل  م��ع  للتحقيق،  املخت�صة  احلكومية 

العن�رش  بت�صليم  قام  الذي  ال�صخ�ص  بيانات 

التوقيع  على  احل�صول  اأي�صًا  ويجب  اإل��ي��ه، 

بال�صتالم من ال�صخ�ص املخت�ص واملعني.

ويف ختام جميع الوقائع التي مت الإعالن عنها 

فريق  قبل  من  بها  تقرير  عمل  ومت  كحادثة، 

الأمن التابع ل� "البرتول الوطنية"، يجب على 

تلك  جتميع  امل��وق��ع  يف  الأم���ن  �صباط  رئي�ص 

اإىل  تقدميها  قبل  الأم��ن،  �صابط  من  التقارير 

تقرير  لإع��داد  الأم��ن والإط��ف��اء،  رئي�ص فريق 

يلخ�ص  تقرير  وه��و  احل���ادث،  بعد  مل��ا  �صامل 

الأم��ن��ي��ة املتبعة  ال��ت��داب��ري  احل����ادث وي�����ص��ف 

واملو�صى بها.

يحتوي مسرح 

الجريمة على أدلة 

مادية تستخدم في 

التحقيق والمحكمة

يجب على أفراد األمن 

بالشركة التنسيق 

مع السلطات األمنية 

الحكومية المعنية

  جهود كبرية لرجال الأمن يف "البرتول الوطنية" حلماية وتاأمني املن�صاآت  من�صور العجمي
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من واجبات موظف 

األمن منع أي 

شخص من العبث 

بموقع الحادث 

ضرورة اتباع 

اإلجراءات الُمحددة 

إلزالة أي شيء من 

مسرح الجريمة 

تدريبات ومتارين

وكجزء من ا�صتعداد فريق الأمن، يجب اإجراء 

التدريبات والتمارين يف املواقع الفعلية، على اأن 

املواقع  يف  والإط��ف��اء  الأم��ن  فريق  رئي�ص  يتوىل 

تطوير �صيناريوهات احلوادث الأمنية، واإجراء 

التمرين ب�صكل دوري مرة كل عام على الأقل.

اأم��ن،  �صابط  التدريبات  ه��ذه  يقود  اأن  ويجب 

فريق  ورئي�ص  الأم��ن،  �صباط  رئي�ص  ويراقبها 

الأم��ن  الأم��ن والإط��ف��اء باملوقع، ومدير دائ��رة 

والإطفاء اإذا لزم الأمر.

تهديد املتفجرات

تناولت  التدريبية  الدورة  اأن  العجمي  واأو�صح 

املتبعة  والإج����راءات  املتفجرات  تهديد  اأي�صًا 

موظف  اأي  على  يجب  اأن��ه  اإىل  م�صريًا  ذل��ك،  يف 

تهديد  بوجود  علم  �صخ�ص  اأي  اأو  ال�رشكة،  يف 

)ق��ن��ب��ل��ة( داخ����ل م��ن�����ص��اأة ت��اب��ع��ة ل���� "ال���ب���رتول 

ب��الأم��ر،  ال��ف��ور  على  الأم���ن  اإب���الغ  الوطنية"، 

الأمنية  اجلهات  باإبالغ  ب��دوره  �صيقوم  وال��ذي 

احلكومية املعنية، كوزارة الداخلية، اأو احلر�ص 

الوطني، اأو غريها من اجلهات، ويف حالة حدوث 

الت�صال  يجب  امليناء،  منطقة  يف  التهديد  ه��ذا 

باأفراد اخلدمة ورئي�ص املرفاأ، اأو م�صوؤول اأمن 

العمل  يتم  اأن  على  الفور،  على  امليناء  مرافق 

مع  التعامل  عند  املُعلنة  املمنوعات  قائمة  وفق 

تهديد املتفجرات، والتي ت�صم: 

1- عدم القرتاب من اجل�صم امل�صتبه فيه.

اأو  الفتح  اأو  الهز  اأو  باللم�ص  التعامل  عدم   -2

الإزالة. 

اأو  الأ���ص��الك  مل�ص  اأو  �صحب  اأو  قطع  ع��دم   -3

املفاتيح اأو ال�صمامات اأو املثبتات.

4- عدم ا�صتخدام الهواتف املحمولة اأو اأجهزة 

ال�صتدعاء يف نطاق ثالثة اأمتار.

5- عدم و�صع اجل�صم امل�صتبه فيه يف املاء.

من  بالقرب  املعدنية  الأدوات  مترير  ع��دم   -6

اجل�صم امل�صتبه فيه.

7- عدم التدخني بالقرب من مكان اجل�صم.

احلالة،  ه��ذه  يف  ال�صتجابة  ت�صمل  اأن  ويجب   

عن  الأ�صخا�ص  جميع  واإب��ع��اد  املنطقة،  اإخ���الء 

اأو  واإزال���ة  ال�صفن،  واإب��ع��اد  امل�صبوهة،  العبوة 

حماية ال�صحنات والب�صائع اخلطرة من املنطقة، 

وكذلك قد يتطلب الأمر بناء "جدار احتواء" من 

اأكيا�ص الرمل اأو املتاري�ص حول اجل�صم امل�صتبه 

فيه، لمت�صا�ص اأو تغري وتوجيه النفجار.

اكت�ساف االأ�سلحة

اأما يف �صاأن اكت�صاف الأ�صلحة، اأكد العجمي، اأنه 

يجب اإبالغ الفريق الأمني التابع لل�رشكة فورًا، 

اجلهات  باإبالغ  الأمني  الفريق  يقوم  وب��دوره 

مع  �صتتعامل  التي  املعنية  احلكومية  الأمنية 

احلادث وفقًا لالإر�صادات املتبعة بهذا ال�صاأن.

والإط��ف��اء  الأم��ن  فريق  رئي�ص  على  يجب  وهنا 

ف���ورًا،  املنا�صبة  الإج������راءات  ات��خ��اذ  ب��امل��وق��ع 

املوقع  واإدارة  والإط��ف��اء  الأم��ن  مدير  واإب���الغ 

ب�صاأن الكت�صاف والإجراءات املُتخذة.

النار  اإط���الق  ح���الت  يف  ينطبق  الأم���ر  ونف�ص 

احلكومية  اجلهات  اإب��الغ  يجب  حيث  الن�صط، 

هو  الن�صط  النار  مطلق  لأن  الفور،  على  املعنية 

يف  النا�ص  قتل  حماولة  اأو  قتل  يف  ي�صارك  ف��رد 

مكان مغلق.

  تدقيق من قبل رجال الأمن ملنع ال�صيارات غري امل�رشح لها من الدخول اإىل املن�صاآت النفطية
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اأفراد ومركبات

الأم��ن يف  اأف���راد  اأن��ه عند قيام  ��ني العجمي،  وبَّ

اأو  له  م�رشح  غري  �صخ�ص  باكت�صاف  ال�رشكة 

م�صتبه به، يجب اأن تتم مرافقته اإىل جهة الأمن 

احلكومية املعنية، لإجراء مزيد من التحقيقات، 

لها  م�رشح  غ��ري  مركبة  على  العثور  مت  واإذا 

يجب  ال�رشكة،  من�صاآت  داخ��ل  بها  م�صتبه  اأو 

التعامل مع  بنف�ص طريقة  �صائقها  التعامل مع 

اأ�صئلة  مع طرح  لهم،  امل�رشح  الأ�صخا�ص غري 

والتاأكد  ال�صيارة،  مبحتويات  تتعلق  اإ�صافية 

م��ن ه��ذه امل��ح��ت��وي��ات، ويف ح��ال ك��ان��ت املركبة 

اأو رك��اب، فيجب عزلها واإج��راء  ب��دون �صائق 

بحث عن �صائقها، ويجب التعامل مع ال�صيارة 

كج�صم م�صتبه به.

ت�سليم االأمتعة

�صحنة  اأو  اأمتعة  اأي  ت�صليم  تتبع  يتم  اأن  يجب 

اإىل نقطة  امل��ن�����ص��اأة ع��ن ط��ري��ق اخل��ط��اأ  دخ��ل��ت 

اأف���راد الأم��ن غري قادرين  ال��دخ��ول، واإذا ك��ان 

على حتديد موقع مالك الأمتعة اأو الب�صائع اأو 

على  معاملتها  تو�صيلها، فيجب  املراد  الأ�صياء 

اأنها ج�صم م�صتبه فيه.

اال�ستجابة للطوارئ

ويتحمل الأمن يف "البرتول الوطنية" م�صوؤوليات 

الطوارئ،  ح��الت  خ��الل  احل��ادث  مكان  تاأمني 

التابع  للطوارئ  ال�صتجابة  لنظام  وفقًا  وذلك 

امل��رور،  حركة  يف  التحكم  يتم  حيث  لل�رشكة، 

تطويق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال���دخ���ول،  وب���واب���ات 

  التعامل مع التهديدات الأمنية للمن�صاآت التابعة لل�رشكة يتم وفقًا لقائمة املمنوعات املعلنة

العنف،  اأعمال  من  عمل  هو  الأمني،  التهديد 

وخطف،  اإرهابية،  هجمات  يكون  اأن  مُيكن 

وابتزاز، واعتداء، وتالعب باملنتجات.

"البرتول  يف  مقاول  اأو  موظف  تلقي  وحال 

الفريق  اإب����الغ  ي��ج��ب  ت��ه��دي��دًا،  الوطنية" 

وذلك  الفور،  على  املعني  املوقع  يف  الأمني 

اجلهات  واإب��الغ  املنا�صب  الإج���راء  لتخاذ 

احلكومية املعنية.

الهاتف،  تلقيها عرب:  يتم  التهديدات  وغالبية 

اأو  والفاك�ص،  الن�صية،  والر�صائل  والربيد، 

ب�صكل �صخ�صي.

التهديدات االأمنية

تقرير ما بعد الحادث 

يصف التدابير 

األمنية المتبعة 

والموصى بها

استعدادات فريق 

األمن تتضمن إجراء 

تدريبات وتمارين 

في المواقع الفعلية

واحتواء منطقة احلادث، وتوفري قدرات اأمنية 

اإ�صافية.

وت�صمل اإجراءات الطوارئ الآتي:

1- اإخطار اأكرب م�صوؤول عن املوقع وقت وقوع 

احلادث.

امليناء  اأم��ن  و�صابط  امل��رف��اأ  رئي�ص  اإخ��ط��ار   -2

باحلادث.

3- م�����ص��اع��دة م��وظ��ف��ي ال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ 

لدخول املنطقة املت�رشرة.

ال�رشوريني  الأ�صخا�ص  تواجد  من  التاأكد   -4

فقط.

5- الإبقاء على ممثلي و�صائل الإعالم والزوار 

بعيدين عن املنطقة املت�رشرة.

6- ال��ق��ي��ام مب�����ص��اع��دة م��وظ��ف��ي ال���ص��ت��ج��اب��ة 

للطوارئ قدر امل�صتطاع.

الأ�صا�صيني  غري  والعاملني  املوظفني  اإخالء   -7

من املناطق املت�رشرة.
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اأغلب املقومات لتحقيق نظام �سالمة مميز،  ال�سركات الكربى  العديد من  متتلك 

ال�سالمة، وا�سرتاتيجيات واأهداف تتعلق  ُتركز على  وذلك من خالل: �سيا�سات 

ال�سالمة،  جمال  يف  دولية  �سهادات  على  واحل�سول  االأنظمة  وو�سع  بال�سالمة، 

وتدوين   ،)ISO - 45001:2018 املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  اإدارة  نظام  )مثل 

اإجراءات ال�سالمة، وعقد التدريبات املنا�سبة، واالإ�سراف الكايف على االأعمال.

من  املزيد  و�سع  طريق  عن  اإ�سافية  بخطوات  ال�سركات  تقوم  ذلك  على  عالوة 

اأنظمة ال�سالمة وعمل تدريبات عليها.

ورغم كل هذه اجلهود اإال اأن احلوادث الكربى ت�ستمر يف هذه ال�سركات، فما هو 

وزيادة  تطوير  هذه اجلهود يف  كل  من  املرجوة  الفائدة  ال�سبب يف عدم حتقيق 

ال�سالمة يف ال�سركات وتقليل احلوادث؟

إدارات الشركات 

مطالبة بزيارة مواقع 

العمل دوريًا لتعزيز 

ثقافة السالمة

تطوير ثقافة السالمة
في الشركات الكبرى

نظم
سالمة

اإعداد: ح�صام جمال 

مهند�ص اأول بيئة 
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  مثلث احلوادث يوؤكد وجود عالقة طردية بني عدد الأعمال غري الآمنة واحلوادث

كلما زادت األعمال 

غير اآلمنة تزداد 

معها نسبة 

وقوع الحوادث

الدراسات تؤكد 

أن 80 % مما 

نتعلمه في 

العمل من األقران

قانون تناق�ض املردود

"قانون  ب�  املو�صوع  لهذا  تف�صري  اإيجاد  ميكن 

بعد  اأن���ه  اإىل  ي�صري  ال���ذي  امل����ردود"،  تناق�ص 

يكون  ال�صالمة،  م��ن  معني  ح��د  اإىل  الو�صول 

امل����ردود م��ن اإ���ص��اف��ة اأن��ظ��م��ة �صالمة اأخ���رى، 

ولي�ص  �صئياًل،  الج���راءات  من  املزيد  وكتابة 

يف  ال�صالمة  م�صتوى  لرفع  املاأمول  بامل�صتوى 

ال�رشكة، وكذلك فاإن زيادة اجلرعات التدريبية 

�صيكون عائدها على ال�صتثمار منخف�صًا، فما 

بها  القيام  مُيكن  التي  الة  الفعَّ اخلطوات  هي 

ملنع احلوادث الكربى ورفع م�صتوى ال�صالمة 

يف ال�رشكات؟

يف البداية، يجب القول اإنه طبقًا ملثلث احلوادث 

الأعمال  عدد  بني  طردية  عالقة  يوجد  ال�صهري 

احلوادث،  وعدد   ،)unsafe act( الآمنة  غري 

فكلما زادت الأعمال غري الآمنة تزداد احلوادث.

على  العاملون  يقدم  مل��اذا  البع�ص،  يت�صاءل  وقد 

القيام بالأعمال غري الآمنة رغم علمهم بخطورتها؟ 

حادث  وقوع  "احتمال  اإن  القول  ميكن  وهنا 

نتيجة  ال���وق���وع(  و���ص��ي��ك  ح���ادث  ح��ت��ى  )اأو 

ج��دًا،  �صئيل  الآم��ن��ة  غ��ري  ب��الأع��م��ال  لقيامنا 

غري  اأعمالهم  ب��اأن  العاملون  يتوهم  ثم  وم��ن 

اآخر،  عواقب"، ومبعنى  لها  تكون  لن  الآمنة 

نتيجة  الآمنة  غري  بالأعمال  العاملون  يقوم 

لنخفا�ص ثقافة ال�صالمة لديهم، وهذا يقودنا 

ال�صالمة  ثقافة  ه��ي  م��ا  ج��دي��د،  ت�����ص��اوؤل  اإىل 

وكيف ميكن تعزيزها؟

ثقافة ال�سالمة

ميكن تعريف ثقافة ال�صالمة باأنها "طريقة عمل 

املحيطة  باملخاطر  الهتمام  )اأي  هنا"  الأ�صياء 

بال�صخ�ص مبا�رشة يف نف�ص اللحظة(، فاإذا وجد 

املقاول يف يوم عمله الأول اأن موظفي العمليات 

فهذا  ال�صالمة،  اإج��راءات  يطبقون  ل  بال�رشكة 

يعطيه انطباعًا عن الهتمام الذي يجب اأن يوليه 

لل�صالمة خالل عمله يف ال�رشكة.

اإج��راءات معقدة لل�صالمة، واإمنا  اأعني هنا  ول 

اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال�����ص��الم��ة، م��ث��ل: ارت�����داء م��ع��دات 

عند  ال�صلم  اإم�����ص��اك  اأو  ال�صخ�صية،  ال��وق��اي��ة 

ال�صعود والهبوط.

80 % مما  اأن  اإىل  وت�صري الدرا�صات الأخ��رية 

نتعلمه يف العمل هو من الأقران )زمالء العمل(، 

فيما ُت�صكل الدورات التدريبية الر�صمية حوايل 

5 % مما نتعلمه، وعليه مهما نفذنا من تدريبات 

احتكاكهم  مب��ج��رد  ف���اإن���ه  اجُل�����دد  ل��ل��م��وظ��ف��ني 

�صيبداأون  اخلربة  اأ�صحاب  القدامى  باملوظفني 

ال��دورات  يف  تعلموه  ما  وت��رك  ثقافتهم،  بتعلم 

التدريبية املكثفة.

اأخ���رى، وقمت  دول��ة  اإىل  ذهبت  اأن��ك  تخيل 

مكتب  واأخ�������ربك  ����ص���ي���ارة،  ب��ا���ص��ت��ئ��ج��ار 

بقوانني  الل���ت���زام  ب�������رشورة  ال�����ص��ي��ارات 

املرور، وراأيت يف املطار عالمات حتثك على 

القيادة الآمنة واللتزام بال�رشعات املقررة، 

ول��ك��ن م��ا اأن ب���داأت ال��ق��ي��ادة يف ال�����ص��وارع 

 100 هي  ال�صارع  يف  ال�رشعة  اأن  لحظت 

احلارة  على  ال�صيارات  ولكن  �صاعة،  كم/ 

مثلث 
هاینرخ للسالمۀ

 1
الوفيات

400
إصابة مضيعة للوقت

20,000
إصابة خفيفة

240,000
حادث وشيك

2 مليون 
مامرسة غري آمنة
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ال�رشعة،  ب��ه��ذه  فقط  امللتزمة  ه��ي  اليمني 

فت�صري  الو�صطى  احل��ارة  يف  ال�صيارات  اأم��ا 

ب�رشعة 120 كم/ �صاعة، وال�صيارات على 

جنونية،  ب�رشعات  ت�صري  الي�رشى  احل��ارة 

فكيف �صيكون التزامك بال�رشعة املقررة يف 

هذه احلالة؟ 

ن�صف  م���ن  اأك����رث  اأن  اإىل  ال���درا����ص���ات  ت�����ص��ري 

من  ب��ال�����رشع��ة  ي��ل��ت��زم��ون  ل  اجل���دد  ال�صائقني 

اأن  ل��ن��ا  ي��ب��ني  امل��ث��ال  وه���ذا  الأوىل،  ال�����ص��اع��ات 

يفيد بدون تغيري  واإن كان مكثفًا فلن  التدريب 

ثقافة ال�رشكة.

اهتمام االإدارة العليا

الإدارة  ُتظهر  عندما  ال�رشكة  ثقافة  تتغري 

ول  ل��ه��ا،  بالن�صبة  ال�����ص��الم��ة  اأه��م��ي��ة  العليا 

القول  وميكن  �صعارات،  جمرد  الأم��ر  يكون 

تتوقعها من  التي  ال�صالمة  "اأعلى معايري  اإن 

حددتها  التي  املعايري  اأدن���ى  ه��ي  الآخ��ري��ن، 

الإدارة  �صمحت  اإذا  اآخ��ر  ومبعنى  لنف�صك، 

ال�صالمة  معايري  تطبيق  تخف�ص  ب��اأن  العليا 

املوظفني  معظم  اأن  املوؤكد  فمن  نف�صها،  على 

يحتاج  اإذ  النهج،  نف�ص  على  ي�صريون  �صوف 

املوظفون اأن يروا الإدارة العليا ترتاخى عن 

تطبيق معايري ال�صالمة ملرة واحدة ليتوقفوا 

عن اللتزام باإجراءات ال�صالمة.

الأم��ر،  ه��ذا  يف  نبالغ  اأننا  البع�ص  يعتقد  وق��د 

رف�ص  التالية:  الق�صة  ت��وؤك��ده  م��ا  ه��ذا  ولكن 

ج��وردون  ال�صابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�ص 

ال�صالمة خالل زيارته  ارت��داء نظارة  ب��راون، 

يف  امل�صوؤولون  يعار�ص  ومل  امل�صانع،  لأح��د 

بدون  �صورته  وُن�����رشت  الأم���ر،  ه��ذا  امل�صنع 

النظارة داخل امل�صنع يف و�صائل الإعالم، وقد 

اأدى هذا الأمر اإىل تدهور ثقافة ارتداء العمال 

للنظارات خالل اأوقات العمل".

اأهمية  م��دى  على  للوقوف  املهمة  الأم��ور  وم��ن 

العليا  الإدارة  ق��ي��ام  ال�����رشك��ات،  يف  ال�صالمة 

وقد  متوا�صل،  ب�صكل  ال�رشكة  مواقع  بزيارة 

 balance( امل��ت��وازن  الأداء  بطاقة  حت��ت��وي 

للموقع  الإدارة  زي���ارة  على   )scorecard

ب�صكل ف�صلي، وعلى الرغم من اأهمية هذا الأمر 

يف  ال�صالمة  ثقافة  لزرع  كافيًا  لي�ص  ذلك  اأن  اإل 

ال�رشكة.

العليا  الإدارة  اأنه على  اإىل  الدرا�صات  وت�صري 

ي��وم��ي خللق  ال�����رشك��ة ب�صكل  زي���ارة م��واق��ع 

ثقافة ال�صالمة.

القيادي الناجح

يجب على الإدارة العليا والقياديني يف ال�رشكة 

من  ليتمكنوا  ال�صفات  م��ن  بالعديد  التحلى 

تر�صيخ ثقافة ال�صالمة خالل الزيارات امليدانية، 

ومن اأهم هذه ال�صفات الآتي:

قيامهم  فعند  ب��ه،  ُيحتذى  مثاًل  يكونوا  اأن   •
اأي  اإهمال  بتطبيق جميع معايري ال�صالمة دون 

خطوة مهما كانت �صغرية، �صيقتنع املوظفون 

وي��ب��داأون  ال�����ص��الم��ة  اأم����ور  يف  الإدارة  ب��ج��دي��ة 

باإتباعهم. 

• اأن ي�صتخدموا املديح قدر الإمكان عند القيام 

  يقوم العاملون بالأعمال غري الآمنة نتيجة لنخفا�ص ثقافة ال�صالمة لديهم

الدورات التدريبية 

الرسمية ُتشكل 

نحو 5 % فقط

مما نتعلمه

العائد من نظام 

التدريب يبلغ 10 

أضعاف العائد من 

إعطاء األوامر
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  الكثري مما نتعلمه يف العمل من الدورات التدريبية واأ�صحاب اخلربات

فهم أسباب تنفيذ 

أعمال غير آمنة 

يوصلنا لألسباب 

الجذرية للحوادث

يمكن منع 80 % 

من الحوادث عن 

طريق حل 20 % 

من المشاكل

ال�صهل حتديد  للمواقع، فمن  بزيارات ميدانية 

املوظفني على ذلك،  العيوب والق�صور وتوبيخ 

اجليدة  بالعادات  الإ�صادة  علينا  ي�صعب  ولكن 

ومدحهم عليها. 

يف  امل��وج��ودة  الذهبية  القاعدة  تطبيق  وميكننا 

تقول:  والتي  الواحدة"  الدقيقة  "مدير  كتاب 

جيد  بعمل  ي��ق��وم��ون  اأ���ص��خ��ا���ص  على  "اقب�ص 

وامدحهم فورًا".

• ا�صتخدام نظام التدريب )coaching( بدًل 
من اإعطاء الأوامر، حيث ت�صري الدرا�صات باأن 

اأ�صعاف  ع�رشة  يبلغ  التدريب  نظام  من  العائد 

العائد من اإعطاء الأوامر.

وتعد اأهم فوائد نظام التدريب اأنه يبني لل�صخ�ص 

ما يريد حتقيقه وكيف ميكنه الو�صول اإىل ذلك 

الهدف.

• اإ�رشاك القوى العاملة باأمور ال�صالمة قدر 

اأخذ  بذلك عن طريق  القيام  الإمكان، وميكن 

تطبيقها،  قبل  ب���الإج���راءات  املوظفني  راأي 

لإج����راءات  امل��وظ��ف��ني  تقييم  ط��ري��ق  ع��ن  اأو 

التوا�صل احلالية.

خطوات عملية

ب��الإ���ص��اف��ة اإىل م��ا ���ص��ب��ق، ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

لزرع  جناحها  اأثبتت  التي  العملية  اخلطوات 

ثقافة ال�صالمة بال�رشكات، ومنها:

• تفعيل اأنظمة "اقرتاحات ال�صالمة"، والرتكيز 
والتكلفة  العايل  امل��ردود  ذات  الإقرتاحات  على 

على  ال��ن��ظ��ام  ي�صتمل  اأن  وي��ج��ب  املنخف�صة، 

مكافئة املقرتح ماديًا ومعنويًا.

• فهم ال�صبب الذي دفع املوظف للقيام بالعمل 
الأ���ص��ب��اب  م��ع��رف��ة  اإىل  �صيو�صلنا  الآم����ن  غ��ري 

�صيدين  العاملي  اخلبري  يقول  حيث  اجل��ذري��ة، 

حتقيقات  يف  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  "الأخ����ط����اء  دي���ك���ر: 

احلوادث هي نتيجة ولي�صت ال�صبب، ويجب اأن 

نقطة  ولي�صت  التحقيق  يف  البداية  نقطة  تكون 

اأجل  من  الرتكيز  علينا  يجب  ولذلك  النهاية"، 

لتالفيها  للحوادث،  اجلذرية  الأ�صباب  معرفة 

الأخ��ط��اء  باإعتبار  ال��ت�����رشع  وع���دم  بامل�صتقبل 

ال�صخ�صية هي �صبب احلوادث.

بع�ض االأفكار مقتب�سة من كتاب:

 "Talking Safety by Dr. Tim 
Marsh".

ن��ظ��ري��ة  ا���ص��ت��ع��م��ال  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ع��ل��ى   •
 %  80 منع  ميكن  حيث   ،)20  :  80 )بريتو 

20 % من  م���ن احل������وادث ع���ن ط��ري��ق ح���ل 

يف  ا�صتباقيني  نكون  اأن  يجب  لذلك  امل�صاكل، 

ومبعنى  حدوثها،  يتوقع  التي  امل�صاكل  حل 

اآخر ميكننا انتظار احلوادث، ومن حتقيقاتها 

�صنتعلم امل�صاكل املتعلقه بال�صالمة يف امل�صايف، 

ونكت�صف  ا�صتباقيني  ن��ك��ون  اأن  ميكننا  اأو 

ال�صلوكيات غري الآمنة ونعمل على ت�صحيحها 

قبل حدوث اأي حوادث.
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عيادات التغذية
مبادرة أطلقتها دائرة الخدمات العامة

حتر�ض دائرة اخلدمات العامة على تقدمي خدمات متميزة ُت�ساهم يف احلفاظ 

على �سحة موظفي ال�سركة، وت�سجعهم على اتباع اأمناط غذائية �سحية تعود 

ينعك�ض  مبا  البدانة،  من  وحمايتهم  اأوزانهم  على  للمحافظة  بالفائدة،  عليهم 

على خاليا اأج�سامهم وحمايتها من االأ�سرار. 

ويف هذا ال�ساأن، اأطلقت الدائرة مبادرة اإن�ساء عيادات التغذية مبختلف مواقع 

متخ�س�سني  من  ت�سمه  مبا  العيادات  هذه  مثل  وجود  اأ�سبح  حيث  ال�سركة، 

�سرورة حتى تكتمل منظومة العناية ال�سحية باملوظف.

"الخدمات العامة" 
تحرص على تقديم 

خدمات تحافظ على 

صحة الموظفين

مبادرات

بداية الفكرة

يف  ُمتخ�ص�صة  ع��ي��ادات  ف��ك��رة وج���ود  ُط��رح��ت 

م�صاعدة  ب��ه��دف   ،2009 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ت��غ��ذي��ة 

من  وتغذيتهم،  ب�صحتهم  املهتمني  املوظفني 

بكل  لتعريفهم  ا�صت�صارية  جل�صات  عقد  خ��الل 

احلياة  واأمن���اط  التغذية  ع��امل  يف  جديد  ه��و  م��ا 

ال�صحية.

ث��م ت��ب��ل��ورت ال��ف��ك��رة وظ��ه��رت ل��ل��ن��ور بف�صل 

العامة،  اخل��دم��ات  دائ���رة  ب��ني  املثمر  التعاون 

)الق�صم  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  ودائ���رة 

العامة علي  الطبي(، حيث قّدم مدير اخلدمات 

كل  ال��ف��رق،  روؤ���ص��اء  مع  وبالتعاون  خ�صاوي، 

لإع��ادة  ال�رشكة  يف  التغذية  لأخ�صائي  ال��دع��م 

تقدميهم والتعريف بهم مرة اأخرى، وذلك من 

خالل برامج التوعية الإعالمية ون�رش الإعالنات 

بالإ�صافة  ال�رشكة،  مواقع  جميع  يف  التعريفية 

اإىل تنظيم حملة اإعالمية عرب الربيد الإلكرتوين 

الداخلي لل�رشكة، بالتعاون مع دائرة العالقات 

ال��ع��ي��ادات  ب��ه��ذه  للتعريف  والإع�����الم،  ال��ع��ام��ة 

واأهميتها ودورها.

اآلية العمل 

العمل،  يف  حم��ددة  اآل��ي��ة  التغذية  ع��ي��ادات  تتبع 

وعقود  الوطنية"  "البرتول  ملوظفي  مُيكن  حيث 
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الإعارة الراغبني يف احل�صول على ا�صت�صارات 

مكتب  مع  التوا�صل  اأو  التوجه  غذائية �صحية 

ال�صتقبال يف العيادة التابعة ملكان عمل املوظف 

لفتح ملف خا�ص باملتابعة.

العامة  احل��ال��ة  ع��ن  ا�صتبيان  عمل  ذل��ك  ويعقب 

للموظف، يتم بعده اإجراء بع�ص التحاليل الطبية 

التغذية  اأخ�صائي  ُت�صاعد  التي  الالزمة  الأولية 

و�صع  ثم  ومن  له،  ال�صحية  احلالة  معرفة  على 

احلالة  ومتابعة  املنا�صب،  ال��غ��ذائ��ي  ال��ربن��ام��ج 

وفقًا لفرتات زمنية يحددها الأخ�صائي، اأو وفقًا 

لرغبة املوظف يف حتديد اأوقات املتابعة الدورية.

نظام غذائي

ولكل حالة نظام غذائي خمتلف عن الأخرى، 

اأن  يجب  ال�صحي  الغذائي  النظام  اإن  حيث 

يكون متكاماًل ليحقق الأهداف املطلوبة وفقًا 

لحتياجات املوظف وحالته ال�صحية.

اجلل�صات  بع�ص  عقد  يتم  ذل���ك،  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

واملفاهيم  ال��ع��ادات  لت�صحيح  ال�صت�صارية 

مع  امل��وظ��ف  يتبعها  التي  اخلاطئة  الغذائية 

اإعطاء بع�ص الن�صائح ال�صحية املفيدة حلالته.

فعاليات

فقد  املوظفني،  ب�صحة  ال�رشكة  ونظرًا لهتمام 

مت موؤخرًا التفاق بني دائرة اخلدمات العامة، 

تقدمي  على  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  ودائ��رة 

حما�رشات توعوية يف التغذية ال�صحية بعنوان 

)عادات التغذية ال�صحية(، حتت�صب من �صمن 

ال�صاعات التدريبية لل�صحة وال�صالمة والبيئة.

فعاليات  ع��دة  ُع��ق��دت  ال�صابقة  ال�صنوات  وخ��الل 

حملة  اأه��م��ه��ا:  م��ن  ال��ط��ب��ي،  الق�صم  فيها  ���ص��اه��م 

2014، والتي حققت جناحًا  مكافحة البدانة عام 

يف  التغذية  لأخ�صائي  التعريفية  واحلملة  كبريًا، 

ال�رشكة عام 2017، وكانت حتمل عنوان )اخ�رش 

حم��ا���رشة  وتخللها  ���ص��ح��ت��ك(،  اك�����ص��ب  وزن����ك.. 

حول اأف�صل الطرق لإنقا�ص الوزن، قام بتقدميها 

اأخ�صائي التغذية العالجية د. �صاري العون.

حتديد موعد ا�ست�سارة

عيادات  يف  ا�صت�صارة  موعد  على  وللح�صول 

التغذية، يجب على املوظف التوجه اإىل العيادة 

للزيارة  ملقر عمله، وطلب حتديد موعد  التابعة 

من املمر�ص امل�صوؤول عن العيادة.

الأخ��رية  الآون���ة  التغذية يف  ع��ي��ادات  �صهدت  وق��د 

اإق��ب��اًل ك��ب��ريًا، وخ��ا���ص��ة م��ع ال��ع��ودة للعمل بعد 

النقطاع ب�صبب انت�صار فريو�ص كورونا امل�صتجد.

املتعلقة  ب��الأم��ور  ال��وع��ي  اأ�صبح  ع��ام  وب�صكل 

�صارع  لذلك  اأكرب،  ال�صحية  والتغذية  بال�صحة 

مت  التي  احلمالت  بعد  املوظفني  من  كبري  ع��دد 

اإطالقها للتعريف بعيادات التغذية بحجز موعد 

للح�صول على ا�صت�صارات يف التغذية ال�صحية. 

اأهداف اأ�سا�سية

يعمل الأخ�صائي يف عيادات التغذية على ت�صحيح 

الأط��ع��م��ة،  اخ��ت��ي��ار  واأ���ص��ل��وب  التغذية  مفاهيم 

ال�صحية،  التغذية  عن  دقيقة  معلومات  واإعطاء 

املختلفة اخلا�صة بكل  الغذائية  الأنظمة  واإعداد 

حالة ح�صب نوعها وعمرها ووزنها.

يعانون  الذين  باملوظفني  خا�ص  اهتمام  وهناك 

مثل:  ب��ال��غ��ذاء،  مرتبطة  مزمنة  اأم��را���ص  م��ن 

ارت��ف��اع   – ال���دم  ارت���ف���اع �صغط   – ال�����ص��ك��ري 

الثالثية  ال�صحوم  وارت��ف��اع  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول، 

وغريها الكثري، حيث اإن النظام الغذائي يف هذه 

احلالت يكون جزًء من العالج.

  اأخ�صائيات التغذية يف عيادات ال�رشكة يقدمن ا�صت�صارات مهمة للمحافظة على �صحة املوظفني

فكرة وجود عيادات 

ُمتخصصة في 

التغذية ُطرحت 

منذ عام 2009 

تعاون مثمر بين دوائر 

"الخدمات العامة" 
و"الصحة والسالمة 

والبيئة" و"اإلعالم"
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  اإجراء فحو�صات وحتاليل طبية لإعداد الأنظمة الغذائية املنا�صبة لكل حالة

جلسات لتصحيح 

العادات والمفاهيم 

الغذائية الخاطئة 

التي يتبعها الموظف

محاضرات توعوية 

في التغذية الصحية 

ُتحتسب ضمن 

الساعات التدريبية
باإعداد  ال�رشكة  يف  التغذية  اأخ�صائيو  ويقوم 

قوائم الوجبات اخلا�صة �صهريًا، والتي تتميز 

احلرارية  ال�صعرات  وحم��ددة  متوازنة  باأنها 

واملختارة  الأولية  امل��واد  اأج��ود  من  وحم�رشة 

بال�رشكة،  املركزية  املطابخ  يف  وتنفذ  بعناية، 

حياة  منط  باعتماد  الراغبني  للموظفني  وُتقدم 

�صحي خالل �صاعات الدوام.

ن�سائح �سحية

اأن  لبد  الزائد،  الوزن  التفكري يف خ�صارة  قبل 

يكون الرتكيز اأوًل على تناول الطعام ال�صحي، 

وجتنب  اخل��اط��ئ��ة،  الغذائية  ال��ع��ادات  وتغيري 

املُ�����رشة بال�صحة، وال��ت��ي ل  الأط��ع��م��ة  اأن���واع 

حيث  للج�صم،  مفيدة  غذائية  قيمة  اأي  حتمل 

اإن الوجبة ال�صحية املتوازنة يجب اأن حتتوي 

على املجموعات الغذائية الأ�صا�صية )الن�صويات 

ال�صحية(  ال��ده��ون   - الربوتينات   – املعقدة 

بكميات �صحيحة ومنا�صبة لكل �صخ�ص ح�صب 

وزنه وطوله وعمره.

ذلك  يف  امل�صاعدة  التغذية  لأخ�صائي  ومي��ك��ن 

هذا  �صخ�ص،  لكل  املالئمة  الكميات  عرب حتديد 

بالإ�صافة اإىل حتديد الن�صاط البدين والريا�صة 

املنا�صبة للحالة ال�صحية لل�صخ�ص.

و�صع  عند  منطقيًا  ال�صخ�ص  يكون  اأن  ولب��د 

بالن�صبة  �صواء  يتمنى حتقيقها،  التي  الأه��داف 

اأو الفرتة الزمنية التي  للوزن املُراد خ�صارته، 

فال�صرب  امل�صتهدف،  للوزن  للو�صول  يحتاجها 

نظام  اأي  اإجن��اح  عوامل  اأف�صل  من  والإرادة 

غذائي.

وقد �صهدت عيادات التغذية الكثري من ق�ص�ص 

والتي  ال�رشكة،  موظفي  متابعة  خالل  النجاح 

تدل على زيادة الوعي يف �صاأن التغذية والهتمام 

باأ�صلوب احلياة ال�صحي. 

املوظفني  التغذية  اأخ�سائيو  وي�ستقبل 

االأماكن  يف  العيادات  مبراجعة  الراغبني 

واالأوقات التالية:

من ال�ساعة 9 �سباحاً حتى 12 ظهرًايوم االأحدعيادة م�سفاة ميناء عبداّل

من ال�ساعة 9 �سباحاً حتى 12 ظهرًايوم االإثني��نعيادة م�سفاة ميناء االأحمدي

من ال�ساعة 10 �سباحاً حتى 1 ظهرًايوم االأربعاءعيادة الت�سويق املحلي

من ال�ساعة 9 �سباحاً حتى 12 ظهرًايومي االأحد واالأربع�اءعيادة املكتب الرئي�سي
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يوم األم
فيروس كورونا جعل االحتفاالت به باهتة

تكرمي وتقدير

يحتفل العامل يف 21 مار�ص من كل عام بيوم الأم 

تعبريًا عن احلب لالأمهات، وتقديرًا جلهودهّن 

التي ت�صتحق التكرمي.

الأزل،  ق��دمي  منذ  الأم  بيوم  الحتفال  ب��داأ  وق��د 

م�صمى  حتت  قدميًا  اليونان  به  احتفلت  حيث 

يف  ب��ه  الح��ت��ف��ال  يتم  ك��ان  كما  "كوبيلي"،  عيد 

احل�����ص��ارة ال��روم��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة، وك���ان ُيعرف 

با�صم عيد "هرييا".

الع�رش  يف  الأم  بعيد  لالحتفال  الف�صل  ويرجع 

التي  ه��اوي،  وورد  جوليا  املوؤلفة  اإىل  احلديث 

عام  اأم��ري��ك��ا  يف  الأم  بعيد  الح��ت��ف��ال  اق��رتح��ت 

ر�صمية  عطلة  اليوم  هذا  اعتبار  مت  ثم   ،1872

بداية من عام 1912 يف كل الوليات الأمريكية.

يوم االأم.. وكورونا

ويف ظل جائحة فريو�ص كورونا، اختلف كل �صيء 

حول العامل اأجمع، وتغريت مظاهر الحتفال بيوم 

الفريو�ص،  انتقال عدوى  الأم يف ظل اخلوف من 

والقلق  اخل��وف  م�صاعر  و�صط  البهجة،  وغابت 

الجتماعي  التباعد  واإجراءات  ال�صحي  واحلجر 

التي تطبقها دول العامل.

فر�ض انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد 19( واقعاً جعل االحتفاالت بيوم االأم باهتة، 

فقد غابت هذه املنا�سبة عن بال الكثريين للعام الثاين على التوايل و�سط ما مير به العامل من 

اإجراءات احرتازية وتقييد حركة التنقل وال�سفر، اأما من تذكرها فقد احتفل بطرق خمتلفة عما 

كان يتم يف ال�سابق.

وقد فر�ست هذه اجلائحة على العامل باأ�سره م�ساعر خمتلطة مت�ساربة، اإذ اإن الكثري منا م�ستاق 

لروؤية اأمه، وعناقها، وتقبيلها، ولكنه يف نف�ض الوقت ُيف�سل الُبعد عنها خوفاً عليها وحفاظاً على 

�سالمتها، وال �سك اأن هذا جعل يف القلب حرقة وغ�سة.

مناسبات

المشاعر اختلطت 

بين مشتاق لرؤية 

أمه والُبعد عنها 

حفاظًا على سالمتها
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  جمتمعاتنا ال�رشقية ُتعرّب عن العرفان والوفاء لالأمهات طيلة اأيام ال�صنة وهذا لي�ص ح�رشًا على يوم بعينه

وللعام الثاين على التوايل، جاءت هذه املنا�صبة 

دون اأن حتمل يف طياتها مظاهر الفرح املعتادة، 

وهي التي كانت عنوانًا للحب والعطاء، وملا ل؟ 

فهي متثل عيد من حتت اأقدامهن اجلنة.

على  مغايرًا،  واقعًا  اجلائحة  هذه  فر�صت  وقد 

عام  من  العامل  ينتظرها  التي  الحتفالية  ه��ذه 

مار�ص   21 تاريخ  عنها  غ��اب  والغالبية  لآخ��ر، 

ال��ف��ريو���ص،  ه��ذا  م��واج��ه��ة  بكيفية  لن�صغالهم 

هذه  خالل  النا�ص  بني  الأك��رب  الرتكيز  واأ�صبح 

�صحتهم  على  واحل��ف��اظ  ال��وق��اي��ة  على  ال��ف��رتة 

العام  هذا  الأم  يوم  فاإن  لذلك  العدوى،  لتجنب 

الكثري،  يتذكرها  مل  جانبية  منا�صبة  اإىل  حتّول 

كانت  التي  واملتاجر  ال�رشكات  بع�ص  اإن  حتى 

كثريًا  تهتم  مل  الأم،  يوم  لهدايا  عرو�صًا  توفر 

هذه  يف  التوا�صل  اأن  لعلمها  املنا�صبة،  بهذه 

لتقدمي  جم��ال  ل  ثم  وم��ن  �صعبًا  اأ�صبح  الفرتة 

اأُجرب  فقد  املنا�صبة  هذه  تّذكر  من  اأما  الهدايا. 

على عدم التوا�صل وجهًا لوجه مع اأمه ومتلكه 

�صعورًا بالعزلة واخلوف على من يحب.

خوف متبادل

ورغ�����م ه����ذه ال���ظ���روف ال��ق��ا���ص��ي��ة وال��ت��ب��اع��د 

الجتماعي، تبقى الأم هي نبع احلب واحلنان، 

ومثلما يعي�ص الأبناء هذه الأيام حالة من القلق 

كن  �صواء  اأي�صًا،  الأمهات  فاإن  اأمهاتهم،  على 

اأو عامالت، يع�صن  اأو موظفات،  ربات بيوت، 

اأب��ن��ائ��ه��ن،  يف ح��ال��ة م��ن اخل���وف ع��ل��ى م�صري 

اأطفالهن،  �صحة  على  دائمًا  �صاردة  فاأعينهن 

وعلى  املُ��ع��ّل��ق،  ال��درا���ص��ي  م�صتقبلهم  وع��ل��ى 

يعملون  من  على  خوفًا  القت�صادية  الأو�صاع 

من اأبنائهن.

اختالف طرق االحتفال

حياتنا  على  كورونا  فريو�ص  تف�صي  تاأثري  وظهر 

اليومية وعلى احتفالت يوم الأم للعام الثاين على 

تواجه الأم العاملة جملة من التحديات تت�صبب 

بع�ص  يف  الإح���راج  اأو  والتعب،  الإره���اق  يف  لها 

الأحيان، ومن اأبرز هذه التحديات الآتي:

• اال�ستيقاظ مبكرًا:
احلاجات  لتاأمني  مبكرًا  ي�صتيقظن  الأمهات  كل 

املدر�صة،  اإىل  الذهاب  قبل  لأبنائهن  الأ�صا�صية 

ولكن الأم غري العاملة ميكن اأن تنال ق�صطًا من 

الراحة بعد خروج اأولدها، بعك�ص الأم العاملة 

التي تذهب بعد النتهاء من هذه املهام اإىل عملها.

• مر�ض االأطفال:

يت�صبب مر�ص الأطفال يف اإرهاق الأمهات ب�صكل 

وهذا  راحتهم،  على  للعمل  ال�صهر  ب�صبب  ع��ام، 

اإذا كان هناك  العاملة، خا�صة  الأم  ُيرهق  الأمر 

اأعمال �رشورية ومن ال�صعب طلب اإجازة.

• اإيجاد وقت للذات:
الأم  الأم��وم��ة، قد ل جتد  العمل وواج��ب��ات  بني 

العاملة وقتا كافيًا لتخ�صي�صه لنف�صها، للت�صوق 

مثاًل، اأو ق�صاء بع�ص الوقت مع اأ�صدقائها.

• ال�سعور بالذنب:
ق�صائها  لعدم  بالذنب،  العاملة  الأم  ت�صعر  قد 

ب�صبب  اأ�رشتها،  واأفراد  اأولدها  وقتًا كافيًا مع 

البقاء يف العمل ل�صاعات طويلة.

• التاأخر عن العمل:
العاملة  الأم  على  التي  الكثرية  امل��ه��ام  ب�صبب 

القيام بها، و�صيق الوقت بعد عودتها من العمل، 

وهذا  العمل،  اإىل  الو�صول  يف  اأحيانًا  تتاأخر  قد 

الأمر ي�صبب لها بع�ص الإحراج مع روؤ�صائها.

• اإجازات قليلة:
اإجازة  طلب  يف  �صعوبة  العاملة  الأم  تواجه  قد 

لق�صائها مع اأولدها، نظرًا ل�صغوطات العمل.

حتديات االأم العاملة
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التوايل، فقد اختلفت طرق الحتفال بهذه املنا�صبة 

عن الأعوام ال�صابقة ب�صكل كبري.

خالل  من  الخ��ت��الف  ذل��ك  جميعًا  لحظنا  وق��د 

التوا�صل  من�صات  ع��رب  ُب��ث��ت  و���ص��ور  مقاطع 

اإىل  ال��ت��اأث��ريات  ت��ل��ك  ام��ت��دت  اإذ  الج��ت��م��اع��ي، 

تقف  حيث  الحتفال،  خالل  العائلية  الزيارات 

انتقال  اأولده��ا خوفًا من  الأم على م�صافة من 

العدوى اإليهم، بدون م�صافحة ول تقبيل، حتى 

اأن الهدايا ُت�صلم بعد تعقيمها.

الهدايا  نوعية  الفريو�ص  من  اخل��وف  غري  كما 

اإىل  البع�ص  جلاأ  اإذ  لالأمهات،  ع��ادة  تقدم  التي 

اأفكار م�صتوحاة من الواقع الذي مير به العامل.

م�ساندة جهود الدولة

جائحة  ج��راء  والبالد  العامل  به  مير  ملا  ونظرًا 

ال��دول��ة يف احل��د من  ك��ورون��ا، ومل�صاندة جهود 

اآراء جمع  الفريو�ص، فقد توافقت  انت�صار هذا 

كبري م��ن الأم��ه��ات م��ع م��ا ذه��ب اإل��ي��ه الأب��ن��اء 

والحتفال،  التجمع  عدم  والبنات من �رشورة 

والكتفاء بالكلمات الطيبة عرب و�صائل التوا�صل 

والر�صائل  الهاتفي  بالت�صال  �صواء  املختلفة، 

ال�صوتية والفيديوهات امل�صورة املُعدة م�صبقًا، 

اأو عرب الت�صال بال�صوت وال�صورة.

اأهمية  على  ال��دول��ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  وُت�����ص��دد 

ال��وع��ي ب��خ��ط��ورة ان��ت�����ص��ار ف��ريو���ص ك��ورون��ا، 

ال�صحية  ال��ق��واع��د  ب��ك��ل  الل���ت���زام  و������رشورة 

والر�صادات احلكومية فيما يتعلق بالوقاية منه.

الحتفال  يريد  من  على  يجب  ذل��ك،  على  وبناًء 

ول  ال�صحية  بالإجراءات  يلتزم  اأن  الأم،  بيوم 

اأو  الخ��ت��الط  اأو  والكتظاظ  للتجمعات  داع��ي 

وه��ذا  اجلميع،  �صحة  على  حفاظًا  املالم�صة، 

الأمر ُيعد التزامًا وطنيًا واأخالقيًا لدعم اجلهود  

وكل  امل��واط��ن��ني  حلماية  ال��دول��ة  تبذلها  ال��ت��ي 

املقيمني على اأر�صها.

ول �صك اأن الأمهات تقبلن  غياب مظاهر الحتفال  

كن  الأمهات  فبع�ص  "كورونا"،  تداعيات  ب�صبب 

يق�صني  الأزم��ة،  املا�صية، وقبل هذه  الأع��وام  يف 

ه���ذا ال���ي���وم ب����دون ف���ل���ذات اأك���ب���اده���ن لأ���ص��ب��اب 

ُمتعددة، رمبا لغيابهم خارج حدود الوطن بحكم 

الوظيفة اأو التعليم اأو الزواج، اأو غري ذلك، وكن 

يتقبلن هذا الواقع، فما بالكم بواقع هذه الأيام 

ال�صتثنائية.

بالأمهات  العناية  لتكثيف  وج��د  الأم  عيد  اإن 

واإظ���ه���ار احل���ب والم���ت���ن���ان ل��ه��ن، ون��ح��ن يف 

العرفان  اآي��ات  كل  ُتقدم  ال�رشقية  جمتمعاتنا 

على  ح�رشًا  ولي�ص  ال�صنة،  اأي��ام  طيلة  لأمهاتنا 

يوم بعينه.

ت�سحيات االأبناء واالأمهات

وم��ن��ذ ب���داي���ة اأزم�����ة ف���ريو����ص ك����ورون����ا، ظ��ه��رت 

اجلائحة،  ه��ذه  ملكافحة  يعمل  م��ن  ك��ل  ت�صحيات 

فكثري  الطبي،  املجال  يف  يعملون  من  وخ�صو�صًا 

منهم تركوا اأمهاتهم كي يقفوا جنبًا اإىل جنب مع 

زمالئهم يف امل�صت�صفيات لتلبية نداء املهنة والوطن.

على اجلانب الآخر، هناك الكثري من الطبيبات 

وامل���م���ر����ص���ات اأم����ه����ات، وب�����ص��ب��ب ال���ظ���روف 

وح��اج��ة  ال��ع��امل،  ب��ه��ا  مي��ر  ال��ت��ي  ال�صتثنائية 

امل�صت�صفيات لكل طواقهما، مل يكن متاحًا لهن 

حتى  ولو  اأبنائهن  مع  املنا�صبة  بهذه  الحتفال 

بو�صائل التوا�صل، لن�صغالهن يف العمل. 

  رغم الظروف القا�صية والتباعد الجتماعي تبقى الأم نبع احلب واحلنان

امل�سادر: 

1- تقرير من )BBC( عن املراآة العاملة 
https://www.bbc.com/arabic

2- مو�صوع "دعم الأم العاملة يف عيدها" 
https://jamalouki.net يف موقع

عدم إقامة احتفاالت 

واجب وطني وأخالقي 

ُيدّعم الجهود التي 

تبذلها الدولة
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"األو عمليات.. األو عمليات". 
الناقلة "اتروتو�ض" �ساَرفت على الدخول اإىل الر�سيف، ا�ستعدوا".

"كل �سيء جاهز".
"ر�ست الناقلة على الر�سيف باأمان وجاري تثبيتها".

"عمل جّيد يا �سباب.. ابداأ االإجراءات". 
ما �سبق مل يكن م�سهدًا من اأحد االأفالم ال�سينمائية، واإمنا جزءًا من حوار �سريع 

ال�ساد�سة  املنطقة  عمليات  فريق  رئي�ض  بني  الال�سلكية  االت�سال  اأجهزة  عرب  دار 

مب�سفاة ميناء عبدال، �سالح ال�سمري، واأفراد الفريق القائم على ت�سغيل ر�سيف 

الزيت يف ال�سعيبة، ال�ستقبال اأول ناقلة نفط تر�سو على هذا الر�سيف بعد توقفه 

عن العمل دام الأكرث من 3 اأعوام.

التحميل  واأذرع  املعدات  لتجهيز  ب�ساعات  ذلك  قبل  بداأ  قد  احلوار  هذا  وكان 

واختبارها قبل و�سول الناقلة.

رصيف زيت الشعيبة
استقبل أول ناقلة نفط بعد توقف 3 أعوام

إنجازات

فرق الصيانة بالشركة فرق الصيانة بالشركة 

قامت بتنفيذ عمليات قامت بتنفيذ عمليات 

الترميم لألجزاء الترميم لألجزاء 

الُمتضررة وتدعيمها الُمتضررة وتدعيمها 
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العطار: الناقلة رست 

بعدما خضعت 

إلجراءات وزارة 

الصحة الكويتية

  الناقلة "اتروتو�ص" تر�صو على ر�صيف ال�صعيبة لتحميلها بالديزل النظيف   �صالح ال�صمري

عمليات  لتتم  الر�صيف،  اإىل  وامل��وؤدي  اجل�رش 

�صيا�صة  م��ع  يتما�صى  اآم��ن  ب�صكل  الت�صغيل 

ال�رشكة لل�صحة وال�صالمة والبيئة.

اأول ناقلة

من  الن��ت��ه��اء  بعد  اأن���ه  ال�صمري  واأ���ص��اف 

يف  الر�صيف  بداأ  وال�صيانة،  الرتميم  اأعمال 

النفط  ناقلة  بنجاح  ا�صتقبل  حيث  العمل، 

"اتروتو�ص" القادمة من الهند، والتي حتمل 

علم ليبرييا، وهي اأول ناقلة تر�صو على هذا 

من  لأك��رث  العمل  عن  توقفه  بعد  الر�صيف 

ثالثة اأعوام، حيث مت حتميلها باأمان و�صالمة 

الديزل  من  طن  األف   30 تبلغ  بكمية  كاملة 

املنخف�ص،  الكربيتي  املحتوى  ذي  النظيف 

ال����ذي مت اإن���ت���اج���ه م���ن وح�����دات م�����رشوع 

من  �صاعة   36 خالل  وذل��ك  البيئي،  الوقود 

ر�صت  اأن  مبجرد  اإن��ه  اإذ  املتوا�صل،  العمل 

ثم  اإج��راءات��ه،  العمليات  فريق  اأمت  الناقلة، 

بداأ الفريق يف جتهيز نظام الت�صدير بكل ما 

ي�صمه من: م�صخات، وخطوط، وخزانات، 

هذا  اأن  اإىل  م�صريًا  املطلوبة،  الكميات  لنقل 

امل�صتوى العايل من الأداء اعتادت "البرتول 

الوطنية" دومًا على تقدميه لعمالئها.

اإجراءات احرتازية

من جانبه، اأو�صح مراقب عمليات عبدالر�صا 

على  ر�صت  "اتروتو�ص"  الناقلة  اأن  العطار، 

ال��ك��وي��ت،  بعلم  ت��زي��ن��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ر���ص��ي��ف 

اأنها  على  ي��دل  اللون  اأ�صفر  علم  جانب  اإىل 

خ�صعت ملراجعة واإج��راءات وزارة ال�صحة 

متبعًا من قبل  اأ�صبح  اإجراء  الكويتية، وهو 

الوزارة منذ تف�صي فريو�ص كورونا امل�صتجد 

)كوفيد - 19(، مبينًا اأن هذا الإجراء يهدف 

اإىل حماية العاملني يف اأر�صفة وموانئ دولة 

الكويت من كافة الأمرا�ص والأوبئة، وتلتزم 

البرتول  ل�رشكة  البحرية  امل��راف��ق  كافة  ب��ه 

الوطنية الكويتية.

كان  ال�صحي  الفح�ص  نظام  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

يختلف يف ال�صابق، حيث كان يتم بعدما تر�صو 

باأي  ي�صمح  يكن  الر�صيف، ومل  على  ال�صفينة 

ج�سر الر�سيف

كانت  امل��ه��م،  احل���دث  ه��ذا  وت��وث��ي��ق  ملتابعة 

ال��ف��ري��ق  م��ع  م��ت��واج��دة  "الوطنية"  جم��ل��ة 

قال  حيث  الر�صيف،  ت�صغيل  على  القائم 

النتهاء  موؤخرًا  "مت  اإن��ه  ال�صمري،  �صالح 

من م�رشوع ترميم و�صيانة ج�رش ر�صيف 

الزيت رقم )33( مبنطقة عمليات ال�صعيبة، 

ميناء  م�صفاة  عمليات  لدائرة  حاليًا  التابع 

وت�صغيله  ال�����ص��اد���ص��ة،  امل��ن��ط��ق��ة   - ع��ب��داهلل 

بكفاءة عالية. 

اأن اجل�رش كان يعاين من انخفا�ص  واأو�صح 

بع�ص  تاآكلت  بعدما  املنت�صف،  يف  امل�صتوى 

قامت  وقد  املاحلة،  املياه  تاأثري  بفعل  اأعمدته 

الأج����زاء  ب��رتم��ي��م  ب��ال�����رشك��ة  ال�صيانة  ف���رق 

باأعمدة  املناطق  بع�ص  وتدعيم  املُ��ت�����رشرة، 

على  املُعلق  الطريق  �صيانة  مت  كما  ج��دي��دة، 

صالح الشمري: 

تشغيل الرصيف 

بكفاءة عالية بعد 

ترميمه وصيانته 
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  اأفراد الفريق القائم على ت�صغيل ر�صيف الزيت يف ال�صعيبة

على  والعاملني  ال�صفينة  طاقم  ب��ني  اخ��ت��الط 

الر�صيف اإل بعد اأن تنتهي وزارة ال�صحة من 

الفحو�صات، ويتم اعتماد اأوراق ال�صفينة. 

فيه  فيتم  حاليًا  واملتبع  اجلديد  النظام  اأم��ا 

منطقة  يف  ال��ق��ادم��ة  ال�صفن  ط��واق��م  فح�ص 

رببانة  ويوقع  امليناء،  حدود  خارج  النتظار 

�صواء  ح��ال��ة،  اأي  ب��ع��زل  تعهد  على  ال�صفن 

كانت موؤكدة اأو م�صتبه يف اإ�صابتها بفريو�ص 

تعميم  م���ع  وع�����دم خم��ال��ط��ت��ه��ا،  ك����ورون����ا، 

تطبيق  ب�رشورة  ال�صحة  وزارة  اإر���ص��ادات 

ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي وت���رك امل�����ص��اف��ات بني 

البحارة عند الو�صول.

تن�سيق

م���ن ج��ه��ت��ه، ����رشح م���راق���ب ع��م��ل��ي��ات م���دوخ 

النفط،  ن��اق��الت  ا�صتقبال  طريقة  امل��ط��ريي، 

حمركاتها  الناقالت  هذه  باإطفاء  تبداأ  والتي 

التحميل،  ر�صيف  من  حم��ددة  م�صافات  على 

ثم تقوم زوارق الإر�صاد ب�صحبها حتى ت�صل 

اإىل الر�صيف املُحدد ويتم ربطها به، مبينًا اأن 

تنظيم  اإىل  وحتتاج  �صهلة  لي�صت  العملية  هذه 

ودقة يف التنفيذ.

موازي  ب�صكل  الناقلة  ربط  يجب  اأنه  واأو�صح 

الأذرع قريبة من  التحميل، وتكون هذه  لأذرع 

فوهات حتميل خزانات الناقلة، وهو ما يتطلب 

وطاقم  العمليات  ف��ري��ق  اأف���راد  ب��ني  التن�صيق 

بنجاح  والربط  الر�صو  عملية  لإمت��ام  ال�صفينة 

ودون وقوع اأي حوادث.

تثبيت الناقلة

علي  ح��ق��ل  م�صغل  ق���ال  ال�����ص��اأن،  ذات  ويف 

ال�صمري، اإن "مهمة تثبيت الناقلة ل تنتهي 

فاإ�صافة  بالر�صيف،  حبالها  رب��ط  مبجرد 

بفوهات  التحميل  اأذرع  رب��ط  يتم  ذل��ك  اإىل 

اإمت��ام  بعد  وذل��ك  اأي�صًا،  ال�صفينة  خزانات 

ت�صتوجب  عملية  وه��ي  الإج�����راءات،  ك��اف��ة 

ال�صحة  ا���ص��رتاط��ات  بكافة  ال��ت��ام  الل��ت��زام 

اإن  اإذ  ال�رشكة،  يف  بها  املعمول  وال�صالمة 

العاملة  الأي���دي  فيها  ت�صارك  العملية  ه��ذه 

الآلت، حيث  ب��ج��وار  ق���رب  ع��ن  ال��ب�����رشي��ة 

طاقم  مع  بالتعاون  العمليات،  اأف��راد  يقوم 

التحكم  اأذرع  وربط  الفوهات  بفتح  الناقلة 

الهيدروليكي بها. 

واأو���ص��ح اأن���ه يعقب ذل��ك ال��ت��اأك��د م��ن اإح��ك��ام 

لتتمتع  الأذرع  حترير  ثم  ومن  الربط،  عملية 

باملرونة حتى تتما�صى مع حركة الناقلة وفق 

املدى امل�صموح به، والتي حتدث بفعل الأمواج 

يقل  وال��ذي  الناقلة،  ارت��ف��اع  م�صتوى  وتغري 

تدريجيًا مع ا�صتمرار عمليات ملء اخلزانات، 

الأم���ور تتطلب احل��ذر والت�صدد يف  ه��ذه  وك��ل 

تطبيق الإجراءات.

اأذرع التحميل املوجودة بالر�صيف  وتتميز 

عملية  اإي��ق��اف  على  ق��ادرة  اأم��ان  ب�صمامات 

التزويد يف حال حدوث اأي ت�رشب، كما اأنها 

اخلزانات  فوهات  عن  اأوتوماتيكيًا  تنف�صل 

يف ح���ال حت���رك ال��ن��اق��ل��ة ال��ن��اجت ع��ن ارت��ف��اع 

علي الشمري: التزام 

بكافة اشتراطات 

السالمة المعمول 

بها في الشركة

المطيري: تنسيق 

بين فريق العمليات 

وطاقم السفينة 

إلتمام الرسو بنجاح
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  ر�صيف ال�صعيبة يت�صمن 8 اأذرع متطورة لتحميل املنتجات النفطية

صمامات أمان بأذرع 

التحميل توقف 

عملية التزويد حال 

حدوث أي تسرب

الرشيدي: الرصيف 

يمكنه تحميل الناقالت 

بكميات تصل 

إلى 100 ألف طن

املياه  ملن�صوب  املفاجئ  التغري  اأو  الأم���واج، 

هذا  يت�صبب  ل  حتى  وذل��ك  خ��ط��رة،  بن�صب 

التحرك يف تلف الأذرع. اإ�صافة اإىل ذلك فاإن 

اجتاه  ذات  ب�صمامات  ُم��زودة  الأذرع  ه��ذه 

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  ت�صتخدم 

امل���راف���ق ال��ب��ح��ري��ة ل��ت�����ص��دي��ر ال��ن��ف��ط اخل���ام 

وامل��ن��ت��ج��ات ال��ب��رتول��ي��ة امل��ك��ررة وال��ك��ربي��ت، 

على  والتحميل  الت�صدير  اأر���ص��ف��ة  وت��ت��وزع 

ميناء  وم�����ص��ف��اة  الأح���م���دي،  م��ي��ن��اء  م�صفاة 

مبيناء  ال��زي��ت  ر�صيف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ع��ب��داهلل، 

ال�صعيبة.

وتزامنًا مع التطورات والتو�صعات التي مرت 

عبداهلل،  وميناء  الأحمدي،  ميناء  م�صفاتا  بها 

مت حتديث وتطوير وتو�صعة اأر�صفة الت�صدير 

اأجل  من  جديدة  اأر�صفة  واإن�صاء  مرات،  عدة 

زيادة الكميات املُ�ّصدرة من املواد املختلفة.

وت��ت��م��ي��ز اأر���ص��ف��ة ال��ت�����ص��دي��ر وال��ت��ح��م��ي��ل يف 

املتطورة،  وامل��ع��دات  بالتجهيزات  ال�رشكة 

ومتطورة  دقيقة  بعدادات  تزويدها  مت  حيث 

امل�صتقات  اأو  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  ك��م��ي��ات  لقيا�ص 

وذلك  بها،  ال�صفن  حتميل  يتم  التي  النفطية 

البرتولية  باملنتجات  ال�صفن  حتميل  ل�صمان 

بالكميات املطلوبة.

ل�صتقبال  نظام  ر�صيف  كل  يف  يوجد  وكذلك 

ت�رشيف خطوط التحميل، ونظام للتعامل مع 

ونظام  التحميل،  خلطوط  الزائدة  ال�صغوط 

متقدم للتعامل مع الظروف الطارئة، اإ�صافة 

اإىل نظام متكامل لالإطفاء والإنقاذ.

عدادات دقيقة

واحد لتحافظ على منتجات ال�رشكة من اأي 

ت�رشب.

كميات كبرية

الر�صيدي،  ع��ادل  حقل  م�صغل  اأو�صح  ب��دوره، 

اأذرع   8 ال�صعيبة رقم )33( ي�صم  اأن ر�صيف 

يت�صل  ال��دي��زل،  لتحميل  منها  اث��ن��ان  حتميل، 

الق�صوى  قدرتهم  ت�صل  م�صخات  ثالث  بهما 

اإىل 4.8 اآلف طن يف ال�صاعة، وميكن للر�صيف 

اإىل  الناقالت بكميات كبرية جدًا ت�صل  حتميل 

100 األف طن.

الناقلة  ح��ال��ة  يف  اأن���ه  اإىل  ال��ر���ص��ي��دي  واأ����ص���ار 

األف   30 البالغة  حمولتها  ف��اإن  "اتروتو�ص"، 

الديزل  من  برميل  األف   225 نحو  تعادل  طن، 

منخف�ص املحتوى الكربيتي، الأمر الذي تطلب 

ال�صتعانة مب�صختني فقط.
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استاد الشدادية
صرح رياضي في مدينة صباح السالم الجامعية

جدرانها  داخل  ال�سدادية  منطقة  يف  اجلامعية  ال�سامل  �سباح  مدينة  ت�سم 

يف  وتطويرهم  ال�سباب  بتنمية  تهتم  التي  وال�سروح  املن�ساآت  من  العديد 

اجلوانب الريا�سية والثقافية، باالإ�سافة اإىل اجلانب التعليمي، وذلك الأهمية 

هذه العنا�سر يف االرتقاء بال�سباب واإطالق طاقاتهم وتنمية قدراتهم.

ومن هذه ال�سروح اال�ستاد الريا�سي الذي يقع يف قلب املدينة على م�ساحة 

تبلغ نحو 34 األف مرت مربع، وُيعد اأحد اأهم مكونات احلرم اجلامعي.

يتضمن االستاد 

ملعب كرة قدم 

يتسع لنحو 

15 ألف متفرج

ريا�سة وترفيه للطلبة

ريا�صية  اأج��واًء  للطلبة  ال�صتاد  م�رشوع  ويوفر 

وترفيهية، حيث ي�صم ملعب كرة قدم يت�صع لنحو 

15 األف متفرج، وم�صمار لل�صباقات بات�صاع 8 

حارات، ومراكز لالأن�صطة الريا�صية والرتفيهية 

وامل��راف��ق  ال��داخ��ل��ي،  التن�ص  وم��رك��ز  وامل��ائ��ي��ة، 

الريا�صية اخلارجية اإىل جانب مكونات اأخرى. 

اإ�صافة اإىل ذلك يوجد بال�صتاد جناح اأمريي، 

العامة،  وال�صخ�صيات  الزوار  لكبار  واأجنحة 

الفنية  ل��الأج��ه��زة  امل���وؤمت���رات  لعقد  وق��اع��ات 

وال�صحافيني،  والالعبني  املختلفة  لالألعاب 

للجمهور  امل�����ص��ان��دة  امل���راف���ق  م���ن  وع������ددًا 

غ��رف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  والإدارة،  وال��الع��ب��ني 

اإ�صعافات اأولية.

الت�سميم و�سكل املبنى

فل�صفة  لال�صتاد  اجلميل  ال�صكل  وراء  وتقف 

ف��ري��ق  ح��ر���ص  ج��م��ال��ي��ة  ور���ص��ال��ة  ت�صميمية 

التكوين  خ��الل  م��ن  اإي�صالها  على  الت�صميم 

املعماري، حيث اإن الت�صميم اخلارجي لال�صتاد 

حركة  م��ن  م�صتوحى  ق��و���ص  �صكل  ع��ل��ى  ج���اء 

اأما  خمتلفة.  ريا�صية  اأو���ص��اع  يف  الريا�صيني 

معالم من 
بلدي
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  يوفر ا�صتاد ال�صدادية اأجواًء ريا�صية وترفيهية للطلبة

التصميم الخارجي 

على شكل قوس 

مستوحى من 

حركة الرياضيين

سقف االستاد يرمز 

إلى أجنحة طائر 

والواجهات الخارجية 

ُتشكل ريش الطائر

من  م�صتوحى  ت�صميمه  ف���اإن  ال���ص��ت��اد  �صقف 

اخلارجية  الواجهات  بينما متثل  طائر،  اأجنحة 

�صكل ري�ص الطائر.

احلرم  من  ال�رشقي  اجلانب  يف  ال�صتاد  ويقع 

الريا�صية  امل��راف��ق  وتقع  الرئي�صي،  اجلامعي 

اخل���ارج���ي���ة يف اجل�����زء ال���غ���رب���ي م���ن امل��ن��ط��ق��ة 

الريا�صية  الأن�صطة  بالقرب من مراكز  الواقعة 

وال��رتف��ي��ه��ي��ة داخ�����ل م��دي��ن��ة ���ص��ب��اح ال�����ص��امل 

اجلامعية. 

مرتفع  م�صتوى  على  مبم�صى  حماط  وال�صتاد 

اجلماهري  مل��درج��ات  ال��دخ��ول  نقاط  ب��ه  تتوافر 

ولالأماكن امل�صاندة، مثل: متاجر البيع بالتجزئة 

واخلدمات الغذائية.

ويعترب ال�صتاد واحدًا من اأعلى املباين باحلرم 

لال�صتاد  العلويان  ال�صقفان  وي�صكل  اجلامعي، 

�صويًا جناحي  ي�صكالن  اللذان  التظليل  عنا�رش 

يوجد  والغربية  ال�رشقية  وبالواجهة  ط��ائ��ر، 

اأنابيب  ال�صم�ص ُم�صنع من  للحماية من  حاجز 

الأملنيوم ويظلل املم�صى امل�صار اإليه �صابقًا.

خدمات متعددة

اأي�صًا غرف لتمارين الإحماء  ويت�صمن ال�صتاد 

للفرق املتناف�صة يف الألعاب املختلفة، وغرف لرفع 

وال�صتحمام،  املالب�ص  لتبديل  وغ��رف  الأث��ق��ال، 

وغرفة اإ�صعافات اأولية لالعبني، وعيادة طبية مع 

غرفة تدليك وحو�ص للغط�ص ي�صتخدم للعالج.

مكاتب  على  لال�صتاد  الإداري  املبنى  ويحتوي 

املباريات،  ومن�صقي  العامة،  العالقات  ملوظفي 

ومنطقة  الأم���ن،  ورج���ال  للمدربني،  ومكاتب 

حال  يف  لالإعالميني  خُم�ص�صة  مفتوحة  مكاتب 

احلاجة لذلك.

فيوفر  ال�صتاد  يف  امل��وج��ود  الأم���ريي  اجلناح  اأم��ا 

اأجنحة  اأرب��ع��ة  ب��ه  ي��وج��د  خ��دم��ات خ��ا���ص��ة، حيث 

ال�صخ�صيات مع اخلدمات اخلا�صة  بكبار  خا�صة 

بهم، ومق�صورة خم�ص�صة لل�صحافة والإعالميني.

مميزات

منها  امل��م��ي��زات،  م��ن  بالعديد  ال���ص��ت��اد  ويتميز 

وجوده يف حرم جامعة الكويت داخل مدينة �صباح 

ال�صامل اجلامعية خلدمة رواد اجلامعة وبت�صميم 

ي�صمح باأن ُي�صتخدم اأي�صًا على نطاق دويل.

مقاعد  وج��ود  الأخ��رى  ال�صتاد  مميزات  ومن 

ووج��ود  امللعب،  م��ن  جهتني  على  املتفرجني 

م�صاحات خ�رشاء وعدد من النوافري ومقاعد 

يتيح  مما  الأخ��ري��ني،  اجلهتني  على  للجلو�ص 

ل��ل��زوار روؤي��ة امل��ب��اراة من كل ه��ذه اجلوانب، 

بالروؤية  اخلا�ص  التقنيات  اأح��دث  توفري  مع 

جملة  ال�صتاد  يوفر  كما  العر�ص،  و�صا�صات 

م��ن اخل���دم���ات مل��رت��ادي��ه م��ن اجل��م��اه��ري على 

راأ�صها املقاهي وحمالت التجزئة.

اأهم  من  لال�صتاد  املتفرجني  دخ��ول  اآلية  وتعترب 

الريا�صي،  ال�رشح  هذا  متيز  التي  التجهيزات 

تت�صم  ح��ي��ث  امل��م��اث��ل��ة،  امل��ن�����ص��اآت  ببقية  م��ق��ارن��ة 

بوابات  طريق  عن  والأم��ان  بالتنظيم  الآلية  هذه 

اإلكرتونية متنع التكد�ص اأثناء الدخول واخلروج.

امل�سدر: مطبوعات الهيئة العامة للريا�صة.
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اآلثار السلبية 

للتعرض للكادميوم 

تشمل الفشل الكلوي 

وااللتهابات الرئوية 

يف  �سيئة  ب�سمعة  حتظى  جدًا  �سامة  ثقيلة  مادة  هو   ،)cadmium( الكادميوم 

االأو�ساط العلمية والبيئية، وميثل خطورة �سديدة حيثما وجد، �سواء يف الهواء، 

اأو الرتبة واملاء، اأو الغذاء.

واالآثار ال�سلبية الناجتة عن التعر�ض للكادميوم، ت�سمل: الف�سل الكلوي، وحدوث 

اأزمات والتهابات رئوية حادة، وقد يوؤدي اإىل االإ�سابة بال�سرطان الرئوي، كما اأن 

االأجهزة  على  �سيئة  تاأثريات  لها  �سئيلة،  كانت  مهما  منه  كميات  الأي  التعر�ض 

التنا�سلية للب�سر. 

التلوث بـ "الكادميوم"
مادة ثقيلة وسامة جداً

بيئة

بقلم: د. حممد عبدالقادر الفقي

متخ�ص�ص يف ال�صوؤون النفطية
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  خاليا �صم�صية م�صنوعة من تيلوريد الكادميوم

تستعمل السبائك 

المحتوية عليه في 

اللحام والمصبوبات 

الرفيعة الُمعقدة

العالم األلماني 

فريدريش شترومير 

اكتشف "الكادميوم" 

مطلع القرن  19

بداية االكت�ساف

وبينما  امليالدي،  التا�صع ع�رش  القرن  يف مطلع 

يقوم  رول����وف،  ي��وه��ان  الأمل����اين  الطبيب  ك��ان 

يف  ال�صيدليات  على  تفتي�ص  بحملة  كاملعتاد 

عقاقري  منها  ال��ع��دي��د  يف  يجد  ب��ه  اإذ  منطقته، 

وقد  )الزنك(،  اأك�صيد اخلار�صني  على  حتتوي 

لل�صك،  وم��ث��رية  غريبة  العقاقري  ه��ذه  ل��ه  ب��دت 

الع��ت��ق��اد  اإىل  ي��دف��ع  ك���ان  اخل���ارج���ي  ف�صكلها 

بوجود مادة الزرنيخ فيها.

حتى  طيبة  لي�صت  ال��زرن��ي��خ  �صمعة  كانت  ومل��ا 

يومنا هذا، ب�صبب �صميته، فقد فر�ص رولوف، 

حظرًا على بيع هذه العقاقري، ثم اأجرى فح�صًا 

دقيقًا على اأك�صيد اخلار�صني املُ�صادر.

وق����د ت�����ص��ّك��ل ج����راء ت��ف��اع��ل حم��ل��ول اأك�����ص��ي��د 

را�صب  الهيدروجني  كربيتيد  م��ع  اخلار�صني 

الزرنيخ،  كربيتيد  كبري  حد  اإىل  ي�صبه  اأ�صفر 

التي كانت حُت�رش هذه  ولكن �صاحب ال�رشكة 

النتائج،  لهذه  ي�صت�صلم  مل  وتبيعها  العقاقري 

وقام بنف�صه حيث كان كيميائيًا، باإجراء فح�ص 

دقيق و�صامل على منتجه، وطّبق جميع الطرق 

عن  للك�صف  الوقت  ذلك  يف  معروفة  كانت  التي 

وجود الزرنيخ يف العقاقري.

راأي  لتدح�ص  كلها  التحاليل  نتائج  وج���اءت 

وعندئذ،  اخل�صو�ص،  ه��ذا  يف  رول���وف،  ي��وه��ان 

تقدم �صاحب ال�رشكة بطلب اإىل ال�صلطات املحلية 

يطلب فيه اإعادة العتبار لعقاقريه "الربيئة".

ح�سم اخلالف

وقبل ح�صم اخلالف ب�صورة نهائية، واتخاذ القرار 

"هانوفر"  مقاطعة  يف  امل�صوؤولون  ق��رر  املنا�صب، 

هذا  ح��ول  �صرتومري،  فريدري�ص  العامل  راأي  اأخ��ذ 

العام  املفت�ص  من�صب  ي�صغل  كان  حيث  املو�صوع، 

الوقت  يف  ويراأ�ص  املقاطعة،  يف  ال�صيدليات  جلميع 

نف�صه ق�صم الكيمياء يف جامعة "جتينجن". 

و�رّشع �صرتومري، بتنفيذ دور احلكم يف النزاع 

النا�صب بني طبيب املنطقة، و�صاحب ال�رشكة.

اخلار�صني  اأك�صيد  على  حت�صل  ال�رشكة  وكانت 

لذلك  وف��ق��ًا  اخل��ار���ص��ني،  ك��رب��ون��ات  بتحمي�ص 

عندما  وانده�ص  ذاتها،  الطريقة  �صرتومري،  اأع��اد 

اكت�صف اأن املرّكب الناجت ذو لون اأ�صفر، يف حني 

اأن اأك�صيد اخلار�صني يجب اأن يكون اأبي�ص اللون.

ك��ام��ل على  ب���اإج���راء حتليل  ���ص��رتوم��ري،  وق���ام 

اأن��ه  النتيجة  وك��ان��ت  اخل��ار���ص��ني،  ك��رب��ون��ات 

اإىل  اخلار�صني  ي�صبه  جديدًا  عن�رشًا  اكت�صف 

حد كبري، ولكنه ينف�صل عنه ب�صهولة بوا�صطة 

الفلز  ه��ذا  على  واأطلق  الهيدروجني،  كربيتيد 

توجد  اأن��ه  م��وؤك��دًا  "الكادميوم"،  ا�صم  اجلديد 

الكلمة  اإن  اإذ  اخل��ار���ص��ني،  وب��ني  بينه  ع��الق��ة 

تعني   )cadmia( "كادميا"  القدمية  اليونانية 

خام اخلار�صني.

ا�ستخدامات

يف  الإن�����ص��ان  ب��داأ  "الكادميوم"،  اكت�صاف  بعد 

ا�صتعماله يف اأغرا�ص �صناعية، ففي عام 1860 

متّكن املهند�ص الإجنليزي وود، )Wood( من 

ابتكار �صبيكة �صهلة الن�صهار يدخل يف تركيبها 

الكادميوم بن�صبة 12.5 %.

"الكادميوم"  على  املحتوية  ال�صبائك  وت�صتعمل 

على  للح�صول  وك��م��ادة  ال��ل��ح��ام،  عمليات  يف 
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اإطفاء  اأجهزة  ويف  ومعقدة،  رفيعة  م�صبوبات 

حلام  ويف  )اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ًا(،  تلقائيًا  احل��رائ��ق 

الزجاج مع املعادن.

اجل��ي��دة  مبقاومتها  ال�صبائك  ه���ذه  وتت�صف 

من  املوؤلفة  ال�صبيكة  ت�صتعمل  فمثاًل  لالحتكاك، 

99 % من مادة "الكادميوم"، و1 % من مادة 

النيكل يف �صنع املحامل التي تزود بها حمركات 

ال�صيارات والطائرات وال�صفن.

وغالبًا ما ي�صتخدم "الكادميوم" يف �صناعة اخلار�صني 

)الزنك(، كما ُي�صتعمل يف �صناعة الدهانات، وعمليات 

والطالء   ،)electroplating( بالكهرباء  الطالء 

اخلزيف، وقد ات�صح اأن الطالء ب� "الكادميوم" يحمي 

املنتجات احلديدية والفولذية من التاآكل يف الهواء، 

ولذلك ُتطلى به القطع املهمة واحل�صا�صة يف الطائرات 

وال�صفن، وكذلك ال�صلع املختلفة املُخ�ص�صة للخدمة 

يف املناطق ال�صتوائية.

ويدخل "الكادميوم" اأي�صًا يف �صناعة البطاريات 

ق�صبان  �صناعة  يف  ي�صتخدم  كما  الكهربائية، 

التحكم يف املفاعالت النووية.

وامل���واد  ال��ل��دائ��ن  اأ���ص��ب��غ��ة  يف  ي�صتخدم  ك��ذل��ك 

املطبخ،  اأوعية  حتتوي  قد  ولهذا  البال�صتيكية، 

وع��ل��ب ت��خ��زي��ن ال���ط���ع���ام، و����ص���الل ال��ن��ف��اي��ات 

الأواين  وم��ع��ظ��م  البال�صتيك،  م��ن  امل�صنوعة 

الربتقايل  اأو  الأحمر  اللون  ذات  البال�صتيكية 

اللماع على هذه املادة.

والبحث  ال�رشطة  رج��ال  "الكادميوم"  ويفيد 

اجلنائي يف الك�صف عن املجرمني، اإذ تر�ّص طبقة 

الأماكن  اأ�صطح  على  الفلز  هذا  من  جدًا  رقيقة 

بو�صوح  فتظهر  م��ا،  جرمية  فيها  وقعت  التي 

ب�صمات اأ�صابع املجرمني. 

اأما مرّكبات "الكادميوم" فلها ا�صتخدامات عديدة، 

الأ�صباغ،  �صناعة  املثال:  �صبيل  على  منها  نذكر 

وال�صواريخ النارية، واخلاليا ال�صم�صية.

الوجود يف الطبيعة 

"ال���ك���ادم���ي���وم" ع��ن�����رش ن����ادر ج�����دًا، وُم�����ص��ت��ت 

ال��ق�����رشة الأر����ص���ي���ة، وي���وج���د يف خ��ام��ات  يف 

اخلار�صني، وُيح�صل عليه كناجت ثانوي يف اأثناء 

معاجلة هذه اخلامات.

من  اأط��ن��ان   10 اإن��ت��اج  اأن  املخت�صون  وي��ق��در 

 30 بني  ي��رتاوح  ما  اإنتاج  ي�صاحبه  اخلار�صني 

و35 كيلوجرامًا من "الكادميوم" كمنتج ثانوي.

اآثار �سحية

ال�صارة  الثقيلة  الفلزات  من  "الكادميوم"  ُيعّد 

ا�صتخدامه  جمالت  ولي�صت  والبيئة،  بال�صحة 

�صلبية  ن���واح  ل��ه  ت��وج��د  واإمن���ا  كلها،  اإيجابية 

اأي�صًا، نظرًا ل�صدة �صميته. 

مبا�رشة  عالقة  توجد  اأن��ه  العلماء  لح��ظ  وق��د 

بني حوادث الوفاة ب�صبب اأمرا�ص القلب وبني 

ن�صبة الكادميوم يف الهواء اجلوي. 

اإم��ا  الإن�����ص��ان،  ج�صم  اإىل  "الكادميوم"  وي��دخ��ل 

 ،)%  30 )بن�صبة  التنف�صي  اجلهاز  طريق  عن 

وتكمن   ،)%  8 )بن�صبة  اله�صمي  اجل��ه��از  اأو 

اجل�صم  اأجهزة  على  املبا�رش  تاأثريه  يف  خطورته 

يف  تدريجيًا  ترتاكم  ���ص��وارده  تظل  اإذ  احليوية، 

اأن�صجة الكبد والُكلى مع مر ال�صنني، ول ي�صتطيع 

اجل�صم اأن يتخل�ص منه اإل بن�صبة �صئيلة جدًا.

وعادة ما تظهر اأعرا�ص الت�صمم ب� "الكادميوم" 

ب��ع��د ف���رتة ك��اف��ي��ة م��ن ت��ع��ر���ص امل���خ واجل��ه��از 

املُتعددة  الأع��را���ص  اإىل  اإ�صافة  ل��ه،  الع�صبي 

يدخل الفلز الجديد 

في صناعة البطاريات 

الكهربائية ويستخدم 

بالمفاعالت النووية

  ي�صتخدم الكادميوم يف �صناعة ق�صبان التحكم باملفاعالت النووية

الطالء بالكادميوم 

يحمي المنتجات 

الحديدية والفوالذية 

من التآكل في الهواء
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  تلوث امل�صطحات املائية بالكادميوم يهدد بانقرا�ص العديد من الكائنات البحرية 

توجد عالقة مباشرة 

بين الوفاة بأمراض 

القلب ونسبة 

"الكادميوم" بالهواء 

تتصف السبائك 

المصنوعة من هذه 

المادة بمقاومتها 

الجيدة لالحتكاك

الغثيان،  مثل:  اله�صمي،  باجلهاز  املرتبطة 

والقيء، والتهاب معدي �صديد.

لهذا  التعر�ص  عن  الناجتة  ال�صلبية  الآثار  وتتمثل 

بوظائفها،  القيام  عن  الُكلى  ق�صور  يف  العن�رش 

وحدوث اأزمة رئوية حادة، والتهاب رئوي مزمن 

ي��وؤدي  كما  ال��رئ��ة،  الإ���ص��اب��ة ب�رشطان  اإىل  ي���وؤدي 

نتيجة  العظام،  اأم��را���ص  ح��دوث  اإىل  له  التعر�ص 

ُيعترب  اأنه  كما  الكال�صيوم،  عن�رش  فقد  يف  الزيادة 

مادة م�صببة للطفرات الوراثية اأو الأورام، واحلد 

الأدنى امل�صموح به حاليًا منه، هو 7 ميكروجرامات 

لكل كيلوجرام واحد من وزن اجل�صم. 

و"الكادميوم" ملوث غذائي ي�صعب جتنبه اإىل حد 

كبري، وهو يت�صبب يف الإ�صابة باملر�ص الذي ُيعرف 

با�صم "اإيتاي – اإيتاي" )Itai - Itai(، الذي يهاجم 

احلركة،  على  والقدرة  النمو  من  وُيقلل  العظام، 

ومن الثابت اأن اأي كميات من هذا العن�رش، مهما 

كانت �صئيلة، لها تاأثريات تنا�صلية �صلبية.

التلوث البيئي

عدة  خ��الل  من  البيئة  اإىل  "الكادميوم"  يدخل 

م�صادر، اأهمها:

من  الناجتة  العادمة  واملياه  والأتربة  الأبخرة   -1

اأعمال التعدين ل�صتخراج الر�صا�ص واخلار�صني.

اأت��رب��ة  وال�����ص��ل��ب  ���ص��ن��اع��ات احل��دي��د  تنتج   -2

حتتوي  وحماأة  عادمة  �صناعية  ومياه  واأبخرة 

على "الكادميوم".

3-  ي��ت�����ص��ب��ب اح��ت��ك��اك اإط������ارات ال�����ص��ي��ارات 

بالأ�صفلت يف تلوث البيئة ب� "الكادميوم". 

 100 على  الفو�صفور  خ��ام��ات  حتتوي  ق��د   -4

جزء يف املليون من "الكادميوم". 

حرقها  اأث��ن��اء  وال��زي��وت  الفحم  م��ن  تنبعث   -5

الغالف  اإىل  "الكادميوم"  كمية غري معلومة من 

اجلوي.

 )sewage sludge( 6- حتتوي حماأة املجاري

من  امل��ل��ي��ون  يف  ج���زءًا   30 اإىل  ت�صل  كمية  على 

"الكادميوم". 

م�صكلة  الرتبة  يف  "الكادميوم"  وج��ود  وي�صكل 

التي  اإنه يرتكز يف حلوم احليوانات  اإذ  كبرية، 

املناطق  يف  تنمو  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ات��ات  على  تتغذى 

امللوثة به، ومن ثم ُي�صكل ا�صتهالك حلوم هذه 

احليوانات خطورة على �صحة من يتناولها.

ول يقت�رش خطر "الكادميوم" على تلوث البيئة، 

والت�صمم والإ�صابة بالأمرا�ص املختلفة، بل اإنه 

يت�صبب اأي�صًا يف حدوث احلرائق نظرًا لقابليته 

�صكل  على  وجوده  حالة  يف  لال�صتعال  ال�صديدة 

"الكادميوم" الناجت  غبار اأو م�صحوق، واأك�صيد 

من عملية الحرتاق ذو �صمية بالغة.

مكافحة  عند  خطرة  ت�صمم  ح��الت  وقعت  وق��د 

ه��ذا  ان��ب��ع��اث��ات  ب�صبب  "الكادميوم"  ح��رائ��ق 

ب��ع��دم حماولة  دائ��م��ًا  ين�صح  ل��ذل��ك  الأك�����ص��ي��د، 

الق����رتاب م��ن ت��ل��ك احل��رائ��ق اإل ب��ع��د ارت���داء 

معّدات وقاية اجلهاز التنف�صي. 

وهناك الكثري من امل�صطحات املائية التي تلوثت 

ت�صل  التي  الكمية  ُتقدر  حيث  "الكادميوم"،  ب� 

ال�صنة،  يف  ط��ن   8000 بنحو  م��ن��ه  امل��ح��ي��ط��ات 

اأن�صطة  من  تقريبًا  الكمية  ه��ذه  ن�صف  وي��اأت��ي 

ب�����رشي��ة، يف ح��ني ي��اأت��ي ال��ن�����ص��ف ال��ب��اق��ي من 

م�صادر طبيعية، واإذا زاد تركيز الكادميوم عن 

200 ميكروغرام/ ليرت، فاإنه يعّد مميتًا لبع�ص 

اأنواع الأ�صماك.



العـدد 512 - مار�س 342021

تجاربنا الحياتية 

هي معلمنا ألنها 

تصنع تفكيرنا 

وتصقل شخصيتنا

من االأقوال التي قيلت يف الف�سل، "اخلوف من الف�سل يجعل احللم م�ستحياًل".. 

"الف�سل، هو جهل اأ�سباب عدم النجاح".. "الف�سل لي�ض نهاية املطاف، واخلطاأ 
لي�ض ذريعة للتقوقع".

ال �سك اأننا جميعاً نكره الف�سل، ونحاول عدم الوقوع به اأبدًا، وقد ال ندخل يف 

الف�سل، وهذا من  من  اأو م�ساريع، خوفاً  جتارب وحتديات وعالقات جديدة، 

التي مر بها، وال  اأن يتعلم من االأخطاء  اإذ يجب على املرء  االأمور اخلطرية، 

ي�سمح ل� "الف�سل" بال�سيطرة على تفكريه و�سعوره، ويدفعه للياأ�ض واالإحباط، 

وعليه اأي�ساً اأن يحول الف�سل اإىل حافز للنجاح يف امل�ستقبل.

الفشل.. بداية النجاح
اجعله نقطة انطالق جديدة

حقائق عن الف�سل

اإن العديد من ال�صخ�صيات املرموقة على م�صتوى 

فرتات  يف  للف�صل  تعر�صوا  بعدما  جنحوا  العامل 

اأ�صبح  الف�صل  ه���ذا  ول��ك��ن  ح��ي��ات��ه��م،  م��ن  معينة 

الذي  اأدي�صون،  توما�ص  مثل  بعد،  فيما  معلمهم 

قال عنه مدر�صوه اإنه "غبي لدرجة اأنه ل ي�صتطيع 

فيما  لديه  اأ�صبح  اأدي�صون  لكن  �صيء"،  اأي  تعلم 

اخ��رتاع، وبع�ص  ب��راءة   1000 عن  يزيد  ما  بعد 

امل�صباح  واأهمها:  العامل،  هذه الخرتاعات غريت 

الكهربائي، وكامريا الأفالم.

ومن اأبرز هذه ال�صخ�صيات اأي�صًا، جاك ما، اأغنى 

وتو�صح  ملهمة  ق�صته  اإن  حيث  اآ�صيا،  يف  رج��ل 

الأمور احلياتية، وكذلك جنم  العديد من  لل�صباب 

ه��ول��ي��وود ت���وم ك����روز، ال���ذي ف�صل يف ك��ث��ري من 

التجارب احلياتية، لكنه يف النهاية حتول اإىل جنم 

�صينمائي كبري.

ومن ق�ص�ص الف�صل التي حتّولت اإىل جناح اأي�صًا 

ق�صة موؤ�ص�ص �رشكة )KFC(، وهي ق�صة جتعلنا 

نندفع بقوة نحو حتقيق اأحالمنا واأهدافنا، وهناك 

التي  الناجحة  ال�صخ�صيات  من  والعديد  العديد 

حياتها،  يف  الفا�صلة  التجارب  من  بالعديد  م��رت 

والتي ل يت�صع املجال لذكرها.

نقطة انطالق

يوجد  ول  الف�صل،  من  مهرب  ل  اأن��ه  واحلقيقة 

لكن  فيه،  ويقع  الف�صل  طعم  يتذوق  مل  اإن�صان 

الف�صل  م��ن  يجعل  �صخ�ص  ب��ني  اخ��ت��الف  هناك 

ل يف ال��ت��ف��ك��ري  ن��ق��ط��ة ان���ط���الق ج���دي���دة وحت������وَّ

تنمية
بشرية
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  توما�ص اأدي�صون وجاك ما وكولونيل �صاندرز مثال لق�ص�ص الف�صل التي حتّولت اإىل جناح بالعمل واملثابرة

ال يوجد إنسان 

فاشل.. هناك 

مرحلة فشل في 

حياة كل إنسان

شخصيات  مرموقة 

نجحت بالعمل 

واالجتهاد بعد أن 

تعرضت للفشل 

اآخر يجعله بداية  والتطور والبداع، و�صخ�ص 

لال�صت�صالم والتذمر والرف�ص.

وجميع الناجحني واملوؤثرين يف احلياة يقولون 

اإن "الف�صل، هو الذي �صنعنا، فف�صلنا يف عالقتنا 

الأوىل يجعلنا اأكرث حذرًا و�صربًا يف بدء العالقة 

الثانية، وف�صلنا يف م�رشوعنا الأول يجعلنا نفكر 

اأكرث، ورمبا نقوم بعمل درا�صة جدوى ون�صاأل 

قبل بدء م�رشوعنا اجلديد، وف�صلنا يف اختبارات 

قيادة  اختبار  اأو  الريا�صي  النادي  اأو  اجلامعة 

عميقًا  نفكر  يجعلنا  العمل،  مقابلة  اأو  ال�صيارة 

يف  نقع  ل  كي  ومعاجلتها،  الأ�صباب  يف  بداخلنا 

نف�ص اخلطاأ مرة ثانية".

تاأثري نف�سي وعقلي

الف�صل  يفعل  ماذا  نف�صه،  يطرح  الذي  وال�صوؤال 

بالإن�صان نف�صيًا وعقليًا؟ 

ناأخذ مثاًل  اأن  ال�صوؤال علينا  ولالإجابة على هذا 

ب�صيطًا يو�صح الفكرة، فعندما يرى اأحد الطالب 

بتفوق،  جنحوا  الثانوية  يف  زم��الئ��ه  جميع  اأن 

�صيكون  م���اذا  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ف�صل،  ه��و  بينما 

هل  لنف�صه،  نظرته  �صتكون  وك��ي��ف  ���ص��ع��وره، 

�صيبداأ  هل  القلق،  اأو  الغرية  اأو  بالندم  �صي�صعر 

يف الغ�صب وال�صتياء ويجعل الف�صل يتحكم به، 

ويبداأ بالندم على كل حلظة اأهمل فيها واجباته، 

وي�رشع يف مقارنة نف�صه بغريه من الذين ح�صلوا 

نهاية  باأنها  �صعور  ويتملكه  عالية  درج��ات  على 

اأكرث خربة  اأنه �صيبداأ مرحلة جديدة  اأم  العامل، 

ب�صغف ون�صاط وط��م��وح يف  وي��ب��داأ  ق��وة  واأك���رث 

اأج��دى  طرقًا  ويخترب  جديدة،  بطريقة  التفكري 

للتعلم، من املوؤكد اأنه اإذا فعل هذا �صيحقق النمو 

ويكون  �صخ�صيته  ويبني  والنف�صي،  العقلي 

خمتلفًا عن الآخرين ويحقق النجاح.

التعامل مع الف�سل

فيه كثريًا  يفكر  املرء  الف�صل يجعل  تاأكيد  بكل 

وين�صى جميع الأمور اجلميلة يف حياته، لذلك 

واأ�صلوب  منط  بتغيري  املرحلة  ه��ذه  يف  يُن�صح 

احل��ي��اة والب��ت��ع��اد ق��در الإم��ك��ان، وق��د يكون 

مل  واإذا  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف  منا�صبًا  ح��اًل  ال�صفر 

قريبة  رحلة  يف  فليذهب  ال�صفر  الفرد  ي�صتطع 

اأي�صًا  وعليه  ق��ل��ي��اًل،  ال��ن��ا���ص  ع��ن  ليبتعد  منه 

الب��ت��ع��اد ع���ن ال��ه��ات��ف وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

ويفكر  ف��ق��ط،  نف�صه  م��ع  ل��ي��ك��ون  الج��ت��م��اع��ي 

بهدوء يف الأ�صباب التي جعلته يف�صل ليعاجلها.

العقلية  ال�����ص��الب��ة  ع��ن  ي���دور احل��دي��ث  وه��ن��ا 

اإن  اإذ  واملرونة وقوة التفكري التي �صتح�صل، 

الف�صل هو اختبار لنا حتى واإن كنا اأ�صخا�صًا 

ن��اج��ح��ني يف ح��ي��ات��ن��ا ف��الب��د م��ن ال���ع���رثات اأو 

يف  خرباتنا  ن�صتخدم  جتعلنا  التي  الختبارات 

بل  فا�صل،  اإن�صان  يوجد  ول  معها،  التعامل 

ومن  اإن�صان،  كل  حياة  يف  ف�صل  مرحلة  هناك 

املوؤكد اأنه �صيكون بعدها مرحلة جناح.

واأخريًا، لي�صت املدر�صة اأو اجلامعة من تعلمنا 

معلمنا  هي  احلياة  يف  جتاربنا  بل  حياتنا،  يف 

تفكرينا  طريقة  ت�صنع  من  هي  لأنها  احلقيقي 

وروؤيتنا لالأمور وت�صقل �صخ�صيتنا.

امل�سدر: اأكادميية نريونت.
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اقتصاد العربة
يربط بين احتياجات الشركات والباحثين عن وظائف

مع التو�سع العاملي واالأزمات املالية واالقت�سادية التي حتدث من حني الآخر، 

زاد عدد من ال يجدون وظائف، وارتفعت معدالت البطالة عاملياً ب�سكل ملحوظ، 

وظهرت مفاهيم اقت�سادية جديدة ت�ساعد هذه الفئات على توفري اأعمال موؤقتة 

ولو ب� "نظام القطعة".

"اقت�ساد العربة"  وترافقاً مع هذه املعطيات ظهرت تكنولوجيا جديدة ت�سمى 

بني  االإلكرتوين  الربط  على  تعتمد  تكنولوجيا  وهي   ،)Gig Economy( اأو 

احتياجات مالك ال�سركات، والباحثني عن وظائف عرب من�سات التوظيف على 

اأن يتم دفع االأجر  اإلكرتونياً، على  االإنرتنت، حيث يتم طلب اخلدمة وتاأديتها 

عرب التحويالت البنكية "اأونالين".

طلب الخدمة 

وتأديتها يتم 

إلكترونيًا ودفع األجر 

عبر التحويالت البنكية 

علوم
وتكنولوجيا
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  اقت�صاد العربة اعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على التجارة الإلكرتونية ومن�صات تنظيم الأعمال

األزمات االقتصادية 

الُمتكررة سبب نمو 

هذا النوع من 

األعمال اإللكترونية

منصات األعمال 

العربية محدودة 

وال يتجاوز عددها 

9 منصات

بائع متجول

الإلكرتونية،  ال��ث��ورة  وقبل  طويل  زم��ن  منذ 

يبيع  عربة،  على  املتجول  البائع  يوجد  ك��ان 

ل��زب��ائ��ن��ه  ي��ق��دم  اأو  م���ن خ��الل��ه��ا م��ن��ت��ج��ات��ه، 

باأوقات  موظف  لي�ص  فهو  وبالتايل  خدماته، 

وظيفية،  مب��ح��ددات  يلتزم  ول  ر�صمية،  عمل 

بالإ�صافة اإىل اأن امل�صتفيد من هذا البائع غري 

ُملزم بتوظيفه، وتنتهي العالقة بينهما بانتهاء 

�رشاء املنتج اأو اخلدمة قيد عملية التبادل.

التي   )Gig( "عربة"  كلمة  ا�صتعارة  مت  وقد 

التي  املو�صيقى  اإىل  اإ�صارة  يف  "اإزعاج"  تعني 

البيع  ع��رب��ات  اأ���ص��ح��اب  ي�صتخدمها  ك���ان 

اأحيان  يف  تكون  والتي  ملنتجاتهم،  للرتويج 

كثرية مزعجة.

اأن  اإىل  القت�صادين  م��ن  الكثري  اأ���ص��ار  وق��د 

�صكله  يف  الأع��م��ال  من  النوع  ه��ذا  �صبب منو 

اجلديد هو ت�رشيح املوظفني والعمال الكبري 

الق��ت�����ص��ادي��ة،  الأزم�����ات  ب�صبب  واملُ��ت��ك��رر 

لتقليل  ط���رق  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

النفقات، مع تنفيذ املهام والو�صول لأهداف 

ال�رشكات باأقل التكاليف.

عمل حر

 )free lancers( امل�����ص��ط��ل��ح  وي�����ص��ف 

العمل  من�صات  خالل  من  امل�صتقل  املتعامل 

ويبيع  ي��ق��ّدم  ال���ذي  ال�صخ�ص  ف��ه��و  احل���ر، 

التقيد  وب����دون  ال��ط��ل��ب  بح�صب  منتجاته 

بوظيفة من قبل �صاحب العمل.

ول ُيعد م�صطلح "اقت�صاد العربة" عيبًا ول خطاأ 

القت�صاد،  اأو  بالتجارة  العمل احلر  يف و�صف 

هو  فقط  به،  ي�صتغلون  من  قدر  من  ُينق�ص  ول 

م�صطلح ي�صف الو�صع العام ملثل هذا القطاع 

القت�صادي الكبري.

وقد ا�صتفاد هذا القطاع من التجارة الإلكرتونية 

"اقت�صاد  اإن  ال��ق��ول  ون�صتطيع  كبري،  ب�صكل 

التجارة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  اعتمد  العربة 

الأعمال  تنظيم هذه  الإلكرتونية وعلى من�صات 

الأعمال  تقوم من�صات  القت�صاديات، حيث  اأو 

الت�صويقية  املو�صيقى  اأو  العربة  مقام  احُل��رة 

جلميع املتعاملني من خاللها".

من�سات ُمتعددة

احل��رة  الأع��م��ال  من�صات  م��ن  الكثري  وه��ن��اك 

عامليًا، رغم حمدوديتها عربيًا، حيث ن�صتطيع 

من�صات   9 يف  العربية  املن�صات  نح�رش  اأن 

نوعية  بح�صب  تختلف  ت��ق��ري��ب��ًا،  ح��ر  ع��م��ل 

املتبادلة  واخل��دم��ات  املنتجات  وتخ�ص�صية 

ف��ي��ه��ا، وك��ذل��ك ط��ري��ق��ة واأ���ص��ال��ي��ب وق��واع��د 

من�صة  اأ�صهرها،  ومن  خاللها،  من  التعامل 

تعترب  التي  امل�صغرة"  للخدمات  "خم�صات 

العربة  اقت�صاد  �صناعة  يف  العربية  الرائدة 

ال�صغرية  املدفوعات  با�صرتاتيجية  ودجمها 

اجلديدة يف املنطقة العربية.

وعلى النقي�ص من ذلك، جند من�صة "م�صتقل"، 

العرب،  للم�صتقلني  احل��ر  العمل  من�صة  وه��ي 

والتي تعتمد ميزانيات غري حمدودة اأو ُم�صغرة 

اقت�صاد  منظور  طبَّقت  وب��ال��ت��ايل  للم�صاريع، 

ال��ع��رب��ة م��ع ح��ري��ة حت��دي��د ح��ج��م امل��دف��وع��ات، 

الأوىل عربيًا يف تطبيق هذا  املن�صة  وكانت هذه 

امل��ن��ظ��ور، ث��م ظ��ه��ر ب��ع��د ذل���ك ع���دد حم���دود من 

ول  العربية،  ال�صوق  يف  احل��ر  العمل  من�صات 
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عامل  هناك  ولكن  هنا،  بينها  للمقارنة  جم��ال 

بداياتهم  تاريخ  اأن  بينها جميعًا، وهو  م�صرتك 

كان بعد العام 2013.

مدفوعات �سغرية

جتارية  ا�صرتاتيجية  هي  ال�صغرية،  املدفوعات 

مبلغ  على  تنطوي  التي  املالية  املعامالت  تّدعم 

�صغري جدًا من املال، قد يبداأ ب�صنت واحد من 

عملة الدولر.

وحت���دث ه��ذه امل��دف��وع��ات ع���ادة ع��رب املعامالت 

اأول ظهور  وك���ان  الإن���رتن���ت،  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 

لنظام التعامالت املُ�صغرة عام 1990، ومن ثم 

ظهر اجليل الثاين منها عام 2010.

ال�صغرية  املدفوعات  من  الأرب���اح  وتتحقق 

البيع  تكرار  اأو  كثرية،  مبيعات  عرب حتقيق 

مالية  قاعدة  الرخي�ص، وهي  املنتج  من هذا 

املبيعات  ح��رك��ة  زي���ادة  اإن  حيث  م��ع��روف��ة، 

الرخي�ص  )ال�صعر  الربح  يحقق  قليل  بثمن 

+ الكم الكثري = الربح(، ولكن يجب تطبيق 

ه���ذه ال��ق��اع��دة ب��ح��ذر ���ص��دي��د، خ��ا���ص��ة عند 

ا�صتخدامها مع املنتجات امللمو�صة، اإذ يلزم 

حركات  عدد  مقابل  التعادل  نقطة  احت�صاب 

املبيعات بذلك ال�صعر الرخي�ص بدقة، لتحديد 

مدى اإمكانية حتقيق ذلك العدد املطلوب عند 

تلك النقطة.

منتجات الرقمية

وقد يختلف ذلك احلذر يف تطبيق تلك املعادلة 

اأو  الرقمية  املنتجات  مع  ال�صرتاتيجية  اأو 

ذلك  تنفيذ  اأو  اإنتاج  اإن  حيث  الإلكرتونية، 

تكاليف  فيه  وتقل  واح���دة،  مل��رة  يتم  املنتج 

وب��ال��ت��ايل  م�صتوياتها،  اأدن����ى  اإىل  الإن���ت���اج 

رب��ح��ًا  ي��ك��ون  امل��ن��ت��ج  ذل���ك  ف��ت��ك��رار مبيعات 

املنتج  قيمة  ك��ان��ت  وكلما  تقريبًا،  �صافيًا 

وحتقيق  ال�رشاء  على  الت�صجيع  زاد  قليلة، 

الربح يف النهاية.

ومن اأف�صل الأمثلة احلية على هذه املدفوعات 

هي  ال�صرتاتيجية،  تلك  وتطبيق  ال�صغرية، 

متاجر التطبيقات، مثل: اآبل، وجوجل، حيث 

ول�رشكات  ال��رائ��ع��ة  التطبيقات  م��ن  الكثري 

من  اأق��ل  اأي   ،)0.99$( بقيمة  ت��ب��داأ  كبرية 

قيمة  حتقق  التطبيقات  ه��ذه  ول��ك��ن  دولر، 

اأرباح ت�صل اإىل مليارات ال��دولرات، واملثال 

التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  ذل��ك،  على  الآخ��ر 

ي��ق��وم م���ن ي��ل��ع��ب��ون��ه��ا ب�������رشاء مم���ي���زات اأو 

م�صتويات اإ�صافية �صمن اللعبة وب�صعر قد ل 

يذكر اأحيانًا، ومن ثم ت�صتمر هذه الألعاب يف 

حتقيق الأرباح وبنجاح. 

ُمنقذ من الركود

امل�صجعني  القت�صاديني  من  العديد  وي��رى 

لتكنولوجيا "اقت�صاد العربة" وا�صرتاتيجية 

املدفوعات ال�صغرية، اأنهما من اأف�صل طرق 

القت�صادية، كالركود،  امل�صاكل  التعايف من 

والبطالة، واأنهما م�صجعان لنتعا�ص حركة 

الركود  زمن  ففي  العام،  ب�صكلها  التجارة 

الق��ت�����ص��ادي تقل الأع���م���ال، وب��ال��ت��ايل يقل 

نظام التعامالت 

الُمصغرة ظهر في 

1990 والجيل الثاني 
بدأ عام 2010

  متاجر التطبيقات اأف�صل الأمثلة على تطبيق ا�صرتاتيجية املدفوعات ال�صغرية وحُتقق منها اأرباحًا طائلة

المدفوعات الصغيرة 

تّدعم معامالت مالية 

تنطوي على مبلغ 
مالي صغير جداً
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  الإنرتنت حجر الأ�صا�ص الذي قامت عليه تكنولوجيا الربط الإلكرتوين بني ال�رشكات والباحثني عن عمل

اقتصاد العربة 

والمدفوعات الصغيرة 

أفضل طرق للتعافي من 

المشاكل االقتصادية

ارتفاع عدد المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة 

الناجحة التي تطبق 

اقتصاد العربة

اأدن��ى  اإىل  ي�صل  وق��د  للفرد  ال��ع��ام  ال��دخ��ل 

حدوده.

والقوة  والطلب  العر�ص  �صل�صة  اإىل  وبالنظر 

ال�رشائية، ومهما كان مقدار الطلب، وحجم 

من  الكثري  ي�صتطيع  فلن  ال�صوق  يف  العر�ص 

النا�ص ال�رشاء ب�صبب البطالة و�صعف القوة 

ال�رشائية، واأيًا كانت نوعية املنتجات �صتظل 

املبيعات يف اأدناها وينتظر اأ�صحابها انتعا�ص 

حتى  النتظار  ف��رتة  تطول  وق��د  القت�صاد، 

تعود القوة ال�رشائية ويعود النا�ص للتب�صع 

من جديد.

ال�صغرية  امل��دف��وع��ات  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وم���ع 

احل��ر،  العمل  اأو  ال��ع��رب��ة  اقت�صاد  وف��ك��رة 

ا���ص��ت��ط��اع��ت ك��ث��ري م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات تخطي 

وبن�صب  القت�صادي  والركود  البطالة  عائق 

كبرية، وا�صتمر العمل بها حتى بعد التعايف 

امل�صجعة  النمو  ن�صبة  ب�صبب  القت�صادي، 

باأقل  ُيقّدم نف�صه  الذي  القطاع، فاملُنتج  لهذا 

�صعر )قد يكون �صعر تافه يف عني امل�صرتي( 

القوة  كانت  ول��و  حتى  ال�رشاء  على  ي�صجع 

امل�صرتي  لأن  ح��دوده��ا،  اأدن���ى  يف  ال�رشائية 

�صيجد اأنه ل تاأثري ُيذكر لهذا املبلغ الب�صيط 

على جممل ميزانيته ال�صهرية عندما ي�صرتي 

هذا املنتج، وبالتايل �صيكون من ال�صهل جدًا 

اتخاذ قرار ال�رشاء وبدون تردد.

هذا  الب�صيط  ال�رشاء  ق��رار  �صيدخل  وبالتاأكيد 

يف الدورة القت�صادية، وتزداد ال�صتفادة كلما 

تكرر ال�رشاء، ب�صبب رخ�ص الثمن، وهنا جند 

التجاري  الإنتاج واملبيعات والتبادل  اأن حركة 

ارتفعت وا�صتفاد منها اجلميع.

م�ساريع �سغرية

امل�����ص��اري��ع ال�صغرية  ون��الح��ظ ارت��ف��اع ع��دد 

اقت�صاد  تطبق  ال��ت��ي  الناجحة  واملتو�صطة 

ال���ع���رب���ة وت��ع��ت��م��د ع���ل���ى الأع�����م�����ال احل����رة 

من  املتعاملني  ع��دد  ويكرث  ب��ل  وامل�صتقلني، 

وقد نالحظ  )بائع وم�صرتي(،  الطرفني  كال 

اأن البائع يتحول يف نف�ص اللحظة ومن خالل 

لأنه  ت��ردد  وب��دون  م�صرتي  اإىل  املن�صة  نف�ص 

خدماته  يقدم  واأ�صبح  املحققة،  الفائدة  مل�ص 

امل�سدر:

-الإل��ك��رتون��ي��ة  التقنية  ع���امل  م��و���ص��وع��ة 

.)https://www.tech-wd.com(

���ص��م��ن ح����دود امل��دف��وع��ات ال�����ص��غ��رية التي 

ا�صرتى بها يف وقت اآخر.

ج��دًا  الكبرية  الفائدة  نن�صى  ل  اخل��ت��ام،  ويف 

التي يقدمها الإنرتنت لقطاع اقت�صاد العربة، 

والذي ينعك�ص اإيجابًا على القت�صاد العام دون 

حتفظ اأو ا�صتثناء )عاملي، اإقليمي، اأو حملي(، 

وهذه الفائدة تتمثل يف العاملية وتخطي احلدود 

دون قيود ول خماوف، وبالتايل الو�صول اإىل 

�صوق اأكرب للعر�ص والطلب، وتعاون وجتارة 

بني جميع املجتمعات.
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الجلوكوما
مرض ُيلحق الضرر بالعصب البصري

املياه الزرقاء اأو )اجللوكوما(، هي مر�ض ُي�سيب العني ويلحق ال�سرر 

بالع�سب الب�سري حتديدًا، الذي ُتعد �سحته �سرورية للروؤية ب�سورة 

جيدة.

�سيوعاً  اأكرث  نحو  على  يحدث  ولكن  عمر،  اأي  يف  املر�ض  هذا  يظهر  وقد 

يف البالغني االأكرب �سناً، وهو اأحد االأ�سباب الرئي�سية الإ�سابة االأ�سخا�ض 

الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاماً بالعمى.

تلف العصب 

البصري يرتبط 

في الغالب بزيادة 

ضغط العين

اإعداد: د. مروان جنيب �صفا

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة

صحة
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"الجلوكوما" أحد 
األسباب إلصابة من 

تزيد أعمارهم عن 

60 عامًا بالعمى

أكثر من 3 ماليين 

أمريكي يعانون 

من المياه الزرقاء 

وال يعلمون بإصابتهم

عالمات حتذير

وُت�صري الإح�صائيات اإىل اأن املياه الزرقاء ُتعترب 

العمى،  ُت�صبب  التي  العني  اأمرا�ص  اأ�صهر  من 

 وتاأتي يف املركز الثاين بن�صبة ترتاوح بني 9 % 

و12 % من املر�صى امل�صابون بالعمى عامليًا.

ووفقًا ملوؤ�ص�صة اأبحاث اأمرا�ص العني والزرق 

املتخ�ص�صة، هناك اأكرث من 3 ماليني اأمريكي 

ن�صفهم  ول��ك��ن  ال��زرق��اء،  امل��ي��اه  م��ن  يعانون 

فقط يعرفون ويدركون طبيعة مر�صهم، كما 

اأن ن�صبة ترتاوح بني 6 و7.3 % من �صكان 

ب�صبب  العني  يف  م�صاكل  م��ن  يعانون  ال��ع��امل 

املياه الزرقاء، ومع ذلك رمبا يجهل غالبيتهم 

اأنهم يعانون من هذا املر�ص.

والعديد من حالت "اجللوكوما" لي�ص لها عالمات 

حتذير، كما اأن تاأثري املر�ص ياأتي تدريجيًا لدرجة 

اأن امل�صاب قد ل يالحظ اأي تغيري يف الروؤية حتى 

ت�صل احلالة اإىل مرحلة متقدمة.

ونظرًا لأنه ل ميكن التعايف من فقدان الب�رش 

اإج����راء  امل��ه��م  ف��م��ن  "اجللوكوما"،  ب�صبب 

�صغط  قيا�صات  تت�صمن  منتظمة  فحو�صات 

العني، حتى ميكن ت�صخي�ص املر�ص يف مرحلة 

واإب��ط��اء  منا�صب،  ب�صكل  وع��الج��ه  م��ب��ك��رة، 

فقدان الب�رش اأو منعه.

االأ�سباب

الع�صب  ت��ل��ف  ن��ت��ي��ج��ة  ال����زرق����اء  امل���ي���اه  حت����دث 

تدريجيًا  الع�صب  ه��ذا  ت��ده��ور  وم��ع  ال��ب�����رشي، 

تتطور البقع العمياء يف جمال الروؤية، ويف الغالب 

يرتبط تلف هذا الع�صب بزيادة ال�صغط يف العني.

ويرجع ارتفاع �صغط العني اإىل تراكم ال�صائل 

اأنحاء  )اخللط املائي( الذي يتدفق يف جميع 

ت�رشيف  يتم  ما  وع��ادة  ال��داخ��ل،  من  العني 

هذا ال�صائل الداخلي من خالل ن�صيج ي�صمى 

ال�صبكة الرتبيقية يف الزاوية التي تلتقي فيها 

هذا  اإنتاج  يتم  وعندما  والقرنية،  القزحية 

ال�صوائل ب�صكل اأكرث من املعدلت الطبيعية، 

الت�رشيف ب�صكل �صحيح،  اأو ل يعمل نظام 

وي��زداد  الطبيعي  مبعدله  ال�صائل  يتدفق  ل 

�صغط العني.

فقد  العائالت،  يف  بالتوارث  الزرقاء  املياه  وتت�صم 

�صغط  بارتفاع  املرتبطة  اجلينات  بع�ص  حتديد  مت 

العني وتلف الع�صب الب�رشي عند بع�ص امل�صابني.

االأعرا�ض

تختلف عالمات واأعرا�ص املياه الزرقاء تبعًا 

يلي  وفيما  املر�صية،  احلالة  ومرحلة  لنوع 

اأهم الأنواع واأعرا�صها.

املياه الزرقاء املفتوحة الزاوية. 	

من اأهم اأعرا�صها الآتي:

- ب��ق��ع ع��م��ي��اء م��ت��ف��رق��ة يف اجل����زء اجل��ان��ب��ي 

)الطريف( اأو املركزي من جمال الروؤية.

- الروؤية النفقية يف مراحل متقدمة.

ان�سداد  	 عن  الناجتة  ال��زرق��اء  املياه 

الزاوية احلاد.

من اأهم اأعرا�صها التايل:

- �صداع �صديد.

- اأمل يف العني.

- الغثيان والقيء.

- عدم و�صوح الروؤية.

- هالت حول الأ�صواء.

- احمرار العني.

  حتدث املياه الزرقاء نتيجة تلف الع�صب الب�رشي
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وهذه الأعرا�ص اإذا ُتركت دون عالج، فاإن املياه 

العمى،  اإىل  النهاية  يف  حتمًا  �صتوؤدي  ال��زرق��اء 

ول��ك��ن م��ع ال��ع��الج ُي�����ص��اب ح���وايل 15 % من 

امل�صابني باملياه الزرقاء بالعمى يف عني واحدة 

على الأقل يف غ�صون 20 عامًا.

االأطفال

م��ن امل��م��ك��ن اأن ُي�����ص��اب ال��ر���ص��ع والأط��ف��ال 

موجودًا  يكون  وق��د  ال��زرق��اء،  املياه  مبر�ص 

القليلة  ال�صنوات  يف  يتطور  اأو  ال��ولدة،  منذ 

من  احلالة  هذه  ويف  الطفل،  حياة  من  الأوىل 

املمكن اأن يكون �صبب تلف الع�صب الب�رشي 

هو ان�صداد الت�رشيف، اأو حالة طبية كامنة.

عوامل اخلطر

الزرقاء  املياه  املزمنة من  الأ�صكال  لأن  نظرًا 

ميكن اأن تدمر الروؤية قبل ظهور اأي عالمات 

اأو اأعرا�ص، فتتمثل عوامل اخلطر يف الآتي:

- ارتفاع �صغط العني.

- جتاوز �صن ال�صتني.

- وجود تاريخ عائلي من املياه الزرقاء.

مثل:  معينة،  مر�صية  ب��ح��الت  الإ���ص��اب��ة   -

وارتفاع  القلب  واأم��را���ص  ال�صكري،  مر�ص 

�صغط الدم، وفقر الدم املنجلي.

- ال�صعف ال�صديد يف النظر. 

- التعر�ص لإ�صابة يف العني.

- اأنواع معينة من جراحات العيون.

وخا�صة  "الكورتيزون"،  اأدوي����ة  ت��ن��اول   -

ق������ط������رات ال�����ع�����ني ال�����ت�����ي حت�����ت�����وي ع��ل��ى 

"الكورتيزون" لفرتة طويلة.

طرق الوقاية

يف  الذاتية  الرعاية  ُت�صاعد خطوات  اأن  ميكن 

مبكرة،  مراحل  يف  ال��زرق��اء  املياه  اكت�صاف 

وهو اأمر مهم يف منع فقدان الب�رش اأو اإبطاء 

تقدمه، ومن اأهم هذه اخلطوات الآتي:

مع  	 للعني  منتظمة  فحو�سات  اإج��راء 

تو�سيع احلدقة.

يف  املنتظمة  ال�صاملة  العني  فحو�صات  ُت�صاعد 

اكت�صاف املياه الزرقاء مبكرًا قبل حدوث �رشر 

ك��ب��ري، وت��و���ص��ي الأك��ادمي��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لطب 

خم�ص  كل  للعني  �صامل  فح�ص  باإجراء  العيون 

 40 من  اأق��ل  عمرك  ك��ان  اإذا  �صنوات  ع�رش  اإىل 

كان  اإذا  �صنوات  اأرب��ع  اإىل  �صنتني  وك��ل  ع��ام��ًا، 

ثالثة  اإىل  عام  وكل  عامًا،  و54   40 بني  عمرك 

55 و64 عامًا، وكل  اإذا كان عمرك بني  اأعوام 

عام اإىل عامني اإذا كان عمرك اأكرب من 65 عامًا.

الزرقاء  باملياه  الإ�صابة  خلطر  معر�صًا  كنت  واإذا 

ف�صوف حتتاج اإىل فحو�صات متكررة، لذا اأطلب من 

طبيبك اأن يحدد لك جدول فح�ص منا�صب حلالتك.

تعرف على تاريخ �سحة عني عائلتك. 	

مر�ص املياه الزرقاء عادة ما تتوارثه العائلة، 

ف�صوف  هذا  اخلطر  عامل  لديك  كان  اإذا  لذا 

حتتاج اإىل مزيد من الفح�ص املتكرر.

التمارين الريا�سية. 	

يف  واملنتظمة  املعتدلة  التمارين  ُت�صاعد  ق��د 

تقليل  طريق  عن  ال��زرق��اء  املياه  من  الوقاية 

مع  تتحدث  اأن  الأف�صل  ومن  العني،  �صغط 

طبيبك حول برنامج التمرين املنا�صب لك.

  اتباع نظام غذائي �صحي يحتوي على الفيتامينات املُهمة ي�صاهم يف احلفاظ على �صحة العني

العديد من حاالت 

"الجلوكوما" 
ليس لها أي 

عالمات تحذيرية

 بين 6 و 7.3 % 

من سكان العالم 

يعانون من 

مشاكل في العين 
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يمكن أن ُيصاب 

الرضع واألطفال 

بمرض المياه 

الزرقاء في العين

  ممار�صة الريا�صة بانتظام تعمل على تقليل �صغط العني وقد ت�صاعد يف الوقاية من املياه الزرقاء

األكاديمية األمريكية 

لطب العيون توصي 

بإجراء فحص 

للعين بانتظام 

املُو�سوفة  	 العني  قطرات  ا�ستخدام 

بانتظام.

ميكن اأن ُتقلل قطرات العني املُو�صوفة من قبل 

الطبيب ب�صكل كبري من خطر زيادة �صغط العني 

املرتفع، ومن ثم يجب ا�صتخدام هذه القطرات 

بانتظام، حتى لو مل تكن لديك اأعرا�ص.

ارتداء واقي للعني. 	

املياه  اإىل  العني اخلطرية  اإ�صابات  توؤدي  قد 

الزرقاء، لذا يف�صل ارتداء واقي للحماية عند 

لعب الريا�صات التي بها خطورة على العني، 

وكذلك عند تنفيذ اأعمال خطرة.

العالج

ل ميكن درء ال�رشر الناجم عن املياه الزرقاء، 

اأن  ميكن  املنتظمة  والفحو�صات  ال��ع��الج  لكن 

ي�صاعدا يف اإبطاء اأو منع فقدان الب�رش، خا�صة 

اإذا كانت ال�صابة باملر�ص يف مرحلة مبكرة.

خف�ص  طريق  عن  ال��زرق��اء  املياه  ع��الج  ويتم 

�صغط العني، اعتمادًا على حالة املري�ص، وقد 

والأدوية  العني،  على قطرات  العالج  ي�صتمل 

اأو  واجل��راح��ة،  بالليزر،  وال��ع��الج  الفموية، 

مزيج من اأي من هذه اخليارات.

وقد ي�صاعد اعتماد منط احلياة ال�صحي للعني 

تعزيز  اأو  �صغطها،  ارت��ف��اع  يف  التحكم  على 

�صحتها، ولتحقيق ذلك يجب اتباع الن�صائح 

التالية:

اتباع نظام غذائي �سحي. 	

�صحي  غذائي  نظام  اتباع  ي�صاعد  اأن  ميكن 

من  مينع  لن  لكنه  ال�صحة،  على  احلفاظ  يف 

الإ�صابة من املياه الزرقاء. 

والعنا�رش  الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 

ت�صمل:  والتي  العني،  ل�صحة  املهمة  الغذائية 

والفيتامينات  وال�صيلينيوم،  والنحا�ص،  الزنك، 

.)A(و )E(و )C( امل�صادة لالأك�صدة

اإجراء التمارين الريا�سية. 	

منتظم  ب�صكل  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 

مفتوح  ال��زرق  يف  العني  �صغط  من  تقلل  قد 

حول  طبيبك  ا�صت�صارة  من  ولب��د  ال��زاوي��ة، 

التمارين املنا�صبة لك.

التقليل من تناول الكافيني. 	

تناول امل�رشوبات التي حتتوي على كميات كبرية 

من الكافيني قد يوؤدي اإىل زيادة �صغط العني.

�سرب ال�سوائل بكميات كافية. 	

ال�صوائل  من  معتدلة  كميات  ���رشب  يف�صل 

يف اأي وق��ت خ��الل اليوم، وق��د ي��وؤدي �رشب 

املاء دفعة واح��دة خالل فرتة زمنية  لرت من 

ق�صرية اإىل زيادة �صغط العني موؤقتًا.

النوم والراأ�ض مرتفع قلياًل. 	

ال�صكل  اإ�صفينية  و�صادة  ا�صتخدام  اأن  ثبت 

ارتفاع  على  حتافظ   )Wedge Pillow(

20 درج��ة( يقلل من  ال��راأ���ص قلياًل )ح��وايل 

�صغط العني اأثناء النوم.

االلتزام بتناول االأدوية املو�سوفة: 	

ا�صتخدام قطرات العني، اأو الأدوية الأخرى على 

احل�صول  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  املو�صوف  النحو 

على اأف�صل نتيجة ممكنة من العالج.

ولبد من التاأكد من ا�صتخدام القطرات متامًا 

كما هو مو�صوف، وخالف ذلك قد يوؤدي اإىل 

تتفاقم تلف الع�صب الب�رشي.
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فريق  �سمن   ،)2( امل�ساريع  بدائرة  امل�ساريع 

تن�سيق م�ساريع املجموعة اخلام�سة.

تنفيذ  يف  امل�ساركة  عملي  مهام  وتت�سمن 

امل�ساريع التي يتم اإ�سنادها للفريق، وكذلك 

الفريق  تكليف  يتم  م��ب��ادرات  اأي  تنفيذ 

البرتول  ب�سركة  خا�سة  كانت  �سواء  بها، 

النفطي  بالقطاع  اأو  الكويتية،  الوطنية 

ب�سكل عام. 

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
املجاالت  اأهم  من  والغاز  النفط  قطاع  ُيعترب 

اأو على  املحلي  امل�ستوى  �سواء على  املهنية، 

امل�ستوى العاملي حيث ي�سيف للموظف خربة 

جمال  اأي  عن  تختلف  كبرية  وعلمية  عملية 

التخ�س�سات  خلريجي  خا�سة  اآخ��ر،  مهني 

الهند�سية، لذلك يعد هذا القطاع من القطاعات 

للطلبة  بالن�سبة  خا�سة  واملرغوبة،  املهمة 

القطاعات  اأو  الهند�سة  الذين مييلون لدرا�سة 

املت�سلة بها. 

• بطاقة تعارف.. من اأنت، وما هو تخ�ص�صك 
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

بكالوريو�ض  على  حا�سل  ال��زب��ن،  ع��ب��دال 

باململكة  البلقاء  جامعة  من  كيميائية  هند�سة 

االأردنية الها�سمية، وحا�سل اأي�ساً على درجة 

من  البيئة  هند�سة  تخ�س�ض  يف  املاج�ستري 

يف  اأدر�ض  احلايل  الوقت  ويف  الكويت،  جامعة 

يف  الدكتوراه  �سهادة  على  للح�سول  ماليزيا 

اإدارة امل�ساريع.

• ما طبيعة العمل الذي توؤديه؟
اأعمل يف الوقت احلايل بوظيفة مهند�ض تن�سيق 

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

بني  كبرية  اخ��ت��الف��ات  هناك  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

يف  نظرياً  بدرا�سته  قمنا  وما  العملية  احلياة 

ال�سهادة  اأن  اأعترب  �سخ�سياً  واأنا  اجلامعات، 

اجلامعية هي مبثابة املفتاح اأو البداية للتعلم 

يف جمال العمل.

• ما اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل، 
وكيف تتغلب عليها؟

ب�سكل عام كل االأعمال ال تخلوا من التحديات، 

وهذه التحديات قد تكون يومية اأو �سبه يومية، 

عبداهلل عبداهلل 
الزبنالزبن

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�����ض  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

قطاع النفط من 

أهم القطاعات التي 

ُتكسب الموظف 

خبرات عملية

الشهادة الجامعية 

تعد المفتاح 

وبداية التعلم 

في مجال العمل

وجوه
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ال  بف�سل   - ا�ستطعت  عملي  ب��داي��ة  منذ 

كنت  حيث  متعددة،  اإجن���ازات  حتقيق   -

امل�ساريع  اأه��م  تنفيذ  فريق  اأع�ساء  �سمن 

والذي  النفطي،  القطاع  يف  اال�سرتاتيجية 

فريق  اإن�ساء  منها،  متعددة،  م�ساريع  نّفذ 

الإدارة امل�ساريع يف �سركة البرتول الوطنية 

م�سروع  تنفيذ  يف  �ساركت  كما  الكويتية، 

كنت  وكذلك  الكويت،  نفط  �سركة  يف  مماثل 

للطاقة  ال��دب��دب��ة  م�سروع  لفريق  املن�سق 

ال�سم�سية.

ومت  اأي�ساً  فيها  �ساركت  التي  امل�ساريع  ومن 

اإن�ساء  م�سروع  موؤخرًا،  تنفيذها  من  االنتهاء 

وغرفة  والديوانية،  االأزم���ات،  اإدارة  مركز 

الرئي�سي  املبنى  يف  الرئي�سية   االجتماعات 

ل� "البرتول الوطنية".

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
عملية  وثقافياً  وعملياً  علمياً  ال��ذات  تطوير 

م�ستمرة ال تتوقف اأبدًا، والبد اأن يقوم االإن�سان 

بتطوير نف�سه ب�سورة م�ستمرة خالل كل مرحلة 

التغريات  ليواكب  املهنية  حياته  مراحل  من 

التي حتدث على مدار الزمن.

• ما طموحاتك م�صتقباًل؟
مرحلة  وك��ل  ومتعددة،  كثرية  طموحاتي 

الفرتة  ويف  معها،  يتنا�سب  معني  طموح  له 

واحل�سول  درا�ستي  الإنهاء  اأطمح  احلالية 

على درجة الدكتوراه مبجال اإدارة امل�ساريع 

ويف جمال تنفيذ امل�ساريع دائماً تكون التحديات 

اأو  كلياً،  اأعمال جديدة  تنفيذ  منا  ُيطلب  عندما 

وخا�سة  املعتادة،  االأعمال  عن  ن�سبياً  خمتلفة 

هذه  لتنفيذ  املُ��ح��دد  الزمني  الوقت  ك��ان  اإذا 

االأعمال ق�سري.

وهذا النوع من التحديات يتم التغلب عليه 

ال�سخ�سية  �سواء  العملية،  باخلربة  دائماً 

اخلربة  لديهم  مبن  اال�ستعانة  خالل  اأومن 

باالإ�سافة  ه��ذا  املهند�سني،  ق��دام��ى  م��ن 

والعمل  الفريق  اأف���راد  ب��ني  التعاون  اإىل 

اجلماعي.

ميولك  م��ع  يتنا�صب  عملك  اأن  ت�صعر  ه��ل   •
ال�صخ�صية؟

منذ  املهنية  ميويل  عن  ت�سور  اأي  لدي  يكن  مل 

بداأ  ولكن  اجلامعية،  درا�ستي  بداية  يف  كنت 

من  التخرج  بعد  املجال  ه��ذا  يف  للعمل  امليل 

اجلامعة.

ال��ت��ي حققتها يف جمال  الإجن����ازات  اأه���م  م��ا   •
العمل؟

تطوير الذات في كل 

مرحلة من مراحل 

الحياة عملية مهمة 

جداً لإلنسان 

أطمح إلنهاء 

دراستي والحصول 

على درجة الدكتوراه 

في إدارة المشاريع

  ال�صباحة من هوايات عبداهلل الزبن 

اأن  فاأطمح  البعيد  امل��دى  على  اأم��ا  بتفوق، 

اأينما  اأقوم باإجنازه  اأترك ب�سمة يف كل عمل 

كنت.

• م���ا ه���ي ه����واي����ات����ك.. وه����ل حت���ر����ص على 
ممار�صتها؟

ريا�سة  اأحب  ولكن  حمددة،  هواية  يل  لي�ست 

احلني  ب��ني  ممار�ستها  واأح���اول  ال�سباحة، 

خ�سو�ساً  بذلك،  وقتي  �سمح  كلما  واالآخ��ر 

بعملي  ج��دًا  من�سغل  احل��ايل  الوقت  يف  اأنني 

ودرا�ستي.

• كيف تّوفق بني ممار�صة الهواية والعمل؟
على االإن�سان اأن يجد الوقت ملمار�سة هواياته 

اليومي  اجل���دول  ك��ان  واإن  حتى  املف�سلة، 

واالن�سغاالت،  االلتزامات  من  بكثري  مزدحم 

ت�ساعد  ال��ري��ا���س��ة  وخ�سو�ساً  ف��ال��ه��وي��ات 

هموم  عن  وتبعده  ن�ساطه  جتديد  على  الفرد 

و�سغوطات احلياة.



العـدد 512 - مار�س 462021

هل تعلم ؟ 
اأن ال�صكر لي�س له تاريخ انتهاء �صالحية 	 

ب�صبب عدم احتوائه على دهون.

اأن الفرد ي�صرب في العام الواحد مقدار 	 
طنين من الماء.

اأن الخطوط الموجودة على ج�صم الحمار 	 
الوح�صي تختلف من واحد لآخر.

معلومات عامة
بحيرة "ماكدونالد مونتانا" في اأمريكا تعتبر اأنقى 	 

ونت من ذوبان الثلوج. بحيرة عذبة في العالم، وتكَّ

العناكب ل ُتحب الدم الب�صري، لذلك لي�س لديها اأي 	 
دافع لتقترب من الب�صر.

النعامة تعي�س حتى 75 عامًا، وتظل قادرة على 	 
التكاثر حتى �صن الـ 50.

من الكويت
بنك الدم المركزي: تاأ�ص�س في مايو عام 1965 في منطقة 

الجابرية، بجوار م�صت�صفى مبارك الكبير بمحافظة حولي، وتم 
اعتماده لدى الجمعية الأمريكية لم�صرف الدم عام 1989.

ويوفر البنك جميع الخدمات ال�صحية التي تتعلق بالدم، 
ومن اأهمها خدمة ف�صل الدم العالجي لجميع م�صت�صفيات 

الكويت، ويحتوي على العديد من الأق�صام والمختبرات من 
اأجل الح�صول على دم اآمن ل�صالمة المتبرع والمحتاج.

شخصيات
ليوناردو دافين�صي: فنان ور�صام ونحات واأديب ومعماري ومو�صيقي اإيطالي، ومخترع وعالم في مجالت عدة، كالهند�صة، والفلك، 

والجيولوجيا، وعلم النباتات، واإحداثيات الخرائط.

ولد في اأبريل عام 1452، وكان والده بيرو دافين�صي كاتب عدل، ووالدته كاترينا تعمل بالفالحة، وعا�س في بلدة فين�صي باإقليم 
تو�صكانا.

تلقى تعليمه في مر�صم فنان اإيطالي ذائع ال�صهرة اآنذاك، وهو "اأندريا دل فروكيو"، وانتقل فيما بعد اإلى مدينة ميالن فاأم�صى فيها 
�صبابه، ثم انتقل منها اإلى روما وبولونيا والبندقية، وعا�س الأعوام الثالثة الأخيرة في حياته بفرن�صا وتوفي فيها �صنة 1519.

نال �صهرته من الر�صم، حيث يعد من اأعظم الر�صامين في التاريخ، ومن اأ�صهر لوحاته "الموناليزا" و"الع�صاء الأخير"، و"�صالفاتور 
مندي".

كلمات
اإن اأردت اختبار معدن رجل فاجعل له �صلطة.	 

البيت الُمنق�صم على ذاته ل ي�صتطيع النهو�س.	 

اأ�صحاب المظهر العادي، هم اأف�صل الخلق في 	 
العالم.

اأقلع ال�صوك، واأزرع وردة، وتوقع لها اأن تنمو.	 
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اأ�صيف  	 الذي  ال�صعيبة  م�صفاة  في  الجديد  المفاعل 
�صمن م�صاريع التو�صعة.

جانب من اأعمال التو�صعة في م�صفاة ال�صعيبة. 	

الوطنية: عدد مايو 1977
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