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نهتم باال�ستدامة

"البرتول الوطنية" اهتمامًا خا�صًا بال�صتدامة، وتراعي هذا  تويل 

اجلانب يف جممل اأن�صطتها واأعمالها، فهي ت�صعى دائمًا اإىل اأن توؤدي 

هذه الأعمال �صمن اإطار يحقق ال�صتفادة الآنية من جهة، وي�صمن 

من جهة اأخرى عدم الإ�رشار باملوارد املتاحة على امل�صتوى البعيد.

معنيون  اأننا  كما  القادمة،  الأجيال  جتاه  مب�صوؤوليتنا  ن�صعر  نحن 

ل  مالئمة،  بيئة  يف  الأجيال  لهذه  امل�صتقبلية  العي�ص  فر�ص  بتهيئة 

تتاأثر �صلبًا نتيجة الأن�صطة التي منار�صها يف وقتنا احلا�رش.

ندرك اأن املعادلة �صعبة، لكنها لي�صت م�صتحيلة، بل تتطلب الكثري 

من اجلهد والعمل، الذي يبداأ من اللوائح والأنظمة املكتوبة، وميتد 

خالل  اجلميع  بها  يلتزم  ثقافة  تكري�ص  واإىل  العملي،  التطبيق  اإىل 

اأدائهم لأعمالهم، ول ت�صتثن من ذلك املمار�صات ال�صخ�صية.

موؤ�ص�صي  ب��اإط��ار  جهودها  توؤطر  اأن  على  ال�رشكة  حر�صت  وق��د 

ي�صبح  وبحيث  امل��رج��وة،  النتائج  حتقيق  ت�صمن  ك��ي  م��درو���ص، 

ذلك جزءًا ل يتجزاأ من كل م�رشوع تنفذه ال�رشكة، لذا فقد عمدت 

ال�رشكة اإىل اإ�صدار تقارير دورية لال�صتدامة، توثق هذه اجلهود، 

وتقي�ص مدى تقدمها ومردودها على خمتلف الأ�صعدة.

خالل جتربتها التي ناهزت ع�رشة اأعوام، اأ�صدرت ال�رشكة اأربعة 

الذي  الأمر  العاملية،  للمعايري  وخا�صعة  ومعتمدة،  حمكمة  تقارير 

بتقدير  حتظى  والتي  املجال،  هذا  يف  الالفتة  التجارب  من  جعلها 

وا�صع بني اأو�صاط املخت�صني واملهتمني.

لال�صتعانة  الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  الدافع  �صكلت  التجربة  هذه 

بخربة ال�رشكة يف هذا اجلانب، لتقود جهدًا جماعيًا ل�رشكات القطاع، 

�صمن جلنة عليا لال�صتدامة، يتم من خاللها ر�صد ومتابعة موؤ�رشات 

ال�صتدامة، و�صتتوج اأعمالها قريبًا باإ�صدار تقريرها الأول.
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ها�سم،  ها�سم  الكويتية  البرتول  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  وقع  هامة،  خطوة  يف 

�سيا�سة  البدر،  وليد  الكويتية  الوطنية  البرتول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  يرافقه 

اال�ستدامة اخلا�سة باملوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة، اإيذاناً ببداية ع�سر جديد يكون 

فيه القطاع النفطي رائدًا لو�سع �سيا�سات اال�ستدامة يف الكويت.

عليا  جلنة  بت�سكيل  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  قامت  ال�سيا�سة،  هذه  والإع��داد 

ر�سد  وتتوىل  املعنية،  القطاعات  كافة  عن  ممثلني  ع�سويتها  يف  ت�سم  لال�ستدامة، 

على  يقع  كما  اال�ستدامة،  بتقارير  ال�سلة  ذات  الرئي�سية  االأداء  موؤ�سرات  ومتابعة 

عاتقها اإ�سدار تقرير اال�ستدامة االأول املوحد للقطاع النفطي.

تشكيل لجنة عليا 

لالستدامة تضم في 

عضويتها ممثلين عن 

القطاعات المعنية

سياسة االستدامة
تحقق الريادة للقطاع النفطي

كيفية  يف  للبحث  وال��ت��ن��م��ي��ة،  للتخطيط  الأع���ل���ى 

�صيا�صات  اإع��داد  يف  التجربة  ه��ذه  من  ال�صتفادة 

مماثلة، واإتباع ركب التنمية امل�صتدامة.

ملوؤ�ص�صة  امل��ج��م��ع��ة  ال���ص��ت��دام��ة  ت��ق��اري��ر  وت��رك��ز 

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة على اجلوانب 

جتربة مميزة

مبوؤ�ص�صة  اخل��ا���ص��ة  ال���ص��ت��دام��ة  �صيا�صة  وت��ع��د 

الوثيقة  التابعة  و�رشكاتها  الكويتية  ال��ب��رتول 

الأوىل من نوعها على م�صتوى الكويت، الأمر الذي 

دفع بع�ص اجلهات احلكومية الرقابية، كاملجل�ص 

القت�صادية والجتماعية والبيئية للقطاع النفطي، 

النفطية  وال�����رشك��ات  املوؤ�ص�صة  جهود  وتو�صح 

جلميع اأ�صحاب امل�صلحة، واملجتمع املحيط.

التزام  النفطي  للقطاع  ال�صتدامة  �صيا�صة  وتربز 

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

تطوير
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ب�صمان الإدارة الفعالة، والتوا�صل املوؤثر ب�صاأن 

الأداء، كما اأنها متثل اأداة رقابة داخلية ومقيا�ص 

ذاتي للنجاح يف التعاي�ص باإيجابية و�صط املجتمع، 

وترتبط هذه ال�صيا�صة ارتباطًا وثيقًا با�صرتاتيجية 

املوؤ�ص�صة لعام 2040، والقيم املنبثقة عنها.

"البرتول الوطنية"
وخالل التوقيع، الذي ح�رشه عدد من اأبرز قياديي 

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأثنى  النفطي،  القطاع 

البرتول الكويتية ها�صم ها�صم، على جهود �رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية، والتي اأ�صند اإليها مهمة 

و�صع هذه ال�صيا�صة بالنيابة عن املوؤ�ص�صة، كونها 

وخربة  طوياًل  باعًا  ومتتلك  املجال،  هذا  يف  رائ��دة 

متتد لأكرث من عقد من الزمن يف جمال ال�صتدامة.

واأ�صاد بالإ�صهامات التي قدمتها اللجان الأخرى 

امل�����ص��ارك��ة م��ن ال��ق��ط��اع، م���وؤك���دًا ع��ل��ى اأن ه��ذه 

ال�صيا�صة ُملزمة للموؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة يف 

جميع قطاعاتها.  

واأو�صح ها�صم اأن "البرتول الوطنية" �صتتوىل 

معطيًا  الأول،  املجمع  التقرير  اإع���داد  مهام 

ال�صوء الأخ�رش لبدء العمل فيه بالتعاون مع 

كافة ال�رشكات التابعة للموؤ�ص�صة، موؤكدًا على 

وفريق  الوطنية"  "البرتول  يف  الكبرية  ثقته 

عمل التقرير.

ثقة كبرية

من جانبه، عربَّ الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة البرتول 

الوطنية الكويتية وليد البدر، عن فخره بالنتيجة 

هذه  اإجن��از  يف  النفطي  القطاع  اإليها  و�صل  التي 

لت�صكل  الكويت،  م�صتوى  على  الرائدة  ال�صيا�صة 

ح��ج��ر الأ���ص��ا���ص ل��ب��داي��ة ال��ع��م��ل واإع�����داد تقرير 

ا�صتدامة موحد للقطاع، ليكون نربا�صًا للعديد من 

تقارير ال�صتدامة احلكومية بالدولة.

واأكد البدر اأن فريق عمل التقرير املجمع �صيبداأ 

امل��ه��ام،  الج��ت��م��اع��ات، وحت��دي��د  بتنظيم  ف���ورًا 

كافة  يف  العاملة  ال��ل��ج��ان  ب��ني  العمل  وت��وزي��ع 

التقرير  يكون  حتى  وذل��ك  الزميلة،  ال�رشكات 

جاهزًا خالل عام. 

للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  قال  من جهته، 

امل�صاندة يف ال�رشكة عبدالعزيز الدعيج، اإن "اإ�صناد 

"البرتول  اإىل  ال��ه��ام��ة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  م�����ص��وؤول��ي��ة 

الوطنية" من قبل موؤ�ص�صة البرتول الكويتية يثبت 

خ�صو�صًا  ال�رشكة،  بها  حتظى  التي  الثقة  مدى 

واأنها ال�رشكة النفطية الأوىل التي ت�صدر تقريرًا 

امل��ب��ادرة  ملعايري  وم�صتوفيًا  لال�صتدامة،  مدققًا 

 .")GRI( العاملية للتقارير

اإعداد ال�سيا�سة

ال�صتدامة  ت��ق��اري��ر  ب��اإ���ص��دار  الل��ت��زام  وي��رت��ب��ط 

ارتباطًا وثيقًا بروؤية ور�صالة وقيم القطاع النفطي، 

ل�صرتاتيجية  املحورية  ب��الجت��اه��ات  يرتبط  كما 

الل��ت��زام  2040، وم���ن خ���الل  ل��ع��ام  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

موؤ�ص�صة  ت�صعى  ل��ال���ص��ت��دام��ة،  ت��ق��اري��ر  ب��اإ���ص��دار 

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة اإىل لعب دور 

هام يف حتقيق اأهداف روؤية كويت جديدة 2035.

و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  على  ال�صيا�صة  هذه  وتنطبق 

ال��ت��اب��ع��ة يف ك���ل م���ن ق���ط���اع���ات، ال���ص��ت��ك�����ص��اف 

والتكرير  العاملي،  والت�صويق  والنقل  والإن��ت��اج، 

وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، داخ���ل ال��ك��وي��ت، ويف ال��دول 

الأخرى التي تعمل بها.

هاشم أثنى على 

جهود "البترول 

الوطنية" واسبقيتها 

في مجال االستدامة

البدر: فريق عمل 

التقرير سيبدأ فوراً 

بعقد االجتماعات 

وتحديد المهام

  ها�صم والبدر يوقعان �صيا�صة ال�صتدامة املوحدة للقطاع النفطي ايذانًا ببداية ع�رش جديد 
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الدعيج: إسناد هذه 

المسؤولية للشركة 

يدل على الثقة الكبيرة 

التي تحظى بها

ومن  ال��ت��اب��ع��ة،  �رشكاتها  م��ن  املوؤ�ص�صة  وت��اأم��ل 

مورديها وامل�صاريع امل�صرتكة اخلا�صعة لرقابتها 

هذه  مع  التوافق  جميعها  حتقق  اأن  الت�صغيلية، 

ال�صيا�صة، واأن تفي باللتزامات الواردة فيها كما 

ن�صت عليها هذه الوثيقة.

نقاط حمورية

تن�ص  النفطي،  ال��ق��ط��اع  ط��م��وح��ات  ولتحقيق 

يف  ال�صتمرار  اأهمية  على  ال�صتدامة  �صيا�صة 

اللتزام بعدة نقاط حمورية، وهي:

عرب  وذل��ك  القت�صادي،  النمو  يف  امل�صاهمة   •
مبا�رش،  وغري  مبا�رش،  اقت�صادي  منو  حتقيق 

كم�صاهم  املحلي،  املحتوى  تطوير  خ��الل  م��ن 

رئي�صي يف القت�صاد الوطني الكويتي.

البيئة،  على  الت�صغيلية  العمليات  اآث��ار  تقليل   •
التابعة  و���رشك��ات��ه��ا  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأخ����ذت  ح��ي��ث 

ال�صلبية  والآث��ار  التلوث  من  احلد  عاتقها  على 

لعمليات الإنتاج والتكرير املختلفة على البيئة.

ما  وه��و  ال��ف��ّع��ال��ة،  العمل  مم��ار���ص��ات  تعزيز   •
ُتعزز  التي  العمل  ممار�صات  اعتماد  عرب  �صيتم 

املوظفني  تطوير  يف  وت�صاهم  املنا�صب،  العمل 

واملقاولني.

وتقييم  املحلية،  املجتمعات  م��ع  التوا�صل   •
تاأثري عمليات الإنتاج عليها، والبحث بجدية عن 

فر�ص للم�صاهمة يف تنمية املجتمع املحيط.

• الم���ت���ث���ال جل��م��ي��ع ال���ل���وائ���ح الج��ت��م��اع��ي��ة 

معايري  لتلبية  وال�صعي  والبيئية،  والقت�صادية 

ال�صتدامة الدولية يف جميع املناطق اجلغرافية 

التي تعمل بها املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة.

مبادئ اأ�سا�سية

ون�صت ال�صيا�صة اجلديدة على اللتزام بتطبيق 

خم�صة مبادئ اأ�صا�صية، وهي:

1- م�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة:

اأ���ص��ح��اب امل�����ص��ل��ح��ة، ه��م ك��ل امل��ت��ع��ام��ل��ني مع 

القطاع، املوؤثرين واملتاأثرين باأعماله، مبا يف ذلك 

واملوظفني،  التنظيمية،  والهيئات  احلكومات، 

واملجتمعات  وامل���وردي���ن،  الأع��م��ال،  و���رشك��اء 

املحلية املحيطة، وتعترب �صيا�صة ال�صتدامة كل 

هوؤلء جزءًا ل يتجزاأ من جناح القطاع.

2- احلوكمة وامللكية:

العمل  اإط���ار  م��ن  ج���زءًا  ال�صيا�صة  ه��ذه  ت�صكل 

وبالتايل  ال�صتدامة،  تقارير  باإ�صدار  اخلا�ص 

ال��وح��دات  اإ������رشاف  حت��ت  �صتن�صوي  ف��اإن��ه��ا 

موؤ�ص�صة  يف  ال�صتدامة  عن  امل�صوؤولة  الوظيفية 

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة.

ال�صيا�صة  هذه  لتنفيذ  الكاملة  امل�صوؤولية  وتقع 

 )SEC( على عاتق اللجنة التنفيذية لال�صتدامة

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  عن  نيابة 

الكويتية.

3- اإعطاء االأولوية للمو�سوعات الهامة:

لإدارة  اجلهود  تركيز  على  املبداأ  هذا  ين�ص 

امل��و���ص��وع��ات الق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

وال���ب���ي���ئ���ي���ة ال���ه���ام���ة ال����ت����ي ت���ت���واف���ق م��ع 

ا�صرتاتيجيات القطاع النفطي، واأهداف خطة 

التنمية لدولة الكويت.

4- املراجعة والتح�سني امل�ستمر:

�صي�صع هذا املبداأ من ال�صيا�صة اجلديدة اأهدافًا 

موؤ�ص�صة  لدى  ال�صتدامة  اأداء  ملراجعة  وغايات 

بانتظام  التابعة  و�رشكاتها  الكويتية  البرتول 

و�صتقوم  امل�صتمر،  التح�صني  ثقافة  وتعزيز 

امل��وؤ���ص�����ص��ة و���رشك��ات��ه��ا مب��راج��ع��ة وحت��دي��ث 

احتياجات  لتلبية  دوري���ة  ب�صفة  التزاماتها 

اأ�صحاب امل�صلحة واملجتمع املحيط.

5- التوا�سل ال�سفاف:

املوؤ�ص�صة  وتقدير  اإمي��ان  على  املبداأ  ه��ذا  يوؤكد 

جميع  جت��اه  وال�صفافية  لالنفتاح  و�رشكاتها 

�صت�صدر  ول��ذل��ك  ل��دي��ه��ا،  امل�صلحة  اأ���ص��ح��اب 

تقارير عن اأداء ال�صتدامة تو�صح التقدم الذي 

للمعايري  وف��ق��ًا  بالتزاماتها  ال��وف��اء  يف  حت��رزه 

الدولية لتقارير ال�صتدامة.

  ت�صهم هذه ال�صيا�صة يف تنظيم جهود املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة الدعيج اأ�صاد بثقة املوؤ�ص�صة يف "البرتول الوطنية"
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الشركة تعتمد تدابير 

حديثة ومتطورة لضمان 

فاعلية برامج الصحة 

والسالمة والبيئة

تهدف "البرتول الوطنية" اإىل اأن تكون �سركة رائدة يف جمال ال�سحة 

وال�سالمة والبيئة، ويف �سناعة تكرير النفط، من خالل تطبيق اأحدث 

لالأداء  الدائم  التعزيز  غر�س  يحقق  جديد  كل  وا�ستحداث  النظم، 

والبيئة  واالأمن  وال�سالمة  ال�سحة  مبادئ  واإعالء  بال�سركة،  البيئي 

يف كل اأعمالها ومواقعها.

التدابري احلديثة ل�سمان  باعتماد كافة  بالغاً  وتويل ال�سركة اهتماماً 

لبناء وتاأهيل جيل  ال�سحة وال�سالمة والبيئة، وذلك  برامج  فاعلية 

وال�سناعة  الوطنية  ال��روة  على  احلفاظ  على  يعمل  االآخ��ر  تلو 

النفطية الكويتية.

"البترول الوطنية" تفوز بجائزة الطاقة
على مستوى الشرق األوسط 

إنجازات
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الفوز بالجائزة جاء عبر 

التطبيق اإللكتروني 

الجديد لنظام تقييم 

أداء السالمة 

  النظام اجلديد يوفر �صهولة املتابعة من قبل الإدارة العليا ومتخذي القرار  اإ�صماعيل يت�صّلم اجلائزة

إسماعيل: التتويج 

بالجائزة جاء بعد 

خوض منافسات مع 

عدد كبير من الشركات

املركز االأول

ال����ك����ب����رية يف ه���ذا  وت�����ق�����دي�����رًا جل����ه����وده����ا 

ب��اجل��ائ��زة الأوىل  ال�����رشك��ة  ف����ازت  امل���ج���ال، 

يف ق���ط���اع ال�����ص��ح��ة وال�������ص���الم���ة وال��ب��ي��ئ��ة 

جم��ل��ة  مت��ن��ح��ه��ا  وال����ت����ي   ،2019 ل���ل���ع���ام 

جملتي  مع  بالتعاون  العاملية،   )Oil & Gas( 

 ،)Refining and Petrochemical ME(

و)Utility ME(، حتت عنوان "جائزة ال�رشق 

مناف�صات  خو�صها  بعد  للطاقة"،  الأو���ص��ط 

�صديدة مع عدد كبري من ال�رشكات العاملة يف 

جمال الطاقة مبنطقة ال�رشق الأو�صط.

وج����اء ه����ذا ال���ف���وز ب���اجل���ائ���زة م���ن خ��الل 

تقييم  لنظام  اجلديد  الإل��ك��رتوين  التطبيق 

مبختلف  تطبيقه  مت  وال��ذي  ال�صالمة،  اأداء 

م���واق���ع ال�����رشك��ة، وذل����ك ب����دًل م���ن ن��ظ��ام 

كان  ال��ذي  ال��ق��دمي  ال�صالمة  على  التدقيق 

ي�صتخدم فيما �صبق.

الإل��ك��رتوين  التطبيق  ا�صتخدام  انعك�ص  وق��د 

اجلديد على موؤ�رشات اأداء ال�صالمة يف خمتلف 

مواقع ال�رشكة، حيث يتميز ب�صهولة التطبيق، 

والدقة، وتوفري اجلهد والوقت.

تقييم االأعمال 

العمليات،  �صالمة  اأول  مهند�ص  وي��و���ص��ح 

ومقدم النظام اجلديد اأحمد اإ�صماعيل، اأنه مت 

ت�صميم النظام، وبداأ تطبيقه ب�صكل جتريبي 

نهائي  ب�صكل  تطبيقه  مت  ثم   ،2018 ع��ام  يف 

على  وي��رت��ك��ز   ،2019 ع��ام  اأب��ري��ل  �صهر  يف 

ملختلف  دقيق  تقييم  بعملية  القيام  اأ�صا�ص 

الأع���م���ال وامل���ه���ام ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا موظفي 

ال�����رشك��ة وامل��ق��اول��ني على ح��د ���ص��واء، حيث 

جماًل   80 ال�  يقارب  ما  على  النظام  يحتوي 

من جمالت الأعمال بال�رشكة، مت ف�صلها بناء 

على نوعية الأعمال.

وعلى �صبيل املثال، يت�صمن النظام تقييم اأعمال 

احل��ف��ر، واأع���م���ال ال��ك��ه��رب��اء، واأع���م���ال اإي��ق��اف 

عليها،  ال�صيانة  عمليات  لإج����راء  ال��وح��دات 

ت�صغيلها،  واإع�����ادة  ال���وح���دات  ع���زل  واأع���م���ال 

والأع���م���ال اخل��ا���ص��ة ب��الإن�����ص��اءات، وم��ع��دات 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  ه��ذا  امل��ق��اول��ني،  واأداء  ال�����ص��الم��ة، 

الآم��ن  وال��دخ��ول  ب��ال��ت��دري��ب  اخل��ا���ص  التقييم 

لالأوعية املغلقة، والكثري من املجالت الأخرى، 

والأعمال الروتينية الدورية، بحيث يتم تغطية 

التقييم،  الأعمال، ب�صورة ت�صمن �صالمة  كافة 

وحتقيق النتائج املرجوة.

ويتم تق�صيم هذه الأعمال �صمن فئات معينة، 

يتم تقييم كل فئة على حدة، واإ�صدار التقييم 

على  يحتوي  تقرير  �صكل  يف  بها  اخل��ا���ص 

ن�صب مئوية تعرب عن م�صتوى ال�صالمة يف كل 

اإلكرتونيًا  التقرير  هذا  ار�صال  ويتم  جمال، 

العليا،  الإدارة  اأع�����ص��اء  م��ن  املعنيني  ل��ك��ل 

ومتخذي القرار.

تدقيق.. وتقييم

وي�صري اإ�صماعيل اإىل اأنه وفقًا ملبداأ "ال�صالمة 

"البرتول  تتبناه  ال��ذي  اجلميع"،  م�صوؤولية 

ال��وط��ن��ي��ة"، ف����اإن ج��م��ي��ع روؤ�����ص����اء ال��ف��رق، 

اإج��راء  يف  ي�صاركون  الأوائ����ل،  واملهند�صني 

على  اإي��ج��اب��ًا  ينعك�ص  ال���ذي  الأم���ر  التقييم، 
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النظام يتيح المجال 

لمتابعة نتائج تقييم 

بسهولة ويسر بداًل من 

التقارير المكتوبة

  التطبيق الإلكرتوين اجلديد يرتكز على اأ�صا�ص القيام بعملية تقييم دقيق ملختلف الأعمال واملهام

استخدام التطبيق 

الجديد انعكس على 

مؤشرات السالمة 

بمختلف مواقع الشركة

النظام  اأن  م��وؤك��دًا  م��وق��ع،  ك��ل  اأداء  نتيجة 

ب�صهولة  يتميز  ال�����ص��الم��ة،  لتقييم  اجل��دي��د 

عملية  جتيب  حيث  النتائج،  ودق��ة  التطبيق 

التقييم على اأكرث الأ�صئلة اأهمية بالن�صبة لكل 

تتعدى  ل  بحيث  التقييم،  من جم��الت  جمال 

ب�صكل  وتعرب  جمموعها،  يف  اأ�صئلة  خم�صة 

التي  ال�صالمة يف اجلزئية  م�صتوى  دقيق عن 

متثل  الأ�صئلة  هذه  عن  والإجابة  تقييمها،  مت 

عملية التقييم.

ت�صكيل  يتم  ك��ان  فقد  ال��ق��دمي،  النظام  يف  اأم��ا 

يقوم  الدوائر،  خمتلف  من  متخ�ص�ص  فريق 

اأمور ال�صالمة مبواقع  بالتدقيق ال�صامل على 

ي�صدر  التقييم  نهاية  ويف  املختلفة،  ال�رشكة 

 7 اأو   6 اإىل  ت�صل  التو�صيات  م��ن  جمموعة 

التي  امليدانية  ال��زي��ارات  نتائج  متثل  اأوراق، 

قام بها اأع�صاء الفريق.

التو�صيات  تنفيذ  متابعة  عملية  ك��ان��ت  وق���د 

تواجه  التي  التحديات  اأك��رب  متثل  واإغالقها، 

النظام القدمي، وتثقل كاهل املعنيني بها، ب�صبب 

ك���رثة ع��دده��ا خ���الل ال��ع��ام امل����ايل، ح��ي��ث كانت 

التو�صيات ت�صدر جممعة، وت�صم كافة جمالت 

التقييم دون تخ�صي�ص.

ويف م��ع��ظ��م الأح���ي���ان ك��ان��ت ت��ظ��ل ال��ع��دي��د من 

يعني  مبا  العام،  نهاية  يف  مفتوحة  التو�صيات 

عدم التعامل معها ل�صيق الوقت. 

وقد مت تال�صي هذه امل�صكلة يف النظام اجلديد، 

وف�صلها،  التقييم  جمالت  ت�صنيف  خالل  من 

واإعداد الأ�صئلة اخلا�صة بكل جمال على حدة، 

بها،  اخلا�صة  الإح�صائية  البيانات  توفري  مع 

امل��واق��ع  يف  ل����الأداء  �صمولية  ن��ظ��رة  يعطي  مب��ا 

بني  تناف�صية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  وي��خ��ل��ق  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

على  اإيجابي  ب�صكل  ينعك�ص  ما  وهو  املواقع، 

عملية التقييم ب�صكل عام.

متابعة االإدارة العليا

وعلى جانب اآخر، يوفر النظام اجلديد �صهولة 

املتابعة من قبل الإدارة العليا، ومتخذي القرار، 

احل�صول  وقت  اأي  يف  امل�صوؤول  ي�صتطيع  حيث 

اأي موقع، من خالل  يف  ال�صالمة  م�صتوى  على 

من  املو�صوعة  املئوية  التقييم  ن�صبة  متابعة 

املتابع  يحدد  وبالتايل  الإلكرتوين،  النظام  قبل 

معايري  ا�صتيفاء  م��دى  الن�صبة  ه��ذه  خ��الل  م��ن 

ال�صالمة، ونقاط اخللل التي بحاجة للمعاجلة، 

نتائج  تطور  ومتابعة  اإ�صالحها،  على  والعمل 

التقييم اخلا�صة بها.

التقييم  نتائج  اإ���ص��دار  اأن  اإ�صماعيل  ��ب��ني  ويَّ

اأي  طبيعة  مع  يتنا�صب  مئوية  ن�صبة  �صكل  يف 

يف  الب�صاطة  ي��وف��ر  ح��ي��ث  ل��ل��خ��دم��ة،  م�صتخدم 

متابعة نتائج التقييم، بدًل من التقارير املكتوبة 

التي حتتوي العديد من املعلومات، مهما كانت 

كانت  احلقيقة  وه���ذه  امل��ع��ل��وم��ات،  ه��ذه  اأهمية 

يف  والنجاح  اجلديد،  النظام  ا�صتحداث  اأ�صا�ص 

بلورته ب�صكله النهائي.

ويوؤكد اأن النظام اجلديد لقى ا�صتح�صانًا كبريًا 

وال�رشكات  بال�رشكة،  العليا  الإدارة  قبل  من 

التن�صيق  ح��ال��ي��ًا  وي��ج��ري  ال��زم��ي��ل��ة،  النفطية 

و�صناعة  ال��ك��وي��ت،  نفط  �رشكتي  يف  لتطبيقه 

الكيماويات البرتولية.
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المبارك: نثق في 

الكفاءات الكويتية 

العاملة بقطاع 

النفط والغاز

دورته  يف  والغاز،  للنفط  الكويت  مبوؤمتر  الوطنية"  "البرتول  م�ساركة  نالت 

2019، اإ�سادة كبرية من �سخ�سيات عدة، ومتحدثني يف املوؤمتر، وعلى  الرابعة 

راأ�سهم وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الكويتي د. خالد الفا�سل، الذي اأكد اأن 

هذه امل�ساركة اأثرت فعاليات املوؤمتر.

وذات االأمر، اأكد عليه الرئي�س التنفيذي لل�سركة وليد خالد البدر، الذي اأو�سح اأن 

اأعماله،  "البرتول الوطنية" تري  م�ساركة ال�سركات الكبرية يف املوؤمتر، ومنها 

معربًا عن فخره با�ست�سافة هذا احلدث الكبري، الذي ير�سخ مكانة الكويت العاملية 

واالإقليمية، كدولة رائدة يف جمال ال�سناعات النفطية اإنتاجاً وتكريرًا. 

مؤتمر الكويت الرابع للنفط والغاز
"البترول الوطنية" شاركت فيه

مؤتمرات
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وق��د اأُق��ي��م امل��وؤمت��ر على م��دار ثالثة اأي��ام من 

14 اإىل 16 اأكتوبر يف اأر�ص املعار�ص الدولية 

مب��ن��ط��ق��ة م�������رشف، و����ص���م اأك�����رث م���ن مئتي 

التحديات  ملناق�صة  النفط،  �صناعة  يف  متحدث 

وال��ت��ح��ولت وال��ت��غ��ريات ال��ت��ي ت��واج��ه ه��ذه 

مواتية  فر�صة  كان  اأنه  كما  عامليًا،  ال�صناعة 

يف  املختلفة  الأط�����راف  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لبحث 

لتح�صني  القرار  �صناع  وبني  ال�صناعة،  تلك 

خمرجات عملية انتقال الطاقة.

ويعد املوؤمتر، الذي ُعقد حتت عنوان: "يف ظل 

حتقيق  ن�صتطيع  للطاقة..  اجل��دي��د  ال��ت��ح��ّول 

ال��ت��ع��اون ورف��ع  م��ن خ��الل  ال��ن��ج��اح والقيمة 

القدرات"، من اأ�صخم التجمعات النفطية التي 

والإقليمية  العاملية  النفطية  ال�رشكات  جتتذب 

اآلف زائر،   6 واملحلية، حيث ا�صتقبل حوايل 

و�صارك فيه 216 متحدثًا، ميثلون 66 �رشكة 

من 27 دولة، عرب ثماين جل�صات خا�صة، و23 

جل�صة تقنية.  

كفاءات كويتية

ال�صيخ  ال��وزراء  رئي�ص جمل�ص  �صمو  واأع��رب 

جابر املبارك، خالل ح�صوره حفل الفتتاح، 

الأح��م��د  ال�صيخ ج��اب��ر  اأق��ي��م يف م��رك��ز  ال���ذي 

ال���ث���ق���ايف، ع���ن ث��ق��ت��ه يف ال��ع��ن�����رش ال��ب�����رشي 

الكويتي العامل بقطاع النفط والغاز، م�صددًا 

�صحية  عمل  بيئة  خللق  الكامل  ال��دع��م  على 

ومتطورة قادرة على رفع امل�صتوى الإنتاجي 

للموؤ�ص�صات النفطية.

والعربية  الوطنية  ال�رشكات  مب�صاركة  واأ���ص��اد 

والأجنبية واملنظمات الدولية يف هذا املوؤمتر، الذي 

ومكانتها  الكويت  لدولة  املميزة  ال�صمعة  يج�صد 

الرائدة يف جمال الطاقة وال�صناعات النفطية. 

مهمًا  ح��دث��ًا  يعد  امل��وؤمت��ر  اأن  �صموه  واأ���ص��اف 

ل��ل��ج��ه��ات ال���راغ���ب���ة يف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ف��ر���ص 

ال���ص��ت��ث��م��ار امل��ت��اح��ة، وف��ر���ص��ة ك��ب��رية لتبادل 

اخل����ربات، وع��ر���ص اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات، واآخ���ر 

الإجن������ازات يف ه���ذا امل���ج���ال، واأب�����رز احل��ل��ول 

للتحديات والعقبات التي قد تواجه قطاع النفط 

والغاز واخلدمات املتعلقة به.

  لقطة جتمع بني الرئي�ص التنفيذي وموظفينا امل�صاركني يف املوؤمتر

الفاضل: نعمل لتطوير 

الصناعة النفطية 

واالستفادة من 

التكنولوجيا الحديثة

الكويتية  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  ق��ال 

ل��ال���ص��ت��ك�����ص��اف��ات ال���ب���رتول���ي���ة اخل��ارج��ي��ة 

الكويتية  ال���ب���رتول  و���رشك��ة  )ك��وف��ب��ي��ك(، 

ال��ع��امل��ي��ة، ال�����ص��ي��خ ن����واف ���ص��ع��ود ال��ن��ا���رش 

ال�صباح، اإن "املوؤمتر فر�صة مواتية ملناق�صة 

النفط،  �صناعة  يف  وال��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��ولت 

وبحث التعاون بني الأطراف املختلفة يف تلك 

ال�صناعة.

واأ�صاف: "�صناعتنا تتجه نحو ع�رش حتويل 

ج��دي��د، ���ص��م��ات��ه ���رشع��ة ال��ت��غ��ي��ري، واأه��م��ي��ة 

املعطيات  م��ع  التكيف  وم��رون��ة  الب��ت��ك��ار، 

ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ط��ورة، وه���ذا احل���دث فر�صة 

لتناول جوانب خمتلفة من التحول والتغيري 

النقا�ص،  هذا  ولإث��راء  النفطية،  ال�صناعة  يف 

لن�صخة  اأك��رب من احل�صور  عدد  دع��وة  متت 

هذا العام".

مناق�سة التحوالت

البدر: مشاركة "البترول 

الوطنية" مميزة 

والمؤتمر يرسخ مكانة 

الكويت العالمية 
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الخطيب: نجاح 

استراتيجية التميز 

التشغيلي يتطلب 

التكامل مع مزودي الخدمة

ا�ستقطاب اخلربات

الكهرباء  وزي��ر  النفط  وزي��ر  ق��ال  جانبه،  م��ن 

اإع���ادة  "حتديات  اإن  الفا�صل  خ��ال��د  د.  وامل���اء 

قيامنا  م��ع  تزامنت  النفط  ل�صوق  ال�صتقرار 

ب�صناعة  للنهو�ص  �صخمة  م�صاريع  بتنفيذ 

على  املحافظة  يف  دورنا  وتعزيز  والغاز،  النفط 

خالل  م��ن  وذل���ك  ودول��ي��ًا،  حمليًا  الطاقة  اأم���ن 

البحري،  احلفر  مثل  ج��دي��دة،  مناطق  تطوير 

ما  وه��و  الثقيل،  والنفط  اجل��ورا���ص��ي،  وال��غ��از 

املتطورة  العاملية  اخل��ربات  ا�صتقطاب  يحتاج 

اأن  اأمله  عن  معربًا  الفنية"،  قدراتنا  وتعزيز 

لتبادل اخلربات  اإ�صافية  فر�صة  املوؤمتر  يكون 

واملمار�صات املثلى يف ال�صناعة النفطية".

حمليًا  ومميزًا  رائدًا  دورًا  للكويت  "اإن  وتابع: 

والغاز  النفط  �صناعة  اأوج��ه  خمتلف  يف  وعامليًا 

املتنّوعة، ونعمل دائمًا على تطوير وجلب اأحدث 

النفطية، ون�صعى دائمًا  ال�صناعة  التوجهات يف 

لال�صتفادة من و�صائل التكنولوجيا احلديثة".

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  ع��رّب  ناحيته،  م��ن 

عن فخره  ها�صم،  �صيد  ها�صم  الكويتية  البرتول 

عامني،  ك��ل  املهم  النفطي  احل��دث  ه��ذا  بتجديد 

دول��ة  يف  وال��غ��از  النفط  ل�صناعة  جتمع  ك��اأك��رب 

الكويت، لفتًا اإىل اأن املوؤمتر يعترب من�صة متفردة 

لتبادل وجهات النظر والآراء بني قادة و�صناع 

ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ني، وو���ص��ي��ل��ة ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 

والتجارب، وتقدمي اأحدث التقنيات والبتكارات 

جمالت  يف  والتطوير  الأبحاث  اأن�صطة  وحتفيز 

يف  لال�صتمرار  يوؤهلنا  ما  والغاز،  النفط  �صناعة 

تلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة. 

"البرتول الوطنية"
وقد كانت "البرتول الوطنية" حا�رشة ب�صكل مميز 

خالل فعاليات املوؤمتر، حيث �صاركت نائب الرئي�ص 

عبداهلل، و�صحة اخلطيب،  ميناء  مل�صفاة  التنفيذي 

يف حلقة نقا�صية بعنوان: "حتقيق القيمة امل�صتهدفة 

النقا�ص  تركز  حيث  الت�صغيلي"،  التميز  خالل  من 

على اأحدث التطورات يف مفهوم التميز الت�صغيلي، 

  اخلطيب تطرقت ملفهوم التميز الت�صغيلي  وزير النفط يفتتح املعر�ص امل�صاحب مب�صاركة ها�صم وعدد من القيادات النفطية

النفط  ملهند�صي  العاملية  رئي�ص اجلمعية  اأكد 

التحدي  اأن  املوؤمتر  خالل  النعيمي،  �صامي 

لي�ص  النفطية  ال�صناعة  يواجه  الذي  الأكرب 

تقنيًا، كما هو معتاد، ولكنه حاليًا  اأو  فنيًا، 

مبا  امل��ث��ل  ���ص��ارب��ًا  جيو�صيا�صي،  حت��د  ه��و 

اأرامكو  �رشكة  ا�صتهدفت  هجمات  من  وقع 

التحديات  على  دليل  اأك��رب  وهو  ال�صعودية، 

التي تواجه ال�صناعة، والتي ت�صتلزم اإدانة 

هذا العمل الإرهابي، ح�صب تعبريه.

ولفت اإىل اأن التحدي الثاين، هو بيئي ناجم 

عن انبعاثات الكربون، اإ�صافة اإىل التخل�ص 

ي�صهم  ال���ذي  البال�صتيك  م��ن  ال�صليم  غ��ري 

بدوره يف التغريات املناخية.

حتديات �سناعة النفط

هاشم: المؤتمر 

منصًة لتبادل اآلراء 

بين قادة صناعة 

النفط العالمية
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الصناعة النفطية 

تواجه العديد من 

التحديات في مقابل 

نمو الطلب على الطاقة

  فاطمة فريدون

للتحديات  تو�صيحية  اأمثلة  اإع��ط��اء  م��ع  مرتافقًا 

والفر�ص املاثلة اأمام حتقيق التمايز.

جن��اح  ���ص��م��ان  اأن  اإىل  اخل��ط��ي��ب  واأ�����ص����ارت 

حتقيق  يتطلب  الت�صغيلي  التميز  ا�صرتاتيجية 

التكامل مع مزودي اخلدمة، وتنفيذ موؤ�رشات 

�صبكات  وخ��ل��ق  امل��ت��ك��ام��ل��ة،  الرئي�صية  الأداء 

ل��دى  ال��ع��ايل  الأداء  ث��ق��اف��ة  وت��ط��وي��ر  ال��ت��م��ي��ز، 

التوا�صل،  وتعزيز  امليكنة  وزي��ادة  املوظفني، 

و�صفافية العمليات الت�صغيلية. 

متابعة رقمية

ب����دوره����ا، ق���دم���ت رئ��ي�����ص م�������رشوع دع��م 

امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  دائ����رة   - ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

اأن�����وار ال���ن���وح، ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي����ام يف 

 اأ�����ص����ار الأم�������ني ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة "اأوب��������ك"، 

اجلل�صة  يف  م�صاركته  خ��الل  باركندو،  حممد 

النفطية  ال�صناعة  اأن  اإىل  الأوىل،  النقا�صية 

ت���واج���ه ال��ع��دي��د م���ن ال���ت���ح���دي���ات، اأب���رزه���ا 

التطورات يف منطقة ال�رشق الأو�صط، وتاأثري 

ذلك على التوازن بني العر�ص والطلب.

الطلب  منو  اإىل  ت�صري  الدرا�صات  اأن  واأو�صح 

 2020 عامي  بني   %  23 بن�صبة  الطاقة  على 

اأكرث  �صي�صكالن  والغاز  النفط  واأن  و2040، 

العاملية،  الطاقة  احتياجات  م��ن   %  50 م��ن 

و�صيزيد الطلب بنحو 14 مليون برميل بحلول 

احلاجة  تتوقع  "اأوبك"  اأن  مبينًا   ،2040 عام 

دولر  تريليون   11 ب��واق��ع  ا�صتثمارات  اإىل 

ملعاجلة تطورات العر�ص والطلب. 

14 مليون برميل

اجل��ن��اح اخل��ا���ص ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة و���رشك��ات��ه��ا 

وزوار  للجمهور  مف�صاًل  �رشحًا  التابعة، 

الرقمية  امل��ت��اب��ع��ة  م�����رشوع  ع��ن  امل��ع��ر���ص 

 ل�����ق�����راءات م����ع����دات وح�������دات ال��ت�����ص��ن��ي��ع 

كاأحد   ،)Digital Operator Rounds(

من  يتم  وال��ذي  للم�صايف،  املهمة  امل�صاريع 

ال���ق���راءات يف وح���دات  اأخ���ذ جميع  خ��الل��ه 

من  التخل�ص  مت  ب��ع��دم��ا  رق��م��ي��ًا،  امل�����ص��ف��اة 

ا�صتخدام الطرق التقليدية والأوراق كليًا. 

وقدم مهند�ص تن�صيق امل�صاريع بدائرة امل�صاريع 

الدبدبة  م�����رشوع  ع��ن  نبذة  ال��دري��ع،  ب��در   )II(

الأك��رب  امل�����رشوع  ب�صفته  ال�صم�صية،  للطاقة 

الأو���ص��ط،  ال�����رشق  منطقة  يف  امل��ت��ج��دد  للطاقة 

يندرج  وال��ذي  البيئة،  على  املحافظة  يف  ودوره 

العاملية  بالقوانني  الكويت  التزام دولة  اإطار  يف 

اخلا�صة بالتغري املناخي.

جتربة فريدة

اأما مهند�صة الت�صنيع مب�صفاة ميناء الأحمدي، 

فاطمة فريدون، فقد حتدثت يف اإحدى اجلل�صات 

جمال  يف  التنوع  من  ال�صتفادة  عن  النقا�صية 

العمل، من خالل جتربتها ال�صخ�صية والفريدة 

مهند�صات  خم�ص  تدريب  مت  حيث  نوعها،  من 

تاريخ  يف  مرة  لأول  العمليات  ق�صم  يف  ت�صنيع 

دولة الكويت، كم�صغالت حقول وغرف حتكم.

ن��ت��اج جهد بني  ال��ت��دري��ب ج��اء  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

التابعة  امل�����راأة"،  و"جلنة  الوطنية"،  "البرتول 

بالقطاع  امل���راأة  دور  لتعزيز  ال��ب��رتول،  ملوؤ�ص�صة 

واإك�صابهن  املهند�صات،  ك��ف��اءة  ورف��ع  النفطي، 

اخلربة العملية الالزمة للعمل يف م�صايف ال�رشكة.

  اأنوار النوح  بدر الدريع
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حتديات واإجراءات

عددًا  الت�صغيل  فريق  ا�صتعر�ص  العر�ص  وخ��الل 

ت�صغيل  اأثناء  املُتخذة  والإج��راءات  التحديات  من 

ع��دم توفر  امل�����ص��ان��دة، ومنها  وح���دات اخل��دم��ات 

اأجهزة بخار، اأو هواء، اأو مياه تربيد، والجراءات 

التي يجب اتباعها يف هذا ال�صدد، وهي:

لتوفري  موؤقت   )Chiller( ُم��رِبد  ا�صتخدام   -

للغاليات  تغذية  ومياه  للغاليات،  التربيد  مياه 

عالية الأداء، و�صاغط، اإلخ.

- ا���ص��ت��خ��دام غ��الي��ة م��وؤق��ت��ة ك��م��زي��ل��ة ه���واء 

.)Deaerator(

واملجفف  املوؤقت  الهواء  �صاغط  ا�صتخدام   -

لتزويد هواء اجلهاز جلميع عمليات ال�صمام.

وكانت الدرو�ص امل�صتفادة من هذه الإجراءات، 

)ب(  اخلطة  تكون  اأن  ����رشورة  على  التاأكيد 

لوحدات  املنا�صب  ال��وق��ت  يف  للتطبيق  ج��اه��زة 

امل�صفاة. 

على  والتغلب   ،)U-216( الديزل  معاجلة  ووحدة  امل�ساندة،  اخلدمات  وحدات  ت�سغيل  اأثناء  امل�ستفادة  الدرو�س 

لفريق  املُو�سع  العر�س  حمور  كانت  تلك  البيئي،  الوقود  مل�سروع  االآمن  للت�سغيل  اال�ستعدادات  اإطار  يف  التحديات، 

ت�سغيل م�سروع الوقود البيئي التابع لدائرة الت�سغيل يف م�سفاة ميناء عبداهلل.

ميناء  م�سفاة  يف  البيئي  الوقود  م�سروع  ت�سغيل  عمليات  دائرة  مدير  امل�سفاة،  م�سرح  يف  اأُقيم  الذي  العر�س،  ح�سر 

عبداهلل، علي فرهود العجمي، و�سارك فيه رئي�س ق�سم املنطقة الرابعة علي جواد، ورئي�س ق�سم املنطقة العا�سرة )1( 

عبدالرحمن العيدان، ورئي�س ق�سم املنطقة العا�سرة )2( رافندر �سيب، ومهند�س عمليات املنطقة ال�سابعة حممد الفريج.

تحديات التشغيل!

فريق التشغيل 

استعرض تحديات 

وإجراءات تشغيل وحدات 

الخدمات المساندة

في "الوقود البيئي"

مشاريع
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وجود أكسجين عالي 

الذوبان في عينات 

مياه التغذية للغاليات 

كان من التحديات

العرض هدف إلى 

االستعداد للتشغيل 

اآلمن لمشروع الوقود 

البيئي دون أية عوائق

  مت ا�صتعرا�ص الإجراءات املتخذة اأثناء ت�صغيل وحدات اخلدمات امل�صاندة  علي فرهود العجمي

اأك�سجني عايل الذوبان 

وكان من التحديات مالحظة وجود اأك�صجني 

عايل الذوبان يف عينات مياه التغذية للغاليات 

ال��ب��خ��ار،  ت�����ص��اع��د  اأث���ن���اء  وذل����ك   ،)BFW(

ول���وح���ظ اأي�����ص��ًا وج����ود زي�����ادة يف حم��ت��وى 

زي��ادة  هناك  كانت  كلما  املُ���ذاب،  الأك�صجني 

�رشكة  م��ن��دوب  ق��ام  حيث  ال��غ��الي��ة،  حمل  يف 

نالكو Nalco )�رشكة عاملية �صعودية ملعاجلة 

الطاقة واملياه( بزيارة املوقع واأجرى حتاليل 

كيميائية لعينات من مياه تغذية الغاليات، ومت 

الهند�صة  مقاول  واإب��الغ  العمليات  احت�صاب 

كفاية  ب��ع��دم   )EPC( والإن�����ص��اء  وال��ت��وري��د 

ملزيالت  املوؤقتة  الغالية  ت�صخه  الذي  البخار 

باأحمال  الغالية  تعمل  عندما  خا�صة  الهواء، 

كبرية تزيد عن 50 %.

يتم  اأن  الوطنية"  "البرتول  فريق  اقرتح  وقد 

البخار  �صخ  لتاأمني  موؤقتة  تو�صيلة  اإن�صاء 

الهواء، عن طريق خط بخار ذو  اإىل مزيالت 

�صغط عال، عرب م�صخات مياه تغذي الغاليات 

ع��ايل  ال��ب��خ��ار  خل��ط��وط  ال��ع��ايل  ال�صغط  ذات 

الهند�صة  مقاول  وقام   ،)C(و ،)B( ال�صغط 

وتنفيذه  اخلط  بت�صميم  والإن�صاء  والتوريد 

على الفور.

وك��ان ال��در���ص امل�صتفاد م��ن ذل��ك، ه��و ���رشورة 

قيام ال�رشكة باختبار املعدات املوؤقتة للتاأكد من 

كفايتها، وعدم العتماد فقط على مقاول الهند�صة 

ي�صهم  اإيجاد حل  من  والإن�صاء، ولبد  والتوريد 

فيه جميع املعنيني. 

ت�ساعد البخار

وحياد  البخار  ت�صاعد  ظهر  اآخ���ر،  حت��د  ويف 

عن  الرئي�صي  البخار  راأ���ص  خط  حل��ام  دعامة 

وحياد  البخار  لكثافة  نتيجة  وذل���ك  مكانه، 

 )Hammering( وال��ط��رق  ال���دق  دع��ام��ات 

الطلب من حتالف  عليه مت  وبناء  مكانها،  عن 

)ف��ل��ور، داي���و، وه��ي��ون��داي( ال��ق��ي��ام ب��اإج��راء 

درا�صة على دعامات خط الأنابيب، والأ�صباب 

واخل��روج  امل�صكلة  هذه  ح��دوث  اإىل  اأدت  التي 

بحل لها.

وي�صتفاد من ذلك، اأنه ميكن اأن يكون دق وطرق 

البخار م�صكلة بحد ذاتها، ولبد من منع حدوث 

ذلك من خالل اتباع اإجراءات �صليمة وحتديدها 

من خالل القيام بزيارات ميدانية دورية. 

)DBB( بروز �سمامات

يف  الغلي  بعملية  ال��ق��ي��ام  اأث��ن��اء  ل��وح��ظ  ك��ذل��ك 

لل�صمامات  ب����روز   ،)B(و  ،)A( ال��غ��الي��ة 

حيث   ،)DBB( وال��ن��زي��ف  الكتلة  م��زدوج��ة 

يت�رشب  البخار  وبداأ  ال�صمامات،  هذه  اأغلقت 

وقد مت  م�صتمر،  ب�صكل  الت�رشيف  من �صمام 

الغاليات،  جلميع   )DBB( �صمامات  اإ�صالح 

من  للتاأكد  للقاعدة  فح�ص  اإج��راء  اأي�صًا  ومت 

عدم ت�رشيبها.

اإجراء  وميكن ال�صتفادة من ذلك، باأنه لبد من 

فح�ص للقاعدة جلميع ال�صمامات احل�صا�صة قبل 

واإب��الغ  البارزة  ال�صمامات  وحتديد  تركيبها، 

مقاول الهند�صة والتوريد والإن�صاء عنها.

�ساغط الهواء

كما اأظهرت ُمر�صالت تدفق التفريغ من �صاغط 

يعمل  عندما  حتى  للغاية،  قلياًل  تدفقًا  الهواء 

ال�صاغط بطاقته الكاملة )ري�صة دليل املدخل- 

و�صمام   ،Inlet Guide Vane - IGV(
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 Blow off Valve( ال��غ��از  ���ص��غ��ط  تنفي�ص 

ح�صوة  يف  ت�����رشب  ل��وح��ظ  ح��ي��ث   ،)-BOV

ال��ه��واء  ل�صاغط  املُ����رِبد  ف��ا���ص��ل   )gasket(

)101A-C-134(، و)B( مبرحلته الثالثة.

الذي  الأنبوب  املُتخذ تغيري حجم  الإجراء  وكان 

اختبار  واإج��راء  التدفق،  مر�صل  جانب  اإىل  يقع 

ال�صغط  اأن هبوط  يف  ال�صكوك  كانت  عليه، حيث 

عرب مر�صل التدفق يزيد عما هو م�صمم له، فنتج 

عن ذلك �صغط راجع، وهو الذي ت�صبب يف ت�رشب 

مبرحلته  ال��ه��واء  �صاغط   )gasket( ح�صوة 

اأن  بعد  التدفق  الثالثة، ومت تركيب بكرة ملر�صل 

.)gasket( اأعيد ت�صميمها، ومت تغيري احل�صوة

وي�������ص���ت���ف���اد م����ن ذل�����ك اأن������ه لب�����د م����ن ق��ي��ام 

وال��ت��وري��د  الهند�صة  وم��ق��اول  امل���ورد  امل��ق��اول 

ال�صواغط  اختبار  برجمة  ب��اإع��ادة  والإن�����ص��اء 

 ق���ب���ل ال���ق���ي���ام ب���اخ���ت���ب���ار ن�����ص��ب��ة الح���ت���م���ال

  )Likelihood Ratio Test -LRT(

بح�صور ال�رشكة.

حمرك ديزل

اآخر، مل تعمل بطارية حمرك الديزل يف  ويف حتد 

م�صخة مياه لإطفاء احلرائق )FW(، ب�صبب عطل 

P-( بالديزل تعمل  امل�صخة  اأن  البطارية، حيث 

امل�صخات،  ت�صليم  فبعد   ،)B/C  101-154

عهدة  يف  ال��ذي  الكهربائي  النظام  ت�صليم  يتم  مل 

احل��زم��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا حت��ال��ف )ف���ل���ور، داي���و، 

تن�صيط  يف  التحالف  هذا  ينجح  ومل  وهيونداي(، 

اللوحة، وبالتايل ا�صتنزفت البطارية متامًا.

البطارية، عن طريق  بد من حل م�صكلة  وكان ل 

امل��ت��دف��ق،  ال��ب��ط��اري��ات وال�����ص��ح��ن  اإزال�����ة جميع 

واإعادتها اإىل العمل واحلياة من جديد، ومت اإبالغ 

)FDH( وو�صع اإ�صعار مطالبة بالكفالة.

والدر�ص امل�صتفاد من ذلك اأنه عندما يتم ا�صتالم 

اأي معدات من املقاولني، يجب اأن يتم ت�صمينها 

يف الأنظمة املرتبطة باملعدات.

مياه التربيد

CLW-179-( ال���ت���ربي���د  م���ي���اه  راأ�������ص  ويف 

من  بالقرب   ،)61002-17311C-500-N

VB-CLW- 179129T1-  غرفة ال�صمامات

001 )اجلانب ال�رشقي من الوحدة 149(، حدث 

ت�رشب من الو�صلة )T( الفرع )18( اإىل الوحدة 

)129( من الراأ�ص املزود ملياه التربيد الرئي�صية 

ال��ق��ي��ام  ي��الح��ظ خ���الل  ال��ت�����رشب  )20(، وب����داأ 

العثور  ومت  التربيد،  ملياه  امل��زود  الراأ�ص  بتعبئة 

 ،)MAB2( وح���دات  يف  مماثلة  ت�رشيبات  على 

ووحدات )MAB1( الأخرى اأي�صًا.

البحث  عملية  تنفيذ  مت  امل�صكلة  ه��ذه  وملعاجلة 

اإ���ص��الح  ومت   ،)RCA( والتطبيق  وال��ت��ح��دي 

كاف.  ب�صكل  ودعمها  املت�رشبة  اخلطوط  جميع 

ب��د من  ك��ان ل  ال�صلمية  اأم���ا اخل��ط��وط الأخ���رى 

ال�ُصمك حتى ل تتعر�ص  دعمها ولفها مبزيد من 

لأي ت�رشب بعد الت�صغيل.

وخل�ص من ذلك اأن اخلطوط املمتدة حتت الأر�ص 

املنا�صبني  والتنفيذ  الت�صميم  اإىل  حتتاج   )UG(

اأثناء الرتكيب وما بعد الرتكيب.

كا�سطات النفط

مل تعمل مق�صدة النفط يف الوحدة )156( اخلط 

الأول ب�صكل �صليم، لأنها ل تطفو ب�صكل �صحيح 

اب��الغ  فتم  ال�صطح،  على  العائم  النفط  لإزال���ة 

باأن كا�صطات  حتالف )فلور، دايو، وهيونداي( 

النفط ل تزال بحاجة اإىل اإ�صالح.

  تتطلب عمليات الت�صغيل الكثري من الرتتيبات والإجراءات الدقيقة

التحديات أكدت على 

ضرورة جاهزية الخطة 

)ب( للتطبيق في 

الوقت المناسب
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  متابعة من احل�صور ل�رشح يتعّلق مبرحلة ت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي

والنتيجة امل�صتفادة من ذلك اأن الكا�صطات حتتاج 

املنوطة  الوظائف  باأداء  املعدات  اإىل �صمان قيام 

بها، والتي قد تتطلب التعديل بعد الت�صغيل.

لهب ال�سعلة

املنخف�ص،  ال�صغط  ذات  ال�صعلة  ت�صغيل  بعد 

فح�ص  ومت  ال�����ص��ع��ل��ة،  ل��ه��ب  ارت����ف����اع  ل���وح���ظ 

اأن  ميكن  �صمام  اأي  عن  بحثًا  بالكامل  امل�صفاة 

ال�صمام  باأن  امل�صكلة  وكانت  م�صكلة،  من   يعاين 

امل�صتورد  الوقود  غاز  يف   )149-XV-1011(

املنخف�ص  ال�صغط  ذات  ال�صعلة  اأ�صطوانة  اإىل 

ك��ان   )LP Flare KOD 149-D-101(

مفتوحًا ب�صبب الإعداد اخلاطئ ل�ميزان ال�صغط 

.)149-PT-1011( احلراري

ال�صغط  قيا�ص  هي  اجلهاز،  يف  القراءة  وكانت 

ال�صغط املطلق، ومتت معاجلة  املعالج بدًل من 

داي��و،  )ف��ل��ور،  حت��ال��ف  اإىل  باإحالتها  امل�صكلة 

 )PT-1011( م��ع��اي��رة  ومت  وه���ي���ون���داي)، 

وق���راءت���ه���ا يف ق��ي��ا���ص ال�����ص��غ��ط، واأي�������ص���ًا مت 

بالتوزيع  التحكم  منظومة  يف  الإع����داد  تغيري 

 Distributed Control System(

 DCS-( اإىل 398 اإن�ص )H2O( لفتح ال�صمام 

.)XV-1011(

اأثناء  احل��ذر  توخي  يجب  اأن��ه  ذلك  من  وي�صتفاد 

اخ��ت��ب��ارات امل��ع��اي��رة/ح��ل��ق��ات/ واخ��ت��ب��ارات 

ال��وظ��ي��ف��ة، وع��ل��ى م��ق��اول ال��ه��ن��د���ص��ة وال��ت��وري��د 

والإن�صاء تقدمي الوثائق ال�صحيحة.

)IFG( غاز الوقود

نظام  ت�صغيل  امل��وؤق��ت  ال��وق��ود  غ��از  مهمة خط 

و�صلة  اإج���راء  مت  حيث  وال�صعلة،  ال��غ��الي��ات 

خط  م��ن  مو�صول  اإن�����ص��ًا،   12 بخط  ل��ه  تالية 

الأر���ص مع �صمام  املوجود حتت  الوقود  غاز 

داخل  التحويلية  الأنابيب  خطوط  منطقة  يف 

 42 راأ�ص )IFG( بحجم  اإىل   )IRT( امل�صفاة

اإن�صًا، ومت تثبيت �صمام عزل بحجم 42 اإن�صًا 

تو�صيلة  يف   )IRT( منطقة  يف   )IFG( خط  يف 

خط 12 اإن�صًا. 

الوقود  غاز  لتوفري  الإج��راء  هذا  اتخاذ  ومت 

ميناء  م�صفاة  يف  البيئي  الوقود  م�رشوع  اإىل 

وال�صعلة، ومت  للغالية  املبكر  للت�صغيل  عبداهلل 

اأجل  من  وتظليله،  اإن�صًا   42 �صمام  توفري 

 )IFG( راأ���ص  من  الإن�صاء  قيد  اجل��زء  ع��زل 

الأحمدي  ميناء  م�صفاة  عن  اإيجابي  ب�صكل 

.)IRT(عرب ممر

وال��در���ص امل�صتفاد م��ن ذل���ك، ه��و ات��خ��اذ دائ��رة 

ت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء 

الت�صغيل لإيجاد حلول  الإ���رشاع يف  عبداهلل قرار 

يف الوقت املنا�صب.

اأ�سطوانة ال�سعلة

اإىل ح��ل، وهو  ك��ان بحاجة  اآخ���ر  وث��م��ة حت��َد 

ال�صعلة  اأ�صطوانة  مدخل  فوهة  توزيع  تعديل 

لأن  امل��رت��ف��ع،  اأو  امل��ن��خ��ف�����ص،  ال�صغط  ذات 

الزيادة  حجم  مع  تتوافق  ل  الدخول  اأجهزة 

البيانات  ووثيقة  املعتمدة  العملية  يف  املحدد 

الهند�صة  م��ق��اول  اإب���الغ  مت  وق��د  امليكانيكية، 

يف  التعديل  اإج���راء  ومت  والإن�����ص��اء،  والتوريد 

نافذة اإغالق ال�صعلة.

اإىل  حتتاج  الت�صغيل  ف��رق  اأن  ذل��ك  من  وي�صتفاد 

حتديد  اأث��ن��اء  ه��ذه  الق�صور  اأوج���ه  م��ن  التحقق 

حجم املربع/ال�صبكات/ متعددة الو�صائط حتى 

يتم حتديد وت�صحيح هذا النحراف يف الت�صميم.

العرض حضره مدير 

تشغيل المشروع في 

مصفاة ميناء عبداهلل 

ورؤساء األقسام 
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حما�سرة  االأحمدي  ميناء  م�سفاة  يف  اجلودة  �سمان  دائرة  نظمت 

تعريفية عن ال�سيانة التي ترتكز على االعتمادية، وهي اإحدى اأهم 

مبادئ ال�سيانة التي قد جتنب ال�سركة تكاليف التوقف غري املخطط 

له الأي من املعدات، اأو الوحدات.

االعتمادية  مهند�سة  امل�سفاة،  م�سرح  يف  املحا�سرة   قدمت 

مرمي امل�سعل، وح�سرها عدد من مهند�سي ال�سركة، حيث �سرحت 

م�سايف  يف  اليومية  ال�سيانة  اأع��م��ال  واق��ع  من  احل��االت  بع�س 

ال�سركة، واحلياة العامة، و�ساركت احل�سور يف اختيار القرارات 

املنا�سبة لكل منها.

الصيانة المرتكزة 

على االعتمادية 

تضمن تأدية األصول 

لوظائفها بكفاءة

الصيانة الوقائية
ُتجنب الشركة الكثير من التكاليف

شؤون 
نفطية
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اأداء املهام

مفهوم  بتعريف  املحا�رشة  امل�صعل  ا�صتهلت 

ال�����ص��ي��ان��ة ال���ت���ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى الع��ت��م��ادي��ة 

)RCM(، مو�صحة اأنه مبداأ ي�صتخدم لتحديد 

اأ�صل من  اأي  ا�صتمرار  ما يجب عمله ل�صمان 

التي  الوظيفة  ب��اأداء  القيام  يف  املادية  الأ�صول 

اأعمال  �صياق  يف  بها  القيام  م�صتخدموه  يريد 

الت�صغيل احلالية.

واأكدت على اأهمية تغيري الفكر اأوًل، فال فائدة 

من تغيري نظم ال�صيانة، اإن مل تكن هذه النظم 

تتم وفق اأ�ص�ص علمية �صليمة وفعالة يقتنع بها 

كل اأفراد الفريق.

ظهور  ع��ن  تاريخية  ن��ب��ذة  امل�صعل  واأع��ط��ت 

عملية  اأول  اأن  مو�صحة   ،)RCM( ال�  مبداأ 

يف  العتمادية متت  مبداأ  على  وقائية  �صيانة 

تعمل   ،"747 "بوينج  لطائرة   1950 ع��ام 

 حتت اإدارة �رشكة اخلطوط اجلوية املتحدة 

هذه  �صبقت  حيث   ،)United Airlines(

العملية عدة م�صاكل مت�صابهة، ما جعل قرار 

مبثابة  عليها  متت  التي  الوقائية  ال�صيانة 

قبل  الطائرة  اعتمادية  ل�صمان  طبيعي  اأمر 

خو�ص رحالتها.

العاملية ال�صيانة التي  "�صل"  وعرفت �رشكة 

تركز  عملية  باأنها  العتمادية،  على  ترتكز 

ع��ل��ى م��وا���ص��ع الأع���ط���ال ال�����ص��ائ��ع��ة لإح���دى 

مرحلة  ي�صبق  ت��وق��ي��ت  وت��ت��وق��ع  امل���ع���دات، 

العطل اأو الف�صل.

يجب  ال�صيانة  عمليات  من  النوع  هذا  ولتنفيذ 

الإجابة على 7 اأ�صئلة ب�صكل منهجي، وهي:

- ما هو النظام املتبع؟

- ما هي الأعطال املتوقعة؟

- ما هو الو�صع احلايل؟

- ما هي الأثار اجلانبية حلدوث العطل؟

- ما هي عواقب عدم تنفيذ ال�صيانة مبوعدها؟

- ما هي املهام احلالية؟

- ما هي املهام الفرتا�صية؟

ال�سيانة النموذجية

اأع��م��ال  م��ن  من��وذج��ي��ة  ���ص��ورة  اإىل  وللو�صول 

واختيار  منها،  الهدف  حتديد  يجب  ال�صيانة، 

يف  العتمادية  على  ترتكز  التي  املثلى  اخلطة 

املتطلبات  على  للمحافظة  وذل��ك  الأول،  املقام 

غري  عطل  ح��دوث  ومنع  للمعدات،  الوظيفية 

حالت  عواقب  من  للتخفيف  وكذلك  متوقع، 

الأعطال.

على  ترتكز  ال��ت��ي  ال�صيانة  خ��ط��وات  وتتمثل 

العتمادية يف: حتديد تكلفة عطل املعدة واخلطاأ 

الوظيفي لها، وحتديد الأعطال ال�صائعة لالآلت 

وظروف العمل التي قد تعر�صها لهذه الأعطال، 

خماطر  تقدير  على  ال�صيانة  خطة  تعمل  ث��م 

املحتملة، وو�صع  ال�صعوبة  اأو  املمكنة،  الف�صل 

اإجراءات للحد من خماطر الف�صل، والتي تتمثل 

المشعل: ال فائدة من 

تغيير نظم الصيانة 

إن لم تتم وفق أسس 

علمية سليمة 

  امل�صعل ت�رشح اأهمية ال�صيانة املرتكزة على العتمادية ل�صمان قيام املعدات باأداء عملها

أول صيانة وقائية 

على مبدأ االعتمادية 

تمت في عام 1950 

لطائرة "بوينج 747"
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 الفشل الوظيفي هو 

عدم قدرة المعدة على 

االستمرار في تنفيذ 

المطلوب منها 

  تنفيذ ال�صيانة ح�صب اخلطة املر�صومة مينع حدوث الأعطال غري املتوقعة للمعدات

تحديد الهدف ووضع 

خطة للصيانة 

يجعلها تصل إلى 

مرحلة نموذجية

با�صتخدام  املطلوبة  الوقائية  ال�صيانة  خطة  يف 

اأ�صلوب التحليل واملراجعة.

تقدير  اأي�صًا  الوقائية  ال�صيانة  وتت�صمن خطة 

العالقة، والتاأكد من كفاءة اخلطة، ما  املخاطر 

يوؤدي اإىل حت�صني املهام، وتقليل تكرار الأعطال 

وخف�ص التكلفة.

الف�سل الوظيفي

وحت���دث���ت ع���ن ح�����الت ال��ف�����ص��ل ال��وظ��ي��ف��ي 

هدف  بها  يق�صد  هنا  والوظيفة  للمعدات، 

منظومة املعدات، والف�صل الوظيفي، هو عدم 

قدرة املعدة على القيام بتنفيذ ما هو مطلوب 

لدى  مقبولة  تكون  قيا�صية  مهام  م��ن  منها 

ف�صل  اأن  العتبار  يف  الو�صع  مع  امل�صتخدم، 

ف�صل  يت�صبب يف  ق��د  امل��ع��دات  لإح���دى  واح���د 

وظيفي للمنظومة باأكملها.

حالت  اأو  الأداء  انحراف  مدى  على  وللتعرف 

الو�صع  حت��دي��د  ي��ج��ب  اإل��ي��ه��ا،  امل�����ص��ار  الف�صل 

الطبيعي مل�صتوى عمل املعدات، وحتديد مهامها 

ومتابعة،  مراجعة  اأنظمة  وا�صتخدام  اليومية، 

مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ت��ق��دي��ر ال��ف�����ص��ل ال��وظ��ي��ف��ي 

وت�صنيفه مل�صتويات. 

االأعطال ال�سائعة

اأ�صا�ص  على  دوري���ة  �صيانة  تنفيذ  ول�صمان 

العتمادية، يجب اإعداد بطاقة لكل معدة ي�صجل 

بها اأ�صباب حدوث الأعطال، مثل اإمكانية ف�صل 

املعدة يف التحمل لوزن ما، اأو عدد �صاعات معني 

اأو  الدفع،  ان�صداد يف خطوط  اأو  الت�صغيل،  من 

الأعطال  من  ذل��ك  غري  اأو  الأنابيب،  يف  ت�رشب 

املحتمل حدوثها.

تكرر حدوثه  اإذا  �صائعًا وحمتماًل  العطل  وُيعد 

�صبيهة.  اأو  مماثلة  مل��ع��دات  ح��دث  اأو  للمعدة، 

القيام  ي��ج��ب  امل��ح��ت��م��ل،  ال��ع��ط��ل  ه���ذا  ولتجنب 

الف�صل عرب  واأوق���ات  اأو���ص��اع  بخطوات حت��دد 

ي��ح��دد اح��ت��م��الت  و���ص��ع خم��ط��ط ف��ن��ي ب�صيط 

حتديد  ثم  وا�صح،  زمني  منحنى  على  الأعطال 

قبل  تتم  اأن  يجب  التي  ال�صيانة  عملية  �صكل 

الفني  املخطط  يت�صمن  اأن  على  العطل،  حدوث 

مواطن  اإىل  والإ����ص���ارة  للمعدة،  جيد  تعريف 

وجدول  �صيانة،  اآخ��ر  وتاريخ  فيها،  ال�صعف 

متابعة ال�صيانة الدورية.

اأنواع االأعطال

تنق�صم الأعطال اإىل عدة اأنواع، وهي:

- العطل االآمن واملك�سوف: هو عطل له تاأثري 

طريق  ع��ن  اأو  ب�رشيًا،  ك�صفه  وميكن  ف���وري، 

القيا�ص، ويتم التعامل معه عن طريق ا�صتبدال 

مكون ما قبل اأو بعد اأن تتعر�ص املعدة للف�صل، 

تو�صيلة  يف  رخ��و  �صلك  اكت�صاف  كحالة  وذل��ك 

���ص��ن��دوق ال��رب��ط م��ع ج��ه��از اإر���ص��ال ال�صغط، 

الوقت  حت�صني  يف  هنا  ال�صيانة  كفاءة  وتتمثل 

القائم على عملية ال�صتبدال.

- العطل اخلطري غري املك�سوف: وهو الذي 

ل يظهر له تاأثري فوري، ول يكت�صف اإل بعد اأن 

يظهر اأثر العطل ويوؤثر على �صيء اآخر، وتكون 

وظيفي  اخ��ت��ب��ار  اإج����راء  ه��ن��ا  ال�صيانة  مهمة 
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العطل ُيعد شائعًا 

ومحتماًل إذا تكرر 

حدوثه للمعدة أو 

لمعدات مماثلة

العطل اآلمن 

والمكشوف له تأثير 

فوري وُيكتشف بصريًا 

أو عن طريق القياس

  يجب اإعداد بطاقة لكل معدة ي�صجل بها اأ�صباب حدوث الأعطال  جانب من احل�صور

للمكون ب�صكل دوري للك�صف عن الأعطال غري 

خمتلفة،  ح���الت  ت��ك��ون  ق��د  وال��ت��ي  املك�صوفة، 

كتاآكل الأنابيب حتت العزل مثاًل، اأو ت�رشب يف 

ال�صدادة، اأو ما�ص كهربائي يف اأحد املحركات.

- اأعطال ذات �سلة بعمر املعدة: وهي التي 

وفق  التغري  عملية  ال�صيانة  نظم  فيها  تعتمد 

الو�صع يف  الو�صيط بني كل عطلني، مع  الزمن 

ونوعية  الغيار،  قطعة  ج��ودة  عن�رش  العتبار 

عمل املعدة، وهنا تزداد احتمالية حدوث الف�صل 

يف الوقت املح�صوب م�صبقًا، مثل حالت التاآكل 

فرتة  كل  العزل  حتت  حت��دث  التي  الأك���واع  يف 

زمنية حمددة.

- اأعطال غري مرتبطة بالعمر: ويطلق عليها 

ويكون  ع�صوائية"،  "اأعطال  الأحيان  بع�ص  يف 

العتماد يف توقع حدوثها على عن�رش اجلودة، 

ون����وع ال��ع��م��ل امل��وك��ل ل��ل��م��ع��دة، وي��ك��ون زم��ن 

مثل  ن�صبيًا،  ثابت  غري  فيها  الف�صل  احتمالت 

ك�رش يف مرحلة حمرك امل�صخة الحتياطي، اأو 

تاأكل �صري معني.

مراحل الف�سل

حتدث مراحل الف�صل اأو الأعطال يف خطوات، 

ثم  القطعة(،  )عطل  الوظيفي  بالف�صل  تبداأ 

الف�صل الكامن )العطل الذي ميكن اكت�صافه(، 

لي�صل  جليًا  بالظهور  امل�صكلة  تبداأ  ذلك  بعد 

ال��ت��ي ل ميكن  اإىل احل��ال��ة  ب��ع��د ذل���ك  ال��ع��ط��ل 

ق��ب��ول��ه��ا، مم���ا ق���د ي��دف��ع��ن��ا لت���خ���اذ ق����رارات 

اأو  للوحدة،  اجل��زئ��ي  ب��الإغ��الق  ا�صطرارية 

الكلي للم�صفاة.

العتمادية  على  امل��رت��ك��زة  ال�صيانة  وت�صاعد 

ال�صيانة  اأهمية  وتقدير  املخاطرة،  حتليل  على 

حيث  امل�صكلة،  حدة  من  والتخفيف  الوقائية، 

على  فيتم  الدرا�صة،  قيد  الف�صل  ح��الت  ت�صع 

ال�صيانة  ل��ع��م��ل��ي��ات  خ��ط��ة  ر���ص��م  ذل���ك  اأع���ق���اب 

املطلوبة، اأو حت�صني خطة ال�صيانة احلالية مبا 

يتنا�صب مع امل�صتجدات.

ويتم يف مراحل الإعداد خلطة ال�صيانة حتليل 

املخاطر  وتقدير  عدمها،  من  ال�صيانة  تكلفة 

ال�صيانة  ق��رار  اتخاذ  ع��دم  ح��ال  يف  املتوقعة 

يف  املهام  اعتماد  يتم  ذل��ك  بعد  ثم  الوقائية، 

من  احلد  حيث  من  اإيجابيًا  القرار  كان  حال 

املخاطر والتكاليف.

ال�صيانة  تطبيق  ب�صاأن  �صليم  ق��رار  ولت��خ��اذ 

التكلفة  حتليل  يجب  م��ا،  ح��ال��ة  يف  الع��ت��م��ادي��ة 

واملنفعة، حيث اإن موؤ�رش كفاءة ال�صيانة ي�صاوي 

قدرتها على احلد من املخاطر والتكاليف.

اإج��راء  ع��دم  تكاليف  يف  النظر  ُي��راع��ى  وهنا 

ال�صيانة والزمن التقديري بني ف�صلني دون 

اإجراء �صيانة، والتكلفة ال�صنوية لعدم اإجراء 

حال  يف  بالتكاليف  ومقارنتها  ال�صيانة، 

القيام بها. 

زادت  اإذا  �رشورية  هنا  ال�صيانة  مهمة  وُتعد 

الزمن الو�صيط بني ف�صلني )عطلني(، و�صاعدت 

ع��ل��ى جت��ن��ب ع���واق���ب ال��ف�����ص��ل، و���ص��اه��م��ت يف 

التخفيف من اآثاره. 



العـدد 501 - دي�سمرب 222019

جائزة "روسبا"
فازت بها مصفاة ميناء عبداهلل

تقديرًا الإجنازاتها والتزامها بتعزيز معايري ال�سحة وال�سالمة يف خمتلف 

اجلمعية  جائزة  على  عبداهلل  ميناء  م�سفاة  ح�سلت  وعملياتها،  مرافقها 

للعام  "الرئي�س"،  فئة  من  "رو�سبا"  احل��وادث  ملنع  الربيطانية  امللكية 

الرابع ع�سر على التوايل.

عبداهلل،  ميناء  مل�سفاة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  تقدمت  املنا�سبة،  وبهذه 

الفرق،  وروؤ�ساء  الدوائر،  ملديري  والتقدير  بال�سكر  اخلطيب،  و�سحة 

من  املزيد  منهم  متوقعة  املتميز،  االأداء  هذا  على  بامل�سفاة  والعاملني 

االإجنازات على مدار ال�سنوات املقبلة، موؤكدة يف ذات الوقت على اأهمية 

االلتزام بكافة ا�سرتاطات االأمن وال�سالمة والبيئة يف كل اأعمال امل�سفاة.

جوائز

المصفاة حصدت 

الجائزة تقديراً اللتزامها 

بتعزيز معايير الصحة 

والسالمة 
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الخطيب قدمت الشكر 

لجميع العاملين في 

المصفاة على هذا األداء 

المنضبط

جمعية "رو�سبا"

هذا  باجلائزة  عبداهلل  ميناء  م�صفاة  فوز  ولعل 

اأك��رث وع��ن قرب  للتعرف  منا�صب  ال��ع��ام، ح��دث 

احل��وادث  ملنع  الربيطانية  امللكية  اجلمعية  على 

 The Royal Society for the( "رو�صبا" 

 .)Prevention of Accidents-RoSPA

من  اأك��رث  قبل  تاأ�ص�صت  التي  "رو�صبا"،  ُتعرف 

100 عام، باأنها جمعية خريية بريطانية تهدف 

م�صتوى  على  رائ���دة  وه��ي  الأرواح،  اإن��ق��اذ  اإىل 

ال�صناعية  ال�����ص��الم��ة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  ال��ع��امل 

واملدنية، وتهدف اإىل احلد من احلوادث اخلطرة 

ب�صكل عام، واحلفاظ على �صالمة الأفراد، �صواء 

يف مكان العمل، اأو املنزل، اأو الطريق، و�صعارها 

الأ���ص��ا���ص��ي ه���و "ح���ي���اة خ��ال��ي��ة م���ن احل����وادث 

والإ�صابات اخلطرة". 

�صامل  تقييم  اإج�����راء  ب��ع��د  ج��وائ��زه��ا  ومت��ن��ح 

ال�صالمة  ال�����ص��ح��ة  اإدارة  يف  امل��ط��ب��ق��ة  للنظم 

وم�صتوى  العليا،  الإدارة  ومتابعة  والبيئة، 

ال�صالمة،  بربامج  والتزامهم  العاملني  وع��ي 

اإدارة  مثل  عديدة،  اأخ��رى  نقاط  اإىل  بالإ�صافة 

املخاطر وتدريب العاملني امل�صتمر على اأف�صل 

اإج������راءات ال�����ص��الم��ة، وال�����ص��ج��ل اخل����ايل من 

احلوادث اخلطرة، وغريها.

تنظيم  عرب  املا�صي  يف  عملها  "رو�صبا"  وب��داأت 

على  ال�صالمة  بق�صايا  تهتم  خمتلفة،  حمالت 

ال���ط���رق، وجن��ح��ت يف ذل����ك، ح��ت��ى اأن��ه��ا لعبت 

دورًا اأ�صا�صيًا يف اإدخال ت�رشيعات جترم قيادة 

امل�����رشوب��ات  ت��ن��اول  م��ع  للمركبات  ال�صائقني 

الأمان  اأحزمة  ارت��داء  وراء  وكانت  الكحولية، 

الهواتف  ا�صتخدام  وح��ظ��ر  اإل��زام��ي،  ب�صكل 

لها  كان  وكذلك  القيادة،  اأثناء  باليد  املحمولة 

ب�صوؤون  تتعلق  ق�صايا  ع��دة  يف  ك��ب��ريًا  ت��اأث��ريًا 

ال�صحة وال�صالمة املهنية.

نبذة تاريخية

وتعود اأ�صول "رو�صبا" التاريخية اإىل احلرب 

يف  املقلقة  الزيادة  بعد  وذل��ك  الأوىل،  العاملية 

التيار  انقطاع  اأثناء  الطرق  حوادث  معدلت 

جمل�ص  اإن�صاء  مت  حيث  املتكرر،  الكهربائي 

لبحث   ،1916 دي�صمرب  يف  لندن  يف  لل�صالمة 

و�صاهم  احل����وادث،  بيانات  جميع  وحتليل 

ال�صكك  �صالمة  جلنة  اإن�صاء  يف  املجل�ص  ه��ذا 

تغيري  حملة  �صاحب  اأي�صًا  وكان  احلديدية، 

قاعدة امل�صاة، وب�صبب ذلك تراجعت احلوادث 

طريق  يف  امل�صاة  دخ��ول  عن  الناجمة  املميتة 

املركبات بن�صبة 70 % خالل عام واحد.

جلنة ال�سالمة

"ال�صالمة  جلنة  اإن�صاء  مت   ،1917 ع��ام  ويف 

ت�صكيل  وتبعها  ل��ن��دن،  يف  ال�صناعية  اأوًل" 

بريطانيا  يف  ال���ص��م  بنف�ص  اأخ����رى  جل���ان 

ت�صكيل  مت   1923 ع���ام  ويف  واإ���ص��ك��ت��ل��ن��دا، 

جمعية وطنية اأم، بنف�ص ال�صم بالتعاون مع 

بعد  وو�ّصعت اجلمعية  القائمة،  اللجان  هذه 

ذلك اأن�صطتها لت�صمل ال�صالمة املنزلية بداية 

من عام 1932.

يرعى  ال�صاد�ص،  يورك جورج  ال��دوق  وكان 

حتى  كذلك  وا�صتمر   ،1923 منذ  اجلمعية 

بعد اأن اأ�صبح ملكًا لربيطانيا يف 1936.

"روسبا" جمعية 
رائدة عالميًا في 

مجال تعزيز السالمة 

الصناعية والمدنية

  اخلطيب والدعيج يحتفالن باجلائزة مع مدراء وروؤ�صاء فرق امل�صفاة
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امل��ل��ك، غريت  1941، ومب��واف��ق��ة  ع��ام  ويف 

ملنع  امللكية  اجلمعية  اإىل  ا�صمها  اجلمعية 

احل�������وادث- ك��م��ا ه���و م���ع���روف ال���ي���وم- 

احل���وادث  لي�صمل  عملها  ن��ط��اق  وت��و���ص��ع 

ب�صكل عام.

على  ب��الأم��ان  حاليًا  "رو�صبا"  عمل  ويتعلق 

يف  وحتى  امل��ن��زل،  ويف  العمل،  ويف  ال��ط��رق، 

الق�صايا  بكافة  معنية  وهي  الفراغ،  اأوق��ات 

املتعلقة بال�صالمة.

وجمل�ص  تنفيذية،  جلنة  اجلمعية  وي��رتاأ���ص 

اأمناء، ويعمل بها حوايل 120 موظفًا، ويقع 

برمنغهام،  مدينة  يف  لها  الرئي�صي  املكتب 

وكارديف،  اإدن��ربة،  يف  اإقليمية  مكاتب  ولها 

اأما راعية اجلمعية فهي الآن ملكة بريطانيا.

جوائز ال�سالمة

ل��دى كل  اأول��وي��ة عظمى  الأف���راد  وتعد �صالمة 

وموؤثرة  قيمة  ب�صبكة  تت�صل  فاإنها  "رو�صبا"، 

من خالل حتولها اإىل جزء من جمتمع اجلوائز 

الناب�ص باحلياة، حيث توفر احتفالت جوائز 

مثالية  فر�صة  وال�صالمة  لل�صحة  "رو�صبا" 

املوؤ�ص�صة  اأو  املنظمة  ب���اإجن���ازات  لالحتفال 

ال�صحة  اإدارة  م��ع��اي��ري  ب��رف��ع  وال��ت��زام��ه��ا 

وال�صيوف  باجلوائز  الفائزين  مع  وال�صالمة 

الذين ميثلون املنظمات واملوؤ�ص�صات املختلفة، 

املتحدة، ولكن من جميع  اململكة  لي�ص فقط يف 

اأنحاء العامل.

احل��وادث  اإن  حيث  واملوؤ�ص�صات،  ال�رشكات 

يحدث  قد  العمل،  ب�صبب  ال�صحة  اعتالل  اأو 

اإىل  وي��وؤدي  املوؤ�ص�صة،  �صلبيًا على �صمعة  اأث��رًا 

التجارية،  العمليات  يف  ك��ب��رية  ا���ص��ط��راب��ات 

رف�ص  ملوجات  املوؤ�ص�صة  تعر�ص  واحتمالت 

ال�صالمة اجليد  اأداء  جمتمعي، ولذلك ي�صتحق 

التقدير واملكافاأة.

وال�صالمة  لل�صحة  جوائز  "رو�صبا"  وتقدم 

هذا  يف  امللتزمة  للموؤ�ص�صات   1956 عام  منذ 

لتقييم  رئي�صية  فر�صة  مبثابة  وهي  املجال، 

و�صمان  �صنوي،  اأ�صا�ص  على  ال�صالمة  اأداء 

توفر  اأن��ه��ا  ك��م��ا  امل���واق���ع،  ب��ني  ث��اب��ت  اأداء 

برفع  امل�صتمر  اللتزام  لإظهار  فعالة  طريقة 

املحيط،  للمجتمع  وال�صالمة  ال�صحة  معايري 

ولأ�صحاب امل�صلحة.

جائزة مرموقة

اأكرث الربامج  "رو�صبا" واحدة من  وجوائز 

عدد  وي�صل  العامل،  يف  واملعروفة  املرموقة 

م�صاركة   2000 اإىل حوايل  فيها  امل�صاركات 

 7 م��ن  اأك���رث  اأداء  تقييم  ت�صم  ع���ام،  ك��ل  يف 

ماليني موظف.

جوائز  برنامج  اإىل  املنظمات  تدخل  وعندما 

سالمة األفراد 

وحمايتهم تعد أولوية 

لدى كثير من الشركات 

والمؤسسات

جوائز الجمعية ُتمنح 

بعد تقييم للنظم 

المطبقة في إدارة 

الصحة السالمة والبيئة

املعلومات من:

امل����ل����ك����ي����ة  اجل������م������ع������ي������ة  م��������وق��������ع   -

 ال��ربي��ط��ان��ي��ة مل��ن��ع احل�������وادث "رو����ص���ب���ا"

/https://www.rospa.com/en 

  الفوز باجلائزة يعك�ص روح الفريق الواحد والتعاون الذي يتحلى به العاملون يف امل�صفاة
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االرتقاء بالتفكير
ورشة عمل نظمتها دائرة التدريب والتطوير الوظيفي

نّظم ق�سم تطوير العاملني بدائرة التدريب والتطوير الوظيفي ور�سة عمل 

ملوظفي ال�سركة، بعنوان "االرتقاء بالتفكري طريق لنمو الذات ومواجهة 

والتطوير  والتدريب  الب�سرية  التنمية  م�ست�سار  قدمها  ال�سعوبات"، 

الوظيفي د. اأحمد احلمود.

�سهدت الور�سة تعريف احلا�سرين باأهمية االرتقاء بالذات، والتقليل من 

ال�سعوبات وامل�ساكل التي تواجههم، والتي توؤثر على امل�ساعر والتفكري، 

�سحيحة،  ب�سورة  االجتماعية  العالقات  دائرة  تو�سعة  على  وحثتهم 

وحت�سني قدراتهم على الت�سرف مبختلف املواقف.

الحمود: الرغبة 

الداخلية لإلنسان هي 

أساس النجاح في أي 

تغيير مستهدف

تنمية 
بشرية

ت�ساوؤالت عدة

وط��رح��ت ال��ور���ص��ة ع���دة ت�����ص��اوؤلت ك��م��ح��اور 

تطوير  علينا  يجب  مل��اذا  اأبرزها:  كان  للنقا�ص، 

طريقة تفكرينا؟ وما هي اأف�صل ال�صبل امل�صاعدة 

التي  النتائج  ه��ي  وم��ا  ب��ال��ذات؟  الرت��ق��اء  على 

ميكن الو�صول اإليها؟

واأكد احلمود يف حديثه على اأن الرغبة الداخلية هي 

توفيق  واأن  من�صود،  تغيري  اأي  يف  النجاح  اأ�صا�ص 

موؤكدًا  بالنجاح،  الإن�صان  جهود  ليكلل  ياأتي  اهلل 

للتوتر  امليل  وع��دم  بالهدوء،  التحلي  اأهمية  على 

بطبيعته  الإن�صان  اإن  حيث  تغيري،  لأي  امل�صاحب 

دائمًا ما يكون راف�صًا للتغري، وخائفًا من املجهول.

العادة.. والفعل

و����رشح احل��م��ود ال��ف��رق ب��ني ال��ف��ع��ل، وال��ع��ادة، 

مو�صحًا اأن العادة، هي عمل متكرر، واأن التغيري 

للو�صول للتميز ل ميكن اأن ُيح�رش يف جمرد فعل 

املتكرر  ال�صلوك  تغيري  اأهمية  على  موؤكدًا  واحد، 

"ما  قائاًل:  ناجحة،  نتائج  اإىل  الو�صول  اأجل  من 
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ثم  ومن  عليه،  نحن  ما  هو  متكرر،  ب�صكل  نفعله 

فاإن التميز عادة ولي�ص فعاًل ".

،K.S.A ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  اإىل   واأ������ص�����ار 

امل��ه��ارة   Skill  - امل��ع��رف��ة   Knowledge(

اأف�������ص���ل  ه����ي  ال���������ص����ل����وك(،   Attitude  -

حقيقي،  تغيري  اإىل  للو�صول  ال�صرتاتيجيات 

ب�صتى  الأف�صل  اإىل  التغيري  على  ت�صاعد  حيث 

مبني  التغيري  اأن  وتو�صح  احلياة،  يف  املجالت 

على ثالث خطوات، هي:

- املعرفة التي يح�صل عليها ال�صخ�ص يف البداية.

- اكت�صاب املهارة.

- حتويل الفعل اإىل �صلوك اأو عادة. 

ملاذا التغيري؟

ويف اإطار النقا�ص، ُطرح ال�صوؤال الأهم، وهو، 

ملاذا يجب علينا تغيري طريقة تفكرينا؟ وكانت 

الإجابات هنا من احل�صور متعددة، اإل اأنها 

امل��خ��اوف  على  التغلب  يف  جميعها  ت��رك��زت 

الدنيا،  يف  الإن�����ص��ان  ت���وؤرق  التي  الأ�صا�صية 

ك��اخل��وف م��ن ال��ف��ق��ر، وان��ت��ق��اد الآخ���ري���ن، 

وامل����ر�����ص، واخل�������ص���ارة، وف���ق���دان ع��زي��ز، 

وال�صيخوخة، واملوت، واملجهول.

ومن اأف�صل ال�صبل امل�صاعدة يف الرتقاء بالذات 

الآخ��ري��ن،  جت���ارب  م�صاركة  ه��ي  وال��ت��ف��ك��ري، 

مبنية  بالنف�ص،  لالرتقاء  ذاتية  فل�صفة  واإتباع 

بالرغبة  وم��دع��وم��ة  وال��ق��ن��اع��ة،  ال��ر���ص��ا  على 

احلقيقية يف التغيري.

تطبيقها  ميكن  ال��ت��ي  اخل��ط��ط  اأف�����ص��ل  وم��ن 

 A.T.A.M خ��ط��ة  ه��ي  ال��ت��غ��ي��ري،   لإح�����داث 

)Accept تقبل – Think فكر– Act نفذ – 

Monitor راقب(.

التغيري  ي��ب��داأ  اأن  يجب   :Accept تقبل   •
على  والتعرف  مل�صكلته،  الفرد  تقبل  بفكرة 

موقفه احلايل من ثالث حقائق، هي: الرزق، 

وال�صحة، والعمر.

• فكر Think: تاأتي خطوة التفكري والتخطيط 
اأ�صئلة حمددة،  اأ�صلوبه عرب  للتغيري، وحتديد 

التخطيط  باأن  وهي: كيف– ماذا– ملاذا، علمًا 

النجاح،  حتقيق  بال�رشورة  ي�صمن  ل  وح��ده 

ولكنه يقلل من اإمكانية حدوث الف�صل.

• نفذ Act: خطوة تنفيذ اأف�صل احللول، تتطلب 
الظروف  من  دوائر  ثالث  مع  بحكمة  الت�رشف 

اخلارجية، ت�صمل:

- دائ����رة حت��ت ���ص��ي��ط��رة الإن�����ص��ان، ميكنه 

زمالئه،  مع  ك�صلوكه  بالكامل،  فيها  التحكم 

ال��ت��ع��ل��م  ال��ع��م��ل، ورغ��ب��ت��ه يف  وج���ه���وده يف 

والتطور.

الإن�������ص���ان، ل ميكنه  م���ن  ق��ري��ب��ة  دائ�����رة   -

فيها،  التاأثري  ي�صتطيع  ولكنه  فيها،  التحكم 

املدراء  مع  والعالقات  الفريق،  عمل  كنتائج 

املبا�رشين.

الإن�����ص��ان مت��ام��ًا،  �صيطرة  خ���ارج  دائ���رة   -

يكون غري قادر على التحكم فيها، اأو التاأثري 

ال�����رشك��ة،  ع��م��ل  ظ���روف  يف  وتتمثل  عليها، 

وغريها  البالد،  اقت�صاد  وظروف  وال�صوق، 

من املوؤثرات اخلارجية.

الأخ��رية  ه��ي اخل��ط��وة   :Monitor راق��ب   •
انتظار  على  وت��ق��وم   ،A.T.A.M خطة  م��ن 

ومراقبة النتائج.

يبداأ  ما  ع��ادة  اجلميع  اأن  احلمود،  واأو�صح 

تغيري  يف  بالتفكري  فيبداأ  اخل��ط��اأ،  ب��ال��دائ��رة 

مشاركة تجارب اآلخرين 

من أفضل السبل 

للمساعدة في االرتقاء 

بالذات والتفكير

التخطيط وحده ال 

يضمن تحقيق النجاح 

ولكنه يقلل من 

حدوث الفشل

  احلمود ي�رشح اأهمية الرتقاء بالذات وكيفية التقليل من امل�صاكل وال�صعوبات التي تواجه الأفراد
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  تفاعل من احل�صور مع الأفكار التي طرحها املحا�رش

كل إنسان يستطيع 

الوصول إلى طموحه 

بتعديل سلوكه 

وتحقيق التغيير الذاتي

التغيير وسيلة 

لالرتقاء نحو األفضل 

واالنتقال من مرحلة 
ألخرى أكثر تطوراً

ال���دائ���رة الأو����ص���ع ال��ت��ي ل حت��ك��م ل��ه بها، 

الدائرة  يف  التحكم  يف  اإرادت���ه  ق��وة  متنا�صيًا 

كل  ت��ط��ور  بتغيريها  مي��ك��ن  وال��ت��ي  الأوىل، 

الأو�صاع، لفتًا اإىل اأن الإرادة يف التغيري متر 

ومرحلة  التمني،  مرحلة  هما:  مبرحلتني، 

العمل بعد اتخاذ القرار، م�صريًا اإىل اأن لي�ص 

واأن  ب��ال��ورود،  مفرو�ص  للتغيري  طريق  ك��ل 

يجعل  للغاية  الو�صول  �صبيل  يف  الجتهاد 

القمة اأقرب.

وعن النتائج التي ميكن الو�صول اإليها بتغيري 

كل  اأن  اإىل  اأمل���ح  ب��ال��ذات،  والرت��ق��اء  التفكري 

عرب  طموحه  اإىل  الو�صول  ي�صتطيع  اإن�صان 

واأن  الذاتي،  التغيري  �صلوكه، وحتقيق  تعديل 

الن�صح، لكن احلكماء  النا�ص يقبل  الكثري من 

فقط هم من ي�صتفيدون منه ويطبقونه. 

خ�سائ�س التغيري

وتوجد جمموعة من اخل�صائ�ص التي يتميز 

بها التغيري، وهي:

احلتمية: اإن التغيري اأمر ل بد منه، لذلك يعترب 

من الأ�صياء ال�رشورية يف حياة الإن�صان، فال 

تبقى الأ�صياء على حالها لفرتة زمنية طويلة، 

يوؤدي  ل  تتغري، حتى  اأن  ال�رشوري  لأنه من 

عدم تغيريها اإىل زوالها مع الوقت.

التطور: التغيري و�صيلة من و�صائل الرتقاء 

نحو الأف�صل، وبه ينتقل ال�صيء من مرحله 

لأخرى اأكرث تطورًا.

اال�ستمرارية: التغيري عملية م�صتمرة، �صواء 

التاأثر  على  اأو  م�صبق،  تخطيط  على  اعتمدت 

بالظروف، والعوامل املحيطة بالأفراد، لذلك 

ي�صنف التغيري �صمن مفهوم الظواهر دائمة 

احلدوث.

يف  ع���ادة  اخلا�صية  ه��ذه  تطبق  ال�سمولية: 

املجالت العملية، والتي يرتبط التغيري فيها 

اخلا�صة  املكونات  لكافة  ال�صامل  بالتبديل 

ب�صيء ما.

اأنواع التغيري

الأف���راد،  يف حياة  امل��وؤث��رة  التغيري  اأن���واع  من 

وامل��ج��ت��م��ع��ات، ال��ت��غ��ي��ري امل��خ��ط��ط، وال��ت��غ��ي��ري 

التدريجي، والتغيري الكلي.

ال��ذي  التغيري  ن��وع  ه��و  املخطط:  التغيري 

على  ويجب  م�صبقة،  خطة  و�صع  على  يعتمد 

الأفراد الذين يعملون على تطبيق هذا النوع 

والإج����راءات  اخل��ط��وات  بكافة  يتقيدوا  اأن 

ال��ن��وع  ه���ذا  ي�صتخدم  وع����ادة  ب���ه،  امل��رت��ب��ط��ة 

امل�����رشوع��ات  على  العمل  اأث��ن��اء  التغيري  م��ن 

اأو  وظائف  وتطوير  حتديث  اإىل  تهدف  التي 

ن�صاطات قائمة.

الذي  التغيري  ن��وع  هو  التدريجي:  التغيري 

لتطبيق  اأو فرتة زمنية معينة  اإىل وقت  يحتاج 

التدريجي يف  التغيري  بع�ص مراحله، وي�صاهم 

الو�صول اإىل النتائج ب�صكل دقيق واأكرث كفاءة، 

مما ينعك�ص اإيجابيًا على نتائجه.

التغيري الكلي: ويعرف اأي�صًا با�صم التغيري 

اجل�����ذري، وه���و ن���وع ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري 

طويلة،  زمنية  لفرتات  يحتاج  ول  املبا�رش، 

بل من املمكن اأن يحدث ب�صكل مفاجئ وغري 

�صعور  اإىل  ي���وؤدي  وق��د  م�صبقًا،  ل��ه  خمطط 

الأح���ي���ان، وق��د  ب��احل��رية يف بع�ص  الأف�����راد 

القرارات  اتخاذ  على  القدرة  عدم  ي�صاحبه 

ال�صحيحة.
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ال�سطحية  احلرارة  درجة  ازدياد  ظاهرة  هو  احلراري،  االحتبا�س 

املتو�سطة يف العامل، مع زيادة كمية غاز ثاين اأك�سيد الكربون، وغاز 

امليثان، وبع�س الغازات االأخرى يف اجلو، حيث ت�سمى هذه الغازات 

"بالغازات الدفيئة"، الأنها ت�ساهم يف تدفئة جو االأر�س ال�سطحي.
منت�سف  منذ  الهواء  ح��رارة  درجة  متو�سط  يف  الزيادة  ولوحظت 

اإىل  املناخية  للتغريات  الدولية  اللجنة  انتهت  الع�سرين، وقد  القرن 

اأن الغازات الدفيئة الناجتة عن املمار�سات الب�سرية هي امل�سوؤولة 

عن معظم ارتفاع درجة احلرارة.

الكويت وقعت على 

اتفاقية األمم المتحدة 

لتغير المناخ وانضمت 

لبروتوكول "كيوتو"

بيئة

صفر كربون!
الشركة تسير في االتجاه الصحيح

الغازات الدفيئة 

اجلوي،  الغالف  يف  الدفيئة  الغازات  توجد 

الأ�صعة  امت�صا�ص  على  بقدرتها  وتتميز 

ال���ت���ي ت��ف��ق��ده��ا الأر��������ص )الأ����ص���ع���ة حتت 

احل��رارة  فقدان  �صياع/  فتقلل  احلمراء( 

على  ي�صاعد  مما  الف�صاء،  اإىل  الأر����ص  من 

يف  ت�صاهم  وب��ال��ت��ايل  الأر�����ص،  ج��و  ت�صخني 

ظاهرة الحتبا�ص احلراري.

وتتمثل الغازات الدفيئة )GHG( يف الآ�تي:

- بخار املاء: وينتج من عمليات تبخر املاء.

من  وينتج    :)CO2( الكربون  اأك�سيد  ثاين   -

مثل  للدخان،  م�صدر  واأي  ال��وق��ود،  اح���رتاق 

عوادم ال�صيارات.

.)N2O( اأك�سيد النيرتوز -

خملفات  من  وينتج   :)CH4( امليثان  غاز   -

احليوانات.

.)O3( غاز االأوزون -

 :)CFCs( الكلوروفلوركربون  مركبات   -

تربيد  يف  املا�صي  يف  ت�صتخدم  امل��ادة  ه��ذه  وكانت 

الثالجات.

بروتوكول "كيوتو"

اتفاقية  م��ن  ج��زء  ه��و  "كيوتو"،  ب��روت��وك��ول 

الأمم امل��ت��ح��دة الإط���اري���ة ب�����ص��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ 

كابنت/ م�صاعد �صلمان

رئي�ص فريق البيئة
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الكويت تستهدف 

االنتقال إلى اقتصاد 

منخفض الكربون عبر 

تنفيذ مشاريع بيئية

  م�رشوع الوقود البيئي ينقل الكويت اإىل اقت�صاد يت�صم بانخفا�ص ن�صبة الكربون

مشروع الوقود البيئي 

ومصفاة الزور من 

أهم مشاريع الكويت 

الوطنية البيئية

 ،1997 ع��ام  تبنيها  مت  التي   ،)UNFCCC(

ب��ه��دف   ،2005 ع���ام  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز  ودخ���ل���ت 

امل�صببة  للغازات  الإجمالية  النبعاثات  خف�ص 

دون   ،%  5.2 بن�صبة  احل����راري  لالحتبا�ص 

الل��ت��زام  ف��رتة  خ��الل   1990 ع��ام  م�صتويات 

املمتدة من 2008 اإىل 2012. 

وتنق�صم الدول املوقعة على التفاقية اإىل:

- ملحق رقم )1(، وهي دول متقدمة، وعددها 

38 دولة.

)1(، وهي  رقم  امللحق  يف  دول غري م�صنفة   -

تبلغ  اأن  ال��دول  هذه  من  ومطلوب  نامية،  دول 

لتحقيق معاجلة  اتخذتها  التي  الإج��راءات  عن 

التغري املناخي.

ويوؤ�ص�ص بروتوكول "كيوتو" اإىل ثالث اآليات لدعم 

وذلك  ال��واح��د،  البلد  داخ��ل  املتخذة  الإج����راءات 

لتحقيق خف�ص حقيقي وطويل الأمد/ م�صتدام يف 

لالحتبا�ص  امل�صببة  للغازات  الإجمالية  النبعاثات 

قاباًل  يكون  اأن  يجب  اخلف�ص  وه��ذا  احل���راري، 

للقيا�ص وفعاًل من حيث التكلفة.

الكويت.. وبروتوكول "كيوتو"

الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الكويت  وقعت 

 ،1994 دي�صمرب   28 يف  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  ب�����ص��اأن 

 11 بتاريخ  "كيوتو"  بروتوكول  اإىل  وان�صمت 

مار�ص 2005.

• موؤمتر باري�س لتغري املناخ لعام 2015:
وكان   ،2015 نهاية  يف  باري�ص  يف  املوؤمتر  ُعِقَد 

العنوان الرئي�صي لتفاقية باري�ص هو "التعامل 

من  للتخفيف  الدفيئة"،  الغازات  انبعاثات  مع 

حدتها، حيث يبداأ التمويل �صنة 2020.

)وللمرة  اإب��رام  هو  املوؤمتر،  من  الهدف  وك��ان 

الأوىل بعد ما يزيد عن 20 عامًا من املفاو�صات 

وعاملي  ملزم  اتفاق  املتحدة(  الأمم  رده��ات  يف 

حيث  العامل،  دول  جميع  قبل  من  املناخ  ب�صاأن 

اإىل حتقيق  العمال  لنقابات  الدويل  الحتاد  دعا 

هدف "�صفر كربون- �صفر فقر".

ال��دول  وافقت   ،2015 دي�صمرب   12  وبتاريخ 

ال� 195 امل�صاركة على خف�ص انبعاثات الغازات 

ما  ت��ب��ذل  واأن  مم��ك��ن،  وق��ت  ب��اأ���رشع  الدفيئة، 

احل��راري  الحتبا�ص  على  لالإبقاء  و�صعها  يف 

وبتاريخ  مئويتني"،  درجتني  عن  يقل  "مبقدار 

على  دول���ة   174 وق��ع��ت   ،2016 اأب��ري��ل   22

التفاقية، مبا فيها دولة الكويت.

• جهود اللجنة الكويتية يف املفاو�سات:
وق���د ا���ص��ت��ط��اع وف���د دول����ة ال��ك��وي��ت امل�����ص��ارك يف 

املفاو�صات من خالل مداخالته، ومب�صاعدة بع�ص 

اإدخال معظم الآراء  الدول اخلليجية والعربية من 

واملقرتحات اخلا�صة باملوقف التفاو�صي الكويتي، 

املتناغم مع املوقف العربي وموقف الدول النامية، 

التي  النهائية  ال��ق��رارات  يف  امل��وق��ف  ه��ذا  وتثبيت 

اأ�صدرتها رئا�صة املوؤمتر، حيث حاول الوفد التاأكيد 

وال��دول  النامية،  ال���دول  ب��ني  التباين  اأهمية  على 

مبداأ  وتثبيت  ب��اري�����ص،  ات��ف��اق  تنفيذ  يف  املتقدمة، 

التفاو�صية،  الن�صو�ص  يف  التاريخية  امل�صوؤولية 

التي  الإقليمية  التكتالت  م��داخ��الت  دع��م  وك��ذل��ك 

ب��ال��دول  الوطنية  ال��ظ��روف  م��راع��اة  م��ب��داأ  ت��ط��رح 

الق�صرية  التنمية  خطط  تنفيذ  يف  وحقها  النامية 

واملتو�صطة والطويلة الأجل، والدفاع عن م�صالح 
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"البترول الوطنية" 
تبنت تطبيق مفهوم 

ومبادرات المباني 

الخضراء في مبانيها

الدول وحيدة الدخل، وبالأخ�ص الدول التي يعتمد 

اقت�صادها على ا�صتخراج وبيع وتكرير النفط.

خطة عمل

على  واملعتزمة  امل��ح��ددة  امل�ساهمات   •
ال�سعيد الوطني- الكويت:

وت��ق��دم��ت دول���ة ال��ك��وي��ت بخطة ع��م��ل ج��دي��دة، 

واملعتزمة  املحددة  "امل�صاهمات  عليها  اأطلقت 

على ال�صعيد الوطني– دولة الكويت"، و�صلمتها 

املتحدة  الأمم  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  امل�����رشف��ة  للجنة 

 .2015 نوفمرب  يف  املناخ  تغري  ب�صاأن  الإطارية 

اقت�صاد  اإىل  لالنتقال  الأم���ل  الكويت  وي��ح��دو 

وبتجنب  ال��ك��رب��ون،  ن�صبة  بانخفا�ص  يت�صم 

الزيادة يف انبعاثات الغازات الدفيئة.

الهدف  ه��ذا  لتحقيق  ج��اه��دة  الكويت  وت�صعى 

مبح�ص اختيارها من خالل تنفيذ م�صاريع و�صن 

قوانني واأنظمة لهذا الغر�ص، حيث اأعلن �صاحب 

ال�صمو، اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

الكويت  دول��ة  اأن  ورع��اه،  اهلل  حفظه  ال�صباح- 

الطاقة  على  الطلب  من   %  15 لتحقيق  ت�صعى 

عرب م�صادر الطاقة البديلة بحلول عام 2030.

• م�ساريع الكويت الوطنية طبقاً للم�ساهمة 
املقررة وطنياً - 2015:

لإنتاج وقود  وذلك  البيئي،  الوقود  - م�رشوع 

لتزويد  البيئية  للموا�صفات  مطابق  نظيف 

حمطات الكهرباء به بحلول عام 2020.

- بناء م�صفاة جديدة )الزور( لتحل حمل اأقدم 

�صتلتزم  وال��ت��ي  )ال�صعيبة(،  الكويت  م�صايف 

مبعايري البيئة العاملية.

- اإنتاج الطاقة من م�صاريع النفايات البلدية.

مثل:  م��ت��ج��ددة،  م�صادر  م��ن  الطاقة  اإن��ت��اج   -

والطاقة  الكهرو�صوئية،  ال�صم�صية  الطاقة 

احلرارية وطاقة الرياح.

- م�رشوع النقل العام )مرتو(.

- م�رشوع ال�صكة احلديدية لربط موانئ الكويت 

لنقل الب�صائع وامل�صافرين داخل البالد وخارجها.

- اإن�صاء نظام تربيد ال�صواحي )district( يف 

املدن ال�صكنية اجلديدة.

• جلنة موؤ�س�سة البرتول الكويتية للغازات 
الدفيئة:

ال��ب��رتول  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأع����دت   ،2008 ال��ع��ام  يف 

انبعاثات  لإدارة  �صاملة  ا�صرتاتيجية  الكويتية 

من  الكويت  تتمكن  بحيث  الدفيئة،  ال��غ��ازات 

الإيفاء بالتزاماتها املتعلقة مبوا�صيع التقلبات 

املناخية.

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  وارت��ب��ط��ت 

مب��ج��م��وع��ة م����ن ال�������رشك���اء ال���ص��ت�����ص��اري��ني 

كون�صورتيوم  با�صم  ع��رف  فيما  والتنفيذيني، 

)KPMG(، وهذا التحالف يعد اأحد اأكرب اأربع 

خدمات  ت��ق��دمي  يف  متخ�ص�صة  خ��دم��ات  هيئات 

بح�صور  وال�صت�صارات  وال�رشيبة  التدقيق 

155 دولة من جميع اأنحاء العامل.

من  للحد  الوطنية"  "البرتول  م�ساريع   •
انبعاثات غازات الدفيئة:

- با�رشت "البرتول الوطنية" بتحديد امل�صاريع 

املمكنة للت�صجيل يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

ب�صاأن تغري املناخ – اآلية التنمية النظيفة.

تسجيل وحدة استعادة 

غاز الشعلة بمصفاة 

ميناء األحمدي ضمن 

آلية التنمية النظيفة 

  م�رشوع وحدة ا�صتعادة غاز ال�صعلة مب�صفاة ميناء الأحمدي من م�صاريع التنمية النظيفة
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تجهيز محطات الوقود 

الجديدة بألواح للطاقة 

الشمسية بعد نجاح 

التجربة بمحطتين

مشروع الدبدبة للطاقة 

الشمسية يوفر 15 % 

من متطلبات الطاقة 

للقطاع النفطي

  ارتفاع معدل الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي يت�صبب يف ظاهرة الحتبا�ص احلراري

غاز  ا���ص��ت��ع��ادة  وح���دة  م�����رشوع  ت�صجيل  مت   -

الأح��م��دي  ميناء  مل�صفاة   )FGRU( ال�صعلة 

 ،2013 اأبريل  يف  النظيفة  التنمية  اآلية  �صمن 

من  نظيفة  تنمية  اآل��ي��ة  م�����رشوع  اأول  وُي��ع��د 

على  احل�������ص���ول  ك��م��ا مت  ال���ك���وي���ت،  يف   ن���وع���ه 

)carbon credit( ائتمان تخفي�ص انبعاثات 

الكربون للم�رشوع.

غاز  ا���ص��ت��ع��ادة  وح���دة  م�����رشوع  ت�صجيل  مت   -

ال�صعلة )FGRU( مل�صفاة ميناء عبد اهلل �صمن 

اآلية التنمية النظيفة يف يناير 2014.

ب��األ��واح  ال��وق��ود اجل��دي��دة  - جتهيز حم��ط��ات 

بعد  بديلة،  طاقة  كمبادرة  ال�صم�صية،  للطاقة 

ل��ل��وق��ود  حم��ط��ت��ني  يف  تطبيقها  جت��رب��ة  جن���اح 

تابعتني لل�رشكة.

لتقييم  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  ال�����رشك��ة  ت��ب��ن��ت   -

املباين  مفهوم  لتطبيق  �صا�ص"  "جي  ال�صتدامة 

وقد  ال�����رشك��ة.  مبباين  يتعلق  فيما  اخل�����رشاء 

ح�صل املبنى الرئي�صي على �صهادة "جي �صا�ص 

الإدارة  مبنى  وح�صل  الذهبي"،  امل�صتوى   –

"جي �صا�ص  مب�صفاة ميناء عبداهلل على �صهادة 

للح�صول  خطة  وهنالك  الف�صي"،  امل�صتوى   –

على املزيد من �صهادات املباين اخل�رشاء.

– تاأ�صي�ص خاليا لإدارة الطاقة وذلك لتنفيذ اأف�صل 

املمار�صات حلفظ الطاقة يف كل م�صايف ال�رشكة.

عوائد

الوطنية"  "البرتول  تريد  مل��اذا  هنا،  وال�صوؤال 

ال�صري يف ركب اآلية التنمية النظيفة؟

اكت�صاب  لل�رشكة  ميكن  اأنه  يف  تتمثل  والإجابة 

اإ�صايف على الكربون من خالل ائتمانيات  عائد 

الكربون، وت�صرتد جزءًا من ا�صتثمارها الأويل، 

الكربون  ائتمانيات  من  ال�صتفادة  ميكن  كما 

انبعاثات  يف  ا�صتثمارها  اإع����ادة  يف  املكت�صبة 

الكربون الداخلية لل�رشكة.

دول��ة  دع���م  يف  ت�صهم  اأن  لل�رشكة  مي��ك��ن  ك��ذل��ك 

املقرتحة  القومية  لالأفعال  تلبيتها  يف  الكويت 

امل�صاهمات  اأو   ،)NAMAS( املنا�صب  للحد 

امل���ح���ددة وامل��ع��ت��زم��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

)INDC(، وهذا يبني التزام الكويت بامل�صاهمة 

يف تغيري الحتبا�ص احلراري/ الغازات الدفيئة، 

وت�صجيع ال�رشكات الأخرى يف الكويت واملنطقة 

خف�ص  م�صاريع  يف  ال�صتثمار  على  ع��ام  ب�صكل 

انبعاثات الغازات الدفيئة.

بالطاقة  تعمل  ج��دي��دة  كهرباء  حمطة   •
ال�سم�سية:

يف  اجل���اد  بالعمل  الوطنية"  "البرتول  وت��ق��وم 

م�رشوع الدبدبة للطاقة ال�صم�صية، وذلك لتوليد 

البرتول  ملوؤ�ص�صة  الطاقة  متطلبات  من   %  15

الكويتية و�رشكاتها التابعة بحلول عام 2020.

جممع  داخ���ل  امل�����رشوع  ت�صييد  ي��ت��م  و���ص��وف 

ال�����ص��ق��اي��ا ل��ل��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة ال��ت��اب��ع ملعهد 

ال�صعة  ال��ع��ل��م��ي��ة، وت�����ص��ل  ل��الأب��ح��اث  ال��ك��وي��ت 

حوايل  اإىل  الدبدبة  مل�رشوع  امل�صتهدفة   املركبة 

ا�صتخدام  طريق  عن  وذلك  ميجاوات،   1،000

حوايل 6 ماليني لوح �صم�صي.

ويقع امل�رشوع على م�صاحة تقديرية ت�صل اإىل 32 

ثاين  كمية  انبعاثات  من  ويحد  مربعًا،  كيلومرتًا 

اأك�صيد الكربون مبا يعادل 1.3 مليون طن �صنويًا.
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السيبرنتيكا
ساهمت في الثورة الصناعية الحديثة

نعي�س يف ع�سر يتميز بالكم الهائل من املعلومات واالكت�سافات واالخرتاعات، 

ال�سناعية،  املجاالت:  �ستى  يف  يومياً  عليها  واحل�سول  اإنتاجها  يتم  التي 

والهند�سية، والزراعية.

وهذا جعل الب�سرية متر االآن مبرحلة تعد من اأكر املراحل التي مر بها االإن�سان 

القول  ميكننا  اأنه  حتى  وال�سناعة،  العلوم  جمال  يف  وتفوقاً  وازدهارًا  متيزًا 

باأن الب�سرية تعي�س االآن يف ثورة �سناعية كربى، ال متاثلها اأية ثورة اأخرى، 

بل اإن الثورة ال�سناعية التي اأعقبت اكت�ساف االآلة البخارية، لتت�ساءل اأمام 

حجم الثورة ال�سناعية احلالية.

مقال

بقلم: حممد عبدالقادر الفقي

باحث متخ�ص�ص بال�صوؤون النفطية

"السيبرنتيكا" هي دراسة 
نظرية لعمليات التحكم 

بالنظم الميكانيكية 

واإللكترونية والبيولوجية
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  العامل نوربرت فيرن و�صع الأ�ص�ص النظرية لعلم ال�صيربنتيكا نهاية الن�صف الأول من القرن الع�رشين

علم "السيبرنتيكا" لم 

يتبلور ويظهر إال قبيل 

نهاية النصف األول 

من القرن العشرين

الثورة احلديثة

ويرجع الف�صل يف هذه الثورة اجلديدة اإىل الت�صغيل 

واإىل  ل���الآلت،  )الأوتوماتيكي(  ال��ذات��ي  التلقائي 

اأن  ا�صتطاعت  التي  ال�صيربنية،  اأو  ال�صيربنتيكا، 

تلعب دورًا مهمًا وبارزًا يف الربط بني النظم احلية، 

والنظم التكنولوجية، اأو بني احلياة واملادة.

فهي  "ال�صيربنتيكا"،  ل���  تعريفات  ع��دة  وت��وج��د 

فيه  ي�رشح  ال��ذي  "العلم  باأنها  اأح��ي��ان��ًا  تو�صف 

الآلت،  يبنون  كيف  للمهند�صني  الف�صيولوجيون 

باأنها  اأي�صًا  تو�صف  كما  احلياة"،  ت�صري  وكيف 

للتحكم  العامة،  النظريات  ي��در���ص  ال��ذي  "العلم 

اأم  بيولوجية،  اأك��ان��ت  �صواء  املختلفة،  النظم  يف 

تكنولوجية"، واأي�صًا هي "علم نقل الإ�صارات، اأو 

علم التحكم الذاتي".

وقد ا�صطلح العلماء على تف�صري ال�صيربنتيكا باأنها 

"العلم الذي يف�رش عمل النظم املختلفة التي تعتمد 

النظر  بغ�ص  اإليها،  ت�صل  اإ�صارات  على  عملها  يف 

عن كون هذه النظم فيزيائية، اأو ف�صيولوجية، اأو 

�صيكولوجية، وفى الوقت نف�صه، ت�صمل تطبيقات 

النظم  هذه  مثل  حتقيق  اأو  بناء،  اأي�صًا  العلم  هذا 

التي تبنى لأداء غر�ص معني مو�صوع م�صبقًا".

وبذلك، فاإن ال�صيربنتيكا تعترب التحامًا بني العلوم 

جهة،  من  )الأح��ي��اء(  البيولوجيا  وعلم  الطبيعية 

اأخرى،  جهة  من  والفل�صفة  الطبيعية  العلوم  وبني 

اأو مبعنى اآخر، تعد ال�صيربنتيكا التحامًا بني العلوم 

التجريبية وبني العلوم الإن�صانية ب�صورة عامة.

ويوؤدي ذلك اإىل اإحداث نوع من التكامل بني العلوم 

حركة  تفّهم  على  قدراتنا  من  يزيد  مما  املختلفة، 

املادة واحلياة، وبذلك ميكن لالإن�صان اأن ي�صخرهما 

ب�صهولة لتحقيق اأهدافه وتلبية رغبات املجتمع. 

البداية.. والظهور

وال�صيربنتيكا كعلم جديد مل يتبلور ويظهر اإل قبيل 

نهاية الن�صف الأول من القرن الع�رشين، حينما متكن 

الأ�ص�ص  و�صع  من  فيرن،  نوربرت  الأمريكي  العامل 

 ،1948 ع��ام  اأ���ص��دره  كتاب  يف  العلم  لهذا  النظرية 

 ،)Cybernetics( ال�صيربنتيكا  ا�صم  عليه  واأطلق 

والذي يعّد امليالد الر�صمي لهذا العلم.

يف  "ال�صيربنتيكا"  لفظ  ا�صتخدم  م��ن  اأول  اأم���ا 

ثم  اأفالطون،  اليوناين  الفيل�صوف  فهو  كتاباته، 

اأعاد ا�صتخدامها العامل الفرن�صي ال�صهري اأندريه 

العلوم"،  فل�صلة  يف  "مقال  كتابه  يف  اأمبري  م��اري 

الذي ن�رشه عام 1834.

اللغة  م��ن  "ال�صيربنتيكا"  ل��ف��ظ��ة  ا���ص��ت��ق��ت  وق���د 

اللغوي  مفهومها  يف  وتعني  القدمية،  اليونانية 

اأدق تعريف  اأو دفة القيادة، ولعل  "دفة الربان"، 

اأنها  على  ين�ص  ال��ذي  ذلك  هو  "ال�صيربنتيكا"،  ل� 

"الدرا�صة النظرية لعمليات التحكم يف النظم  هي: 

وخا�صة  والبيولوجية،  والإلكرتونية  امليكانيكية 

املتعلقة  للمعلومات  الريا�صي  التحليل  عمليات 

بهذه النظم". 

اأهمية متزايدة

• تطبيقات "ال�صيربنتيكا":
تعود اأهمية "ال�صيربنتيكا" اإىل اأن هذا العلم يدخل 

عمره،  نهاية  حتى  مولده  منذ  الإن�صان  حياة  يف 

الداخلية  الأجهزة  تعمل  كيف  ت�رشح  ونظرياته 

الجتماعي  ال�صلوك  وتف�رش  الإن�صان،  ج�صم  يف 

للمرء جتاه اجلماعة، وتو�صح كيف تعمل مراكز 

القوة يف املجتمعات املختلفة على التاأثري يف قدرة 

الفرد واجلماعات على اتخاذ القرارات.

العالم األمريكي 

نوربرت فينر أول من 

وضع األسس النظرية 

لعلم "السيبرنتيكا"
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الفيلسوف اليوناني 

أفالطون أول من استخدم 

لفظ "السيبرنتيكا" 

في كتاباته

  علم ال�صيربنتيكا يدخل يف حياة الإن�صان ب�صكل كبري ونظرياته ت�رشح كيف تعمل الأجهزة

وقد متكن الإن�صان عرب درا�صته للنظم الطبيعية 

اأن ي�صتخل�ص النظريات والقواعد الأ�صا�صية التي 

وكان  "ال�صيربنية"،  النظم  عمل  وتف�رش  ت�رشح 

النظريات  هذه  العلماء  ي�صتغل  اأن  الطبيعي  من 

مبا يحقق الرفاهية والتقدم لبني الب�رش، غري اأن 

البع�ص ا�صتغل هذه النظريات لأغرا�ص تدمريية 

فقد طبقت  وال��ن�����ص��ل،  احل���رث  ه��الك  اإىل  ت���وؤدي 

من  الكثري  �صناعة  يف  ال��ذات��ي  التحكم  نظريات 

الطوربيد  كال�صواريخ، وزوارق  الدمار،  اأدوات 

احلوا�صيب  ودخ��ل��ت  اآل��ي��ًا،  توجيهها  يتم  ال��ت��ي 

اأي�صًا،  املجال  هذا  و"الروبوتات"  الإلكرتونية 

العدو  ع��ن  البيانات  جتميع  يف  ت�صتخدم  حيث 

وتقييمها، كما تقوم بتخزين املعلومات احلربية 

والع�صكرية اخلا�صة ب�صوؤون القتال والدفاع.

جمال  يف  "ال�صيربنتيكا"  ل���  اإجن���از  اأه���م  ول��ع��ل 

التي  اخ��رتاع طائرات ال�صتطالع  احل��رب، هو 

تطري ب��دون ط��ي��ار، واخ���رتاع ال��ط��ائ��رات التي 

ال�صناعة  جمال  ويف  اأي�صًا،  ذاتيًا  توجيهها  يتم 

والإنتاج، مت ت�صغيل الكثري من امل�صانع والآلت 

احلوا�صيب  ا�صتخدام  اأدى  كما  اأوتوماتيكيًا، 

الإلكرتونية اإىل توفري الكثري من الوقت للعاملني 

يف جمال البحوث ال�صناعية والتكنولوجية.

العديد  يف  الآلية  "ال�صيربنية"  النظم  وت�صتخدم 

من املجالت الأخرى، مثل:

ت�صميم اآلت �صناعية لال�صتخدام يف جمال   -1

يف  اجل�صم  اأج��ه��زة  تخفق  حينما  وذل��ك  ال��ط��ب، 

الكلية  ت�صميم  ذلك  اأمثلة  ومن  وظائفها،  اأداء 

ال�صناعية، والقلب ال�صناعي.

وتف�صري  املختلفة،  الأم���را����ص  ت�صخي�ص   -2

على  ي�صعب  ال��ت��ي  النف�صية  الأم��را���ص  بع�ص 

الأطباء اأن يجدوا لها �صببًا ماديًا ملمو�صًا.

من  الرتجمة  بعمليات  تقوم  اآلت  ت�صميم   -3

لغة اإىل اأخرى، وكان قد مت يف �صنة 1954�صنع 

)من��وذج  ترجمة  ك��اآل��ة  اإليكرتونية  حا�صبة  اآل��ة 

ع��ب��ارة عن  ن��ي��وي��ورك(، وك��ان��ت  IBM 701 يف 

كلمة   250 من  موؤلف  اإجنليزي  رو�صي  معجم 

وبرنامج يحتوي على 2400 اأمر.

ا�صتخدام النظم "ال�صيربنية" يف القيام بعمل   -4

املدر�ص يف املن�صاآت التعليمية.

يف  اأي�����ص��ًا  "ال�صيربنية"  الآلت  ت�صتخدم   -5

جمال الأر�صاد اجلوية، كما ت�صتخدم على نطاق 

اأوروب��ا  يف  احلديدية  ال�صكك  حمطات  يف  وا�صع 

وحتديد  امل�صافرين  اأ�صئلة  على  للرد  واأمريكا 

اأن�صب مواعيد ال�صفر.

ال�سيربنتيكا.. واالأيدي العاملة

والآلت  النظم  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  البع�ص  وي���رى 

ال�صتغناء  اإىل  ي��وؤدي  ال�صناعة  يف  "ال�صيربنية" 

عن الأيدي العاملة، يف حني يرى البع�ص الآخر 

عملها  يف  والتحكم  ال�صيربنية  الآلت  اإنتاج  اأن 

يحتاج اإىل الإن�صان.

فيرن،  ن��ورب��رت  "ال�صيربنتيكا"  علم  موؤ�ص�ص  اأم��ا 

�صتعمل  احلديثة  ال�صناعية  الثورة  اأن  اإىل  في�صري 

على تقليل العتماد على العقل الإن�صاين، على الأقل 

التي  الروتينية  اأو  الب�صيطة،  للقرارات  بالن�صبة 

يتخذها، ولكن كما ا�صتطاع عامل البناء، والفني، 

اإىل  التغلب  املتمكن،  واحلائك  املاهر،  وامليكانيكي 

اأ�رشار الثورة ال�صناعية الأوىل، فاإن  حد ما على 

اأ�صحاب  من  وغريهما  الإدارة،  ورج��ل  الباحث، 

ال��ث��ورة  اأ�����رشار  على  التغلب  ميكنهم  امل��ه��ارات 

"ال�صيربنتيكا"  اأن  يعني  وهذا  الثانية،  ال�صناعية 

�صوف تعمل على تغيري اأمناط العمل احلالية ب�صكل 

الذي  ال�صخم  العلمي  التطور  مع  يتفق  مبا  كبري 

تعي�صه الب�رشية يف ع�رشنا احلديث.

"السيبرنتيكا" تعد 
التحامًا بين العلوم 

التجريبية واإلنسانية 

بصورة عامة
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سوق املباركية
معلم تراثي وتجاري شاهد على عصر ما قبل النفط

تصميم السوق التراثي 

جعله قبلة للسائحين 

ووجهة لتلبية 

االحتياجات اليومية 

الرتاثية  املعامل  اأب��رز  من  القبلة  منطقة  يف  الواقع  املباركية  �سوق  يعد 

يف  املوجودة  االأ�سواق  اأق��دم  واأح��د  الكويت،  يف  وال�سياحية  والتجارية 

منطقة اخلليج.

ويتميز ال�سوق بت�سميمه و�سكله الرتاثي، وهو ما جعله قبلة لل�سائحني، 

والب�سائع  ال�سلع  من  احتياجاتهم  لتلبية  واملقيمني،  للمواطنني  ووجهة 

اأو للتنزه والتعرف على جزء من تراث الكويت االأ�سيل، حيث  املختلفة، 

ي�سم ال�سوق معامل تاريخية مميزة، مثل ك�سك مبارك، و�سبيل دعيج، الذي 

يعد اأول �سبيل ملياه ال�سرب مت تاأ�سي�سه يف الكويت عام 1876. 

معالم 
وصروح
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الن�ساأة.. والت�سمية

اإىل  ن�صبة  ال�صم  بهذا  ال�صوق  ت�صمية  ترجع 

ال�صيخ مبارك ال�صباح. 

من  جمموعة  ي��د  على  ال�����ص��وق  تاأ�ص�ص  وق��د 

ال��ذي��ن ك��ان��وا يجلبون  ال��ك��وي��ت��ي��ني،  ال��ت��ج��ار 

واإفريقيا،  والهند،  ال��ع��راق،  م��ن  ب�صاعتهم 

الب�صائع  لتبادل  فيه  ويلتقون  ال�صفن،  عرب 

على  وا�صعة  �صهرة  اأعطاه  ما  وهو  وال�صلع، 

م�صتوى اخلليج.

م��ت��ع��ددة ومتنوعة  ب���اأن���واع  ال�����ص��وق  وي��زخ��ر 

ي�صم  ذلك  اإىل  اإ�صافة  والب�صائع،  ال�صلع  من 

الإك�ص�صوارات، وال�صلع  جمموعة من حمالت 

والتذكارات،  واخلزفيات،  والتحف  الرتاثية، 

وكلها باأ�صعار منا�صبة.

اأ�سواق متنوعة

مثل:  الأ����ص���واق،  م��ن  جمموعة  ال�صوق  وي�صم 

ال�صمك،  �صوق  ال�رشافني،  �صوق  الذهب،  �صوق 

التمور،  �صوق  وال��ف��واك��ه،  اخل�����رشوات  �صوق 

اأي�صًا  ي�صم  كما  والعطارة.  البهارات  و�صوق 

وال�صرتاحات،  ال�صعبية،  املقاهي  من  جمموعة 

ال��ط��راز  ع��ل��ى  ت�صميمها  مت  ال��ت��ي  وامل��ط��اع��م، 

وم�رشوبات  ماأكولت  وتقدم  القدمي،  املعماري 

ت�صتهر  ال��ت��ي  احل��ل��وي��ات  ���ص��ع��ب��ي��ة، وحم����الت 

باحللوى الكويتية القدمية التي اعتاد الكويتيون 

الدرابيل،  مثل:  القدم،  منذ  اأكلها  واخلليجيون 

والره�ص، والبق�صم، والزلبية، والبقالوة.

الأثرية  املقتنيات  بالعديد من  ال�صوق  ويزخر 

ال�صنني،  ملئات  تاريخها  يعود  التي  القدمية 

الذي  الرتاثي  الهند�صي  بالت�صميم  ويتميز 

يجعل ال�صائح يعي�ص اأجواء الأ�صواق الرتاثية 

وحمتوياتها،  مبقتنياتها  ���ص��واء  ال��ق��دمي��ة، 

ال��ذي  املباركية  �صوق  ليبقى  ت�صميمها،  اأو 

بت�صميمه  ع���ام���ًا   120 ال����  ع��م��ره  ي��ت��ج��اوز 

برونقه  حمتفظًا  الفريد  ال��رتاث��ي  امل��ع��م��اري 

ومكانته التجارية والتاريخية، وليكون الأكرث 

�صهرة و�صعبية. 

مكانة تراثية وجتارية

التاريخية  امل��الم��ح  اأب���رز  على  اأك��رث  وللتعرف 

وال���رتاث���ي���ة ل�����ص��وق امل��ب��ارك��ي��ة، ال��ت��ق��ت جملة 

فريق  وع�صو  ال��رتاث��ي،  ال��ب��اح��ث  "الوطنية" 

واحلرفية،  الرتاثية  للمعار�ص  )اأك�صبو965( 

ال�صوق،  يف  الرتاثية  املحالت  اأ�صحاب  واأح��د 

القت�صاد  اأن  اأو�صح  ال��ذي  البحراين،  مهدي 

ب�صكل  النفط  ع�رش  قبل  يعتمد  ك��ان  الكويتي 

ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة، وه���و م��ا اأك�����ص��ب �صوق 

املباركية مكانة مهمة وبعدًا اقت�صاديًا مميزًا.

واأ�صاف اأن تلك الفرتة �صهدت نه�صة جتارية غري 

ال�صيخ  توقيع  اإىل  فيها  الف�صل  يعود  م�صبوقة، 

عام  الربيطانية  ملعاهدة احلماية  ال�صباح  مبارك 

التجارية،  الكويت  مكانة  عزز  ما  وهو   ،1899

لأهمية موقعها اجلغرايف، حيث تعد بوابة ل�صمال 

�رشق �صبه اجلزيرة العربية.

�صوق  بها  يحظى  التي  املكانة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

امل��ب��ارك��ي��ة م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه، ت��رج��ع ل��ل��ع��دي��د من 

جتاري  �صوق  اأول  اأن��ه  مقدمتها  ويف  الأ�صباب، 

�صهدت  اإذ  الكويت،  يف  وا�صع  نطاق  على  يكون 

اأن  بعد  ملحوظًا،  ازده���ارًا  خالله  من  التجارة 

  �صوق املباركية اكت�صب قدميًا �صهرة وا�صعة على م�صتوى اخلليج  مهدي البحراين

البحراني: اعتماد 

االقتصاد الكويتي على 

التجارة قبل النفط أكسب 

السوق مكانة مهمة

تسمية السوق ترجع 

إلى الشيخ مبارك الصباح 

الذي أسس بداخله 

"كشك مبارك"
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حر�ص جتار الكويت يف ذلك الوقت على تاأ�صي�صه 

وبيع ب�صائعهم التي جلبوها من خمتلف اأنحاء 

العامل، ليبيعوها يف هذا ال�صوق الذي كان مقرًا 

لكبار التجار.

ك�سك مبارك

باملباركية،  ال�صوق  "ت�صمية  البحراين:  وق��ال 

ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اإىل  ن�صبة  ج��اءت 

"مبارك  ب����  ع���رف  ال�����ص��ب��اح، وال�����ذي  م���ب���ارك 

الكبري"، والذي قام ببناء اأول ك�صك يف ال�صوق 

يف عام 1897 ميالدية، وبالتحديد بعد عام من 

يعد  الك�صك  هذا  اأن  مبينًا  البالد"،  حكم  توليه 

اإذ  ال�صوق،  يف  والتاريخية  الرتاثية  املعامل  اأحد 

مت بناوؤه ليكون ديوانًا لإدارة ال�صوؤون العامة، 

املواطنني،  و�صكاوى  اآراء  اإىل  فيه  وُي�صتمع 

وُيقدم فيه خمتلف اأوجه امل�صاعدة لهم.

واأ�صار اإىل اأن الك�صك ظل ي�صتخدم لهذا الغر�ص 

ق�رش  اإىل  الكبري  م��ب��ارك  ال�صيخ  انتقال  حتى 

ال�صيف، وبعدها حتول مقر الك�صك اإىل حمكمة 

للمحكمة  م��ق��رًا  ث��م  ال��ب��الد(،  يف  حمكمة  )اأول 

البلدية،  اإدارة  اإىل  بعدها  ليتحول  ال�رشعية، 

ومقرًا للربيد، لي�صبح بعد ذلك اأول فرع للمكتبة 

العامة لإدارة املعارف.

للثقافة  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ح�صل  ذل��ك  وع��ق��ب 

وق��ام  الك�صك،  ملكية  على  والآداب  وال��ف��ن��ون 

بتجديده وترميمه، لي�صبح اأحد املعامل الرتاثية 

ال�صاهدة على حقبة مميزة يف تاريخ الكويت. 

تق�سيم هند�سي مميز

وبنّي البحراين، اأن ما مييز �صوق املباركية على 

منطقة  يف  اجلغرايف  موقعه  هو  تاريخه،  م��دار 

التق�صيم  ع��ن  ف�صاًل  ال��ك��وي��ت،  مبدينة  القبلة 

الهند�صي والعمراين، حيث ي�صم جمموعة من 

"اجلت"،  اأو  "التناكة"  �صوق  مثل:  الأ���ص��واق، 

الأ���ص��ه��م،  ���ص��وق  ذل��ك  اأط��ل��ق عليه بعد  وال���ذي 

و���ص��وق ال�����ص��ق��ور، و���ص��وق ال��ت��م��ور، و���ص��وق 

الأرب��ع  الأ���ص��واق  تلك  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  الغربلي، 

تعرت�صها  م��ت��وازي��ة  خطوط  هيئة  على  ج��اءت 

اأخرى ب�صكل متداخل وان�صيابي، مثل  اأ�صواق 

�صوق الب�صوت، والزل، وال�صالح. 

على  ي�صهل  والعمراين  الهند�صي  التق�صيم  وه��ذا 

والتنقل  واخل��روج،  الدخول  عملية  ال�صوق  زوار 

بني خمتلف املحال والدكاكني، ف�صاًل عما قامت به 

اجلهات املعنية من تعديالت للمحافظة على راحة 

الزائرين، عرب منع دخول ال�صيارات اإىل ال�صوق، 

وو�صع مر�صات املياه لتخفيف درجات احلرارة.

�سوق متكامل

امل��ب��ارك��ي��ة، ومنذ  ���ص��وق  اأن  ال��ب��ح��راين  واأك����د 

الب�صائع،  خمتلف  يف  بالتجارة  ُعرف  تاأ�صي�صه 

وم��ن��ه��ا: ال���ت���واب���ل، وال���ب�������ص���وت، وال��ت��م��ور، 

والزيوت،  وال�صقور،  واللحوم،  والأ�صماك، 

ال�صتهالكية  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل�����واد  وامل��الب�����ص، 

م�صريًا اإىل اأن غالبية هذه ال�صلع ما زالت تباع 

بع�ص  اندثرت  حني  يف  املباركية،  يف  الآن  حتى 

الب�صائع وال�صلع الأخرى لعدم ا�صتخدامها يف 

يف  التجارية  احلياة  جوانب  خمتلف  تطور  ظل 

الكويت والعامل ب�صكل عام.

السوق يضم مقاهي 

شعبية واستراحات 

ومطاعم مصممة وفقًا 

للطراز المعماري القديم

الجهات المعنية 

اهتمت بالسوق 

وأدخلت عليه تعديالت 

من أجل راحة الزائرين

  ك�صك مبارك  من املعامل التاريخية املميزة يف ال�صوق 
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مطفأة الحريق
لها أشكال متعددة

اخترعها غودفري 

عام 1723 وطورها 

األسترالي مانبي 

في 1818

ط��ف��اي��ة  اأو  احل���ري���ق،  م��ط��ف��اأة 

معدنية  اأ�سطوانة  هي  احل��ري��ق، 

كيميائية  مواد  اأو  باملاء،  مملوءة 

ت�ستخدم الإخماد احلرائق، وتتميز 

�سغري  كونها  حملها،  ميكن  باأنها 

ميكن  اأن���ه  ك��م��ا  ن�سبياً،  احل��ج��م 

وت�ستخدم  ب�سهولة،  ت�سغيلها 

ب�سورة رئي�سية يف اإطفاء احلرائق 

ال�سغرية، مع اختالف م�سدرها.

اإطفاء  اأج��ه��زة  م��ن  العديد  وه��ن��اك 

احل���رائ���ق، وي��ت��وق��ف ال��ن��وع ال��ذي 

املراد  احلريق  درجة  على  ُي�ستخدم 

مكافحة  يق�سم خرباء  اإخماده، حيث 

متعددة،  فئات  اإىل  النريان  احلرائق 

معتمدين يف ذلك على املادة امل�ستعلة.

علوم 
وتكنولوجيا
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مكوناتها

اأ�صطوانة ت�صتخدم  وتتكون طفاية احلريق من 

للت�صغيل  وذراع  الكيماوية،  للمادة  كمخزن 

يعمل بال�صغط، ومفتاح اأمان من اأجل املحافظة 

على املادة املوجودة داخل الأ�صطوانة، كما اأنها 

لنقل  خ��رط��وم  على  الأح��ي��ان  بع�ص  يف  حتتوي 

املادة من خمزن الطفاية اإىل فوهتها.

وي�صتغرق خروج املواد املوجودة يف الطفاية بني 

10 اإىل 15 ثانية تقريبًا، الأمر الذي يتطلب توجيه 

فوهتها اإىل قاعدة احلريق قبل البدء يف الت�صغيل.

خمرتع الطفاية

يف  حريق  طفاية  اأول  اخ��رتاع  ب��راءة  ت�صجيل  مت 

الكيميائي  قبل  من   ،1723 ع��ام  املتحدة  اململكة 

�صكل  على  وكانت  غودفري،  اأمربو�صيو  ال�صهري 

برميل يحتوي على �صائل اإطفاء، يعمل عن طريق 

ال��ب��ارود،  ان��ف��ج��ار ح��ج��رة �صفيح حت��ت��وي ع��ل��ى 

وكانت تعمل على مبداأ ت�صتيت وتذرية ال�صائل.

اليوم،  نعرفها  التي  احلديثة  احلريق  طفاية  اأم��ا 

فهي من اخرتاع الأ�صرتايل ويليام جورج مانبي، 

حيث   ،1775 عام  "نورفولك"  جزيرة  يف  املولود 

اخرتع اأول طفاية حريق حديثة، مكونة من اأربع 

اإىل  باملاء  مملوءة  منها  ثالث  معدنية،  اأ�صطوانات 

م�صغوط،  هواء  على  حتتوي  والرابعة  الن�صف، 

هناك  ك��ان  الأ�صطوانات  من  العلوي  اجل��زء  ويف 

ت�صغيل  يتم  وع��ن��دم��ا  و���ص��م��ام،  �صغري  خ��رط��وم 

ال�صمام، يخرج الهواء امل�صغوط من الأ�صطوانة 

الأخ��رى  الأ�صطوانات  من  امل��اء  ليجرف  املعدنية 

معه، وبالتايل يطفئ النار، ومت ت�صجيل براءة هذا 

الخرتاع يف اململكة املتحدة عام 1818.

ثم �صهد اخرتاع الطفاية اأ�صكال عدة، وتطورت 

طفاية  فظهرت  ال��وق��ت،  م���رور  م��ع  الطفايات 

مكعبة ال�صكل، واأخرى زجاجية يف عام 1860، 

يف  ظلت  وال��ت��ي   ،1894 ع��ام  ال��رغ��وة  وطفاية 

التطور حتى عام 1930.

فئات احلرائق

ت��وج��د ح��ال��ي��ًا ال��ع��دي��د م���ن اأن������واع ط��ف��اي��ات 

على  ب��الع��ت��م��اد  ت�صتخدم  وال��ت��ي  احل���ري���ق، 

فطفايات  ح��ري��ق،  ب��ك��ل  اخل��ا���ص��ة  ال���ظ���روف 

احلريق امل�صتخدمة يف املباين، تختلف عن تلك 

امل�صتخدمة يف ال�صيارات، ويتوقف النوع الذي 

اإخماده،  امل��راد  احلريق  درج��ة  على  ي�صتخدم 

النريان  احلرائق  مكافحة  خرباء  يق�صم  حيث 

نوعية  على  ذلك  يف  معتمدين  فئات،  اأرب��ع  اإىل 

املادة امل�صتعلة، وهي:

القابلة  العادية  املواد  الفئة االأوىل: ت�صمل   -

والأوراق،  الأق���م�������ص���ة،  م���ث���ل:  ل����الح����رتاق، 

واملطاط، اأو اخل�صب.

- الفئة الثانية: ت�صمل الغازات، اأو ال�صوائل 

ال��ق��اب��ل��ة ل��ال���ص��ت��ع��ال، م��ث��ل: زي����وت ال��ط��ع��ام، 

والدهون، والبرتول.

من  ك���ل  حت��ت��ه��ا  ي���ن���درج  الثالثة:  الفئة   -

املحركات، واملفاتيح والأدوات واملعدات التي 

ي�رشي فيها تيار كهربائي.

القابلة  امل��ع��ادن  ت�صم  ال��راب��ع��ة:  الفئة   -

لالحرتاق، مثل رقائق املغن�صيوم.

اأنواع الطفايات

وت��و���ص��ع ع��الم��ة ع��ل��ى معظم اأج��ه��زة اإط��ف��اء 

احل�����رائ�����ق ت���و����ص���ح ال���ف���ئ���ات ال���ت���ي مي��ك��ن 

طفايات  اأن��واع  اأه��م  وم��ن  فيها،  ا�صتخدامها 

احلريق:

• طفاية املاء:
ه��ي م��ن اأن�����واع ط��ف��اي��ات احل��ري��ق ال��ق��دمي��ة، 

كبري،  ب�صكل  امل��ا���ص��ي  يف  ت�صتخدم  وك��ان��ت 

  اأخذت طفايات احلريق اأ�صكال متعددة ومرت مبراحل خمتلفة حتى و�صلت اإىل �صكلها احلايل

الطفاية تتكون من 

أسطوانة تخزين 

وذراع للتشغيل 

ومفتاح أمان 

يستغرق خروج 

المواد الموجودة 

في الطفاية بين 10 

إلى 15 ثانية 
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لإطفاء  عملية  تعد  مل  احل��ايل  الوقت  يف  ولكن 

املاء  لعدم قدرة  اأنواع احلرائق، وذلك  بع�ص 

اأ�صبح  لذلك  الكبرية،  امل�صاحات  تغطية  على 

الإطفاء،  وح��دات  على  مقت�رشًا  ا�صتخدامها 

عرب  امل���اء  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ت�صتخدم  وال��ت��ي 

اإطفاء  مدافعها وخراطيمها، حتى تتمكن من 

احلرائق امل�صتعلة.

احلرائق  اإخ��م��اد  يف  امل��اء  طفاية  ت�صتخدم  ول 

ال��ن��اجت��ة ع��ن ال��ك��ه��رب��اء، لأن امل����اء ي��ع��د من 

ما  الكهربائي،  للتيار  ال�رشيعة  امل��و���ص��الت 

وتاأذي  احلريق،  انت�صار  ازدياد  اإىل  يوؤدي  قد 

رجال الإطفاء.

• طفاية ثاين اأك�سيد الكربون:
ب�صكل  الكربون  اأك�صيد  ثاين  غاز  على  تعتمد 

من  وتعد  احل��رائ��ق،  اإخماد  اأج��ل  من  رئي�صي 

ال��ط��ف��اي��ات امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ح��رائ��ق ال��ن��اجت��ة عن 

الكهرباء، ولكن يجب احلذر عند ا�صتخدامها، 

القدرة  ع��دم  ح��ال  يف  الت�صمم  اإىل  ت��وؤدي  لأنها 

على التعامل معها ب�صكل �صحيح.

الطفايات  من  النوع  ه��ذا  عمل  مبداأ  ويعتمد 

على خروج غاز ثاين اأك�صيد الكربون اجلامد، 

واملخزن يف درج��ة ح��رارة اأق��ل من 80 درجة 

مئوية، حيث ي�صكل طبقات عازلة للنريان عن 

يف  ت�صتخدم  اأن  ويجب  عليها،  التجمد  طريق 

هوائية،  تيارات  فيها  توجد  ل  التي  الأماكن 

اأو  بالت�صمم،  الإ�صابة  اإىل  ذلك  يوؤدي  ل  حتى 

عدم القدرة على اإخماد النار ب�صكل �صحيح.

• طفاية امل�سحوق اجلاف:
تعد من اأنواع الطفايات احلديثة، وتعتمد على 

املعادن،  م�صادة حلرائق  م�صاحيق  ا�صتخدام 

وخ�صو�صًا التي حتدث يف املناجم، اأو م�صانع 

املعادن، ولكل معدن مادة م�صادة له، تختلف 

لذلك مت  الأ�صا�صية،  املعدن  باختالف مكونات 

اأجل  من  اجل��اف  امل�صحوق  طفايات  اخ��رتاع 

احلد من احلرائق الناجتة عن املعادن.

مب�صحوق  الأ�صطوانة  مت��الأ  النوع  ه��ذا  ويف 

املواد الكيميائية، وي�صتخدم غاز النيرتوجني 

ل�صغط الأ�صطوانة، وتعمل املواد الكيميائية 

ك��غ��ط��اء ي��ع��زل احل���ري���ق ع���ن الأوك�����ص��ج��ني 

وُي�صتخدم  الح��رتاق،  عملية  ويكبح  املحيط، 

وامل��واد  البرتول  حرائق  لإطفاء  النوع  ه��ذا 

ال�رشيعة ال�صتعال.

• طفايات الرغوة:
والبرتول،  الزيوت،  حرائق  لإطفاء  ت�صتخدم 

ماء  من  مكونة  وه��ي  والأ���ص��ب��اغ،  وال�صحم، 

تعمل  حيث  ال��رغ��وة،  تنتج  ع�صوية  وم���واد 

الرغوة على عزل �صطح املادة عن الأوك�صجني 

وتربيدها باملاء.

• الطفاية الكروية:
�صبيهة  وت��ك��ون  ال���ك���روي،  ب�صكلها  تتميز 

والآلية،  ال�صكل  ناحية  من  اليدوية  بالقنبلة 

النوع  وه��ذا  املطابخ،  يف  ت�صتخدم  ما  وغالبًا 

احلرائق  اأن��واع  جلميع  �صالح  الطفايات  من 

املختلفة.

اأعلى  معلقة  الكروية  احلريق  طفاية  وتكون 

املكان الذي ميكن اأن يكون عر�صة لال�صتعال، 

الب�صيطة  توؤثر احل��رارة  ان��دلع احلرق  وعند 

على غ�صائها اخلارجي فتنفجر وت�صقط املادة 

املوجودة يف جوفها على احلريق فتخمده.

ولت�صبح الطفاية جيدة وفعالة يجب اأن تكون 

لطفايات  العاملية  املوا�صفات  �صمن  معتمدة 

من  با�صتمرار  ال��ت��اأك��د  يجب  كما  احل��رائ��ق، 

ومنا�صبتها  لال�صتخدام،  �صالحيتها  تاريخ 

اأنها  م��ن  وال��ت��اأك��د  فيه،  توجد  ال��ذي  للمكان 

ممتلئة ب�صكل كاف.

يجب أن تكون 

الطفاية مطابقة 

للمواصفات العالمّية 

لتصبح جيدة وفعالة

  يتوقف نوع الطفاية امل�صتخدم على درجة احلريق املراد اإخماده

امل�سادر

ثاين  بغاز  احلريق  مكافحة  نظام  كتاب   -

اأمني  عبداملجيد  للكاتب  الكربون،  اأك�صيد 

عام 2008.

 - م���ق���ال اأن�������واع ط���ف���اي���ات احل���ري���ق مب��وق��ع 

./https://sahabweb.net "صحاب وب�"
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ُتعترب الكليتان جزءًا من اأجزاء اجلهاز البويل، وتتخذ كل كلية 

�سكل حبة فا�سولياء، ويقدر حجمها بحجم قب�سة اليد.

املخلفات،  من  الدم  تنقية  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الكليتان  وتعمل 

واملواد الكيمائية، واملاء الزائد، وتخلي�س اجل�سم من ال�سموم، 

اإىل  باالإ�سافة  هذا  فيه،  املهمة  الكيميائية  املواد  على  واحلفاظ 

العديد من الوظائف االأخرى.

من أهم وظائف 

الكليتين تنقية الدم 

وتخليص الجسم 

من السموم

تعّرف ىلع كليتك!
صغيرة في حجمها.. كبيرة في وظيفتها

وظائف

ومن وظائف الكليتني ما يلي: 

وت�صفية  اجل�����ص��م  ن��ف��اي��ات  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص   •
ال�صموم، والأمالح الزائدة، واليوريا، ونفايات 

النيرتوجني الناجتة من ا�صتقالب اخللية. 

املياه يف اجل�صم  م�صتوى  موازنة  على  العمل   •
من خالل التحكم بحجم البول، وتنظيم �صغط 

لإدرار  امل�صاد  الهرمون  اإف��راز  خالل  من  الدم 

على  ي�صاعد  ال���ذي  الأجنيوتن�صني-  ال��ب��ول- 

ا�صتعادة �صغط الدم الطبيعي يف حال انخفا�صه، 

وذلك من خالل اإعادة امت�صا�ص املاء والأمالح 

وانقبا�ص الأوعية الدموية. 

• تنظيم ت�صنيع خاليا الدم احلمراء، من خالل 
 ،)Erythropoietin( هرمون الإريرثوبويتني

املزيد  لإنتاج  العظم  نخاع  يحفز  هرمون  وهو 

من خاليا الدم احلمراء التي حتمل الأك�صجني.

�سحة جيدة

خالل  من  الكلى  �صحة  على  املحافظة  وميكن 

اتباع الن�صائح الآتية: 

• �رشب كميات كافية من املاء وال�صوائل يوميًا:
الكلتني  ال�����ص��وائ��ل،  م��ن  الكثري  ���رشب  ي�صاعد 

ال�صتدلل  وميكن  �صحيح،  ب�صكل  العمل  على 

البول،  ل��ون  خ��الل  من  كافية  كمية  ���رشب  على 

اإذ اأّن لون البول الفاحت دليل على �رشب الكمية 

د. عبداملح�صن الكندري 

ا�صت�صاري طب العائلة - كبري الأطباء

الق�صم الطبي بدائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

صحة
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البول  ل��ون  اأّن  حني  يف  ال�صوائل،  من  الكافية 

الغامق ميكن اأن يكون عالمة على اجلفاف.

مع مالحظة اأن الإن�صان يحتاج اإىل زيادة �رشب 

الطق�ص احلار،  اأثناء  املعتاد  من  اأكرث  ال�صوائل 

ال�صاقة،  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  وعند 

وذلك لتعوي�ص ال�صوائل املفقودة بالتعرق. 

• تناول الطعام ال�سحي:
جميع  اجل�صم  امل��ت��وازن  الغذائي  النظام  مينح 

وين�صح  يحتاجها،  التي  واملعادن  الفيتامينات 

ب��ت��ن��اول ال��ك��ث��ري م���ن ال���ف���واك���ه، واخل�����ص��ار، 

اأو  املالح،  الطعام  وتقليل  الكاملة،  واحلبوب 

الذي يحتوي على ن�صبة دهون عالية. 

• متابعة �سغط الدم:
لأن  وذل��ك  بانتظام،  ال��دم  �صغط  فح�ص  ينبغي 

ارتفاع �صغط الدم ل ي�صبب ظهور اأية اأعرا�ص، 

ويف املقابل يزيد من خطر م�صاكل الكلى والقلب. 

الدم  يف  ال�سكر  م�ستويات  على  احلفاظ   •
�سمن امل�ستويات الطبيعية:

ي�صبب  اأن  ميكن  طويلة  لفرتة  ال�صكر  ارتفاع   

اأهم  من  واح��دًا  ال�صكري  يعد  اإذ  الكلى،  ف�صل 

الأمرا�ص التي توؤثر يف �صحة الكلى. 

• االإقالع عن التدخني:
التدخني يعمل على رفع �صغط الدم، الأمر الذي 

يت�صبب يف ظهور م�صاكل �صحية عديدة. 

• املحافظة على وزن �سحي:
 تت�صبب ال�ُصمنة بارتفاع �صغط الدم، وم�صاكل 

�صحية اأخرى، لذلك ين�صح مبمار�صة التمارين 

على  دقيقة   150 ملدة  ال�صدة  معتدلة  الريا�صية 

الأقل اأ�صبوعيًا، مثل امل�صي، وركوب الدراجات، 

وال�صباحة. 

• مراجعة الطبيب ب�سكٍل دوري:
الخ��ت��ب��ارات  بع�ص  ب��اإج��راء  الطبيب  ي��ق��وم  ق��د 

اختبار  مثل  ال��ك��ل��ى،  عمل  ك��ف��اءة  م��دى  لفح�ص 

الكبيبّي  ال��رت���ص��ي��ح  ���رشع��ة  يقي�ص  ال���ذي  ال���دم 

ميكن  كما   ،)Glomerular filtration rate(

اإجراء اختبار البول للك�صف عن الربوتني امل�صمى 

اإذ اأن وجوده يف البول يعد اأمرًا غري  بالألبومني 

طبيعيًا، وقد ي�صري اإىل م�صاكل يف الكليتني. 

املكمالت  ا�ستخدام  عند  احل��ذر  توخي   •
الغذائية والعالجات الع�سبية:

الف������راط يف ت���ن���اول م��ك��م��الت ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، 

وبع�ص امل�صتخل�صات الع�صبية قد يكون �صارًا 

قبل  الطبيب  ا�صت�صارة  ينبغي  ولذا  بالكليتني، 

ا�صتخدام اأية فيتامينات، اأو اأع�صاب. 

التي  االأدوي��ة  ا�ستخدام  االإف��راط يف  عدم   •
توؤثر على الكلى:

وه����ذه الأدوي�����ة ت�����ص��م��ل: م�����ص��ادات الل��ت��ه��اب 

Nonsteroidal anti-( ال�صتريويدية  غري 

وامل�����ص��ادات   ،)inflammatory drugs

احليوية، واأدوية الكورتيزون.

الف�سل الكلوي

مبكن اأن يحدث ف�صل الكلى املزمن نتيجة لأحد 

الأ�صباب الآتية: 

مر�ص ال�صكري بنوعيه الأول والثاين.   -1

�صغط الدم املرتفع غري املعالج.   -2

الكلى  كبيبات  التهاب  مثل:  الكلى،  التهابات   -3

الكلية  وال��ت��ه��اب   ،)Glomerulonephritis(

الكلية  وداء   ،)nterstitial nephritis( اخلاليل 

 .)Polycystic kidney disease متعددة الكي�صات

ب�صبب  طويلة  لفرتة  البول  جمرى  ان�صداد   -4

الربو�صتاتا،  ت�صخم  مثل:  الأم��را���ص،  بع�ص 

وح�صى الكلى، وبع�ص اأنواع ال�رشطان. 

ضرورة فحص 

ضغط الدم بانتظام 

ألنه يزيد من خطر 

مشاكل الكلى

شرب الماء 

والسوائل بكثرة 

يساعد الكلية على 

العمل بشكل صحيح

  تناول الكثري من الفواكه واخل�رشوات ي�صهم يف احلفاظ على �صالمة الكلى
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السكري يعد من 

أهم األمراض التي 

تؤثر على صحة 

الكلى وعملها

اإلفراط في تناول 

مكمالت الفيتامينات 

والمستخلصات 

العشبية يضر بالكلى

  �رشب كميات كافية من املاء وال�صوائل يوميًا ي�صاعد الكلى على العمل ب�صكل �صحيح

اجل������������������زر امل�����������ث�����������اين احل������ال������ب������ي   -5

ارتداد  وهو   ،)Vesicoureteral reflux(

البول اإىل الكليتني. 

عدوى الكلى املتكررة، وت�صمى اأي�صًا التهاب   -6

.)Pyelonephritis( احلوي�صة والكلية

دالالت

اإّن ال��ع��دي��د م��ن الأ���ص��خ��ا���ص املُ�����ص��اب��ني ب��اأح��د 

اأمرا�ص الكلى ل يدركون اإ�صابتهم؛ وذلك لأن 

الأعرا�ص والعالمات عادة ما تتاأخر يف الظهور 

اإىل ما بعد تدهور احلالة وو�صولها اإىل املراحل 

الهامة  العالمات  بع�ص  يلي  وفيما  الأخ���رية، 

التي تدل على �صالمة الكليتني:

اإن  ال�����س��ع��ور ب��ال��ط��اق��ة اجل��ي��دة: ح��ي��ث   •
ا���ص��ط��راب وظ��ائ��ف الكلى ع��ادة م��ا ي���وؤدي اإىل 

تراكم ال�صموم يف الدم، مما يوؤدي اإىل ال�صعور 

الدائم بالتعب ونق�ص الرتكيز.

وج��ود  الطبيعي:  النوم  منط  ا�ستمرار   •
ا�صطرابات  اإىل  ي��وؤدي  ما  عادة  بالدم  ال�صموم 

الأ�صخا�ص  اأن  الدرا�صات  بّينت  كما  النوم،  يف 

املُ�صابني مبر�ص الكلى املزمن هم اأكرث عر�صة 

لالإ�صابة بانقطاع النف�ص الن�صدادي النومي.

• رطوبة الب�سرة وعدم جفافها: عدم التزان يف 
ن�صب املواد الغذائية واملعادن يف اجل�صم الناجت عن 

املر�ص الكلوي، قد يوؤدي اإىل جفاف اجللد واحلكة.

هناك جمموعة من الن�صائح الهامة التي يجب 

اتباعها للحفاظ على �صحة الكلية، اأهمها:

اأخطر  الغازية، فهي من  املياه  - عدم �رشب 

الكلوي،  الف�صل  ت�صبب  ال��ت��ي  امل�����رشوب��ات 

وت�رش كلى الأطفال بالأخ�ص.

- التوقف عن تناول رقائق البطاط�ص املقلية 

بالبطاط�ص  وا�صتبدالها  باأنواعها،  املنكهة 

الطازجة املقلية يف املنزل.

بكل  وامل�صنعة  امل��دخ��ن��ة  ال��ل��ح��وم  جت��ن��ب   -

اأنواعها.

- تقليل امللح يف الأطعمة.

- عدم الإفراط يف تناول املوالح واملخلالت.

- �رشب املياه با�صتمرار.

- عدم الإفراط يف تعاطي م�صكنات الآلم.

ن�سائح هامة

عند  للتبول:  الطبيعية  احلاجة  ا�ستمرار   •
امل�صوؤولة  الكلية  اأج���زاء  يف  ���رشر  اأي  ح��دوث 

بعدوى  ال�صخ�ص  اإ�صابة  اأو  ال��دم،  ت�صفية  عن 

بزيادة يف  املُ�صاب  ي�صعر  البويل، قد  يف اجلهاز 

احلاجة للتبول، وخ�صو�صًا يف اأوقات الليل.

الكلية  وظائف  يف  اخللل  البول:  يف  الدم   •
الدم  ت�صفية  على  قدرتها  �صعف  اإىل  ي��وؤدي 

اإىل ت�رشب هذه  ي��وؤدي  ال��دم، مما  من خاليا 

يف  ال��دم  ظهور  وبالتايل  البول،  اإىل  اخلاليا 

البول، اأو رغاوي نتيجة وجود الربوتني يف 

البول.

الربوتني  ت��راك��م  العينني:  حول  انتفاخ   •
الكلية على  الناجت عن خلل يف قدرة  البول،  يف 

النتفاخ  ظهور  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  ال���دم،  ت�صفية 

حول العينني.

• تورم القدمني والكاحلني: اخللل يف وظائف 
ال��ك��ل��ي��ة ق��د ي����وؤدي اإىل اح��ت��ب��ا���ص ال�����ص��ودي��وم 

وال�صوائل يف اجل�صم، وبالتايل حدوث انتفاخ يف 

الأطراف ال�صفلية للج�صم.
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لهذا  تعقد  ال��ت��ي  العمل  ور����س  يف  وامل�����س��ارك��ة 

الغر�س، باالإ�سافة اإىل عدد من الفعاليات املرتبطة 

بامل�سفاة،  للمعدات  ال�سناعية  الكفاءة  بتعزيز 

املتعلقة  الق�سم  اأع��م��ال  تنظيم  يف  اأ���س��ارك  كما 

العمل يف امل�سفاة، مع �سمان تنفيذ  بكيفية �سري 

االأعمال ب�سورة ان�سيابية، ويتمثل جوهر عملي 

ال�سرتاتيجية  امل�ستمر  التطوير  يف  بامل�ساهمة 

العمل لتح�سني االأداء الكلي للم�سفاة.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
اأثناء فرتة الدرا�سة اجلامعية ح�سلت على فر�سة 

اإيكويت ل�سناعة البرتوكيماويات  تدريب يف �سركة 

)Equate(، وخالل فرتة التدريب تعرفت عن قرب 

على الدور الهام الذي يلعبه املهند�س الكيميائي يف 

القطاع النفطي، ومل�ست اإىل اأي مدى يتفانى املهند�س 

يف اأداء عمله داخل هذا القطاع احليوي، مما اأعطاين 

احلافز لالجتهاد حتى اأ�ستطيع االن�سمام اإىل الفريق 

الهند�سي يف القطاع النفطي، وكان هذا هو طموحي 

امل�ستقبلي خالل فرتة الدرا�سة اجلامعية.

• بطاقة تعارف.. من اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك 
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

الهند�سة  يف  متخ�س�سة  االإبراهيم،  اآيات  املهند�سة 

الكيميائية، تخرجت من كلية الهند�سة والبرتول - 

جامعة الكويت.

• ما طبيعة العمل الذي تقومني به؟
ال�سناعي يف  االأداء  كفاءة  اأعمل مهند�سة تطوير 

دائرة �سمان اجلودة يف م�سفاة ميناء االأحمدي، 

وتخطيط،  مراجعة،  يف  عملي  طبيعة  وتتمثل 

برت�سيخ  املتعلقة  الن�ساطات  كافة  وتن�سيق 

التنظيم  ومنها  للمعدات،  ال�سناعية  الكفاءة 

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية، والدرا�صة النظرية؟

النظرية،  الدرا�سة  بني  ب�سيط  اختالف  هناك 

هناك  الوقت  نف�س  يف  ولكن  العملي،  واجلانب 

عملية دمج بني االإثنني.

الحظت  الدرا�سي،  تخ�س�سي  لطبيعة  وبالن�سبة 

العملية  احل��ي��اة  ب��ني  امل��ت��ع��ددة  ال�سبه  اأوج���ه 

والدرا�سة النظرية، بحكم اأن الهند�سة الكيميائية 

متثل جوهر واأ�سا�س العمل يف القطاع النفطي.

جمال  يف  تواجهك  ال��ت��ي  التحديات  اأه���م  م��ا   •
العمل، وكيف تتغلبني عليها؟

وجوه

آيات 
اإلبراهيم

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

أطمح بترك بصمة 

واضحة في مجالي 

الوظيفي وتعزيز تقدم 

القطاع النفطي

تطوير الذات يبدأ 

بالتعلم ورسم أهداف 

لتحقيقها على المدى 

القصير والطويل
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• ما هي اأهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها يف 
جمال العمل؟

ح�سلت  العمليات  بق�سم  تدريبي  فرتة  خالل 

وم�سغل  حقل،  كم�سغل  قبول  �سهادة  على 

)وحدة  البرتول  تكرير  لوحدة  التحكم  لغرفة 

اإع��داد  يف  �ساركت  ذل��ك  على  وع���الوة   ،)40
با�سرتاتيجية  خا�س  تدريب  كتيب  وتطوير 

يف  املعرفة  تعزيز  ي�ستهدف  وال��ذي  الوحدة، 

وحدات ال�سركة.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
تطوير الذات يبداأ بالتعليم ب�سفة م�ستمرة عن 

وا�سحة  اأهداف  ور�سم  املطالعة،  كرة  طريق 

الطويل،  واملدى  الق�سري  املدى  على  لتحقيقها 

يف  النفطي  بالقطاع  العمل  حت��دي��ات  اأه��م  تكمن 

املتعددة  اليومية  االأعمال  تنفيذ  �سرعة  �سرورة 

الدقة،  معايري  اأق�سى  مراعاة  مع  واملت�سابكة، 

والتن�سيق مع خمتلف االأق�سام بامل�سفاة.

التغريات  نغفل  اأال  يجب  اآخ��ر  جانب  وعلى 

امل�ستمرة والتطورات ال�سريعة التي يت�سم بها 

القطاع النفطي على م�ستوى ال�سعيدين املحلي 

التغريات  هذه  مواكبة  و�سرورة  والعاملي، 

طوال الوقت، مما يعد حتدياً اآخر على م�ستوى 

ال�سركة ككل.

بالتن�سيق  التحديات  ه��ذه  على  التغلب  ويتم 

االأمثل  التنظيم  مع  االأط��راف،  كافة  بني  امل�ستمر 

التخطيط  طريق  عن  ا�ستثماره  وُح�سن  للوقت 

امل�سبق للمهام.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
نعم بالتاأكيد، فالعمل يف القطاع النفطي يركز 

الوظيفية،  حياتي  يف  العملي  اجلانب  على 

اإىل ذلك ي�سمل  باالإ�سافة  اإليه،  اأميل  وهذا ما 

العمل يف هذا القطاع تطبيق ما متت درا�سته 

يف املرحلة اجلامعية.

مبعظم  الريادة  اأخ��ذ  يف  املبادرة  اأن  �سك  وال 

وتعزز  امل��ه��ارات،  �سقل  يف  ت�سهم  االأع��م��ال، 

مكامن  اكت�ساف  على  وت�ساعد  الذاتي،  الوعي 

القوة يف ال�سخ�سية.

يف  حتقيقه  تودين  ال��ذي  وم��ا  طموحاتك،  ما   •
امل�صتقبل؟

طموح املرء لي�س له حد، وال ميكن ح�سره يف 

عدة اأ�سطر، ولكن اأطمح برتك ب�سمة وا�سحة 

يف جمايل الوظيفي، واآمل م�ستقباًل اأن اأكت�سب 

ومواكبة  التقدم  لتعزيز  الالزمة  اخل��ربات 

اأن  اأمتنى  ذلك  اإىل  اإ�سافة  القطاع،  تغريات 

اأكون م�سدر اإلهام للغري.

• ما هواياتك، وهل حتر�صني على ممار�صتها؟  
االأدب  يف  خا�سة  للمطالعة،  كبري  حب  ل��دي 

خا�س  اهتمام  ول��دي  والتاريخ،  الكال�سيكي 

املختلفة  واحل�سارات  الثقافات  على  بالتعرف 

ال�سفر، واأحر�س قدر امل�ستطاع على  من خالل 

الوقت  بتنظيم  اأحبه،  ما  لفعل  تخ�سي�س وقت 

والتخطيط امل�سبق.

سرعة تنفيذ األعمال 

اليومية المتعددة 

والمتشابكة بدقة عالية 

أهم تحديات العمل

  القراءة واملطالعة من الهوايات املف�صلة لدى اآيات الإبراهيم
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هل تعلم ؟ 
 اأن البرق ي�ضرب الأر�ض 8 ماليين 	 

مرة يوميًا.

اأن القط الأ�ضود في اليابان رمز ال�ضعد، 	 
وفي اأميركا رمز النح�ض.

اأن تكلفة الح�ضول على المياه في 	 
الزجاجات ال�ضحية، تقدر بـ 250 �ضعف 

تكلفة الح�ضول عليها من ال�ضنبور.

معلومات عامة
الدماغ يمثل 2 % من كتلة ج�ضم الإن�ضان، وي�ضتهلك 	 

20 % من الأك�ضجين الداخل له.

عيون المراأة ترم�ض �ضعف عدد مرات عيون 	 
الرجل.

3 % من مياه الأر�ض فقط �ضالحة لل�ضرب.	 

من الكويت
موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي: هي موؤ�ض�ضة غير 	 

ربحية، تاأ�ض�ضت بموجب مر�ضوم اأميري �ضدر 
عام 1976، بتوجيه من المغفور له، اأمير الكويت 

المرحوم ال�ضيخ جابر الأحمد الجابر ال�ضباح، بهدف 
ن�ضر الثقافة العلمية والتكنولوجية والبتكارية، من 

اأجل كويت م�ضتدامة.

طريق الدائري ال�ضاد�ض، يبلغ طوله 51 كيلو مترًا، 	 
ويعد اأطول الخطوط الدائرية، وقد تمت ت�ضميته 

با�ضم المرحوم جا�ضم محمد الخرافي.

شخصيات
 جبران خليل جبران:

�ضاعر، وروائي، وفنان، ولد عام 1883، في ب�ضرى بلبنان، ثم انتقلت عائلته، با�ضتثناء والده، للعي�ض في اأمريكا في عام 1895.

وعاد جبران اإلى لبنان بعد �ضفره اإلى اأمريكا بثالث �ضنوات، ودر�ض في بيروت، وبرع في اللغة العربية، وقام بن�ضر اأول 
اأعماله الأدبية، وبعدها عاد اإلى اأمريكا عام 1903، ثم �ضافر اإلى باري�ض لدرا�ضة الفنون.

وفي عام 1912 ا�ضتقر في نيويورك، وكّر�ض حياته لكتابة المقالت الأدبية، والق�ض�ض الق�ضيرة باللغتين العربية 
والإنجليزية، كما عمل بالر�ضم اأي�ضًا، وتوفي عام 1931، وعمره 48 عامًا، ب�ضبب �ضرطان الكبد. 

ومن اأهم اأعمال الأدبية كتاب، عرائ�ض المروج، ودمعة وابت�ضامة، والأرواح المتمردة، والأجنحة المتك�ضرة، والمواكب.

كلمات
الحرية، هي ذلك التاج الذي ي�ضعه الإن�ضان 	 

على راأ�ضه لي�ضبح جديرًا باإن�ضانيته.

الحياة ُمتع يتنازل عنها الإن�ضان واحدة بعد 	 
الأخرى حتى ل يبقي منها �ضيء، وعندئذ 

يدرك اأنه قد حان وقت الرحيل.

اأن نجتمع �ضويًا هي البداية، اأن نبقى معًا هو 	 
التقّدم، اأن نعمل معًا هو النجاح.
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تو�ضعة ر�ضيف تحميل الزيت في م�ضفاة ال�ضعيبة. •

م�ضروع تو�ضعة وحدة الهيدروجين في الم�ضفاة. •

الوطنية: عدد يناير 1977
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