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انطالقة جديدة

اأن يكون عام خري واأمن  نبداأ عامًا جديدًا، ن�صاأل اهلل عز وجل 

املحبة  الأر����ص  �صعوب  ول�صائر  ولبلدنا  ل�صعبنا  وا�صتقرار 

لل�صالم والتعاون.

اإنها مرحلة خمتلفة، لي�صت كغريها من املراحل التي مرت �صابقًا، 

على الأقل ما يتعلق منها بجانب التحديات ال�صحية املتمثلة بجائحة 

كورونا، وما خلفته من اآثار ومتغريات طالت معظم جوانب حياتنا، 

الأ���رشة،  م�صتوى  على  وحتى  التعليمية،  اأو  القت�صادية،  �صواء 

وبرنامج حياتنا اليومية.

لقد تغري ب�صبب هذه املحنة الطارئة الكثري من املفاهيم التي اعتدنا 

اأن نزاول اأعمالنا، ونوؤدي مهامنا انطالقًا منها، حتى غدت احلياة 

وقواعدها  تفا�صيلها  يف  جديد  م��ن  تت�صكل  وك��اأن��ه��ا  اأعيننا  اأم���ام 

وتعامالتها يف العامل باأكمله.

بالن�صبة لنا، وطاملا كان هذا التغيري اأمرًا ل مفر من التعاطي معه، 

فاإن جناحنا يف املواجهة يعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على مقدار ما نتحلى 

على  وال��ق��درة  املتغريات،  لطبيعة  ا�صتيعاب  وم��ن  امل��رون��ة،  من  به 

التكيف الإيجابي معها.

على الرغم من عن�رش املفاجاأة الذي كان ال�صمة الأبرز ملا حدث يف 

الآونة الأخرية، اإل اأن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية جنحت يف 

التعامل مع متطلبات هذه املرحلة، وا�صتطاعت اأن مت�صي قدمًا يف 

تنفيذ م�صاريعها، وتاأدية مهامها، والقيام باأدوارها دون اأي تهاون 

اأو اإخالل اأو تاأخري.

�صحيح اأن ال�رشكة مل تنُج متامًا من �رشيبة هذه النقلة املباغتة، اإل 

اأنها متكنت بف�صل من اهلل عز وجل، ثم بف�صل الإجراءات والتدابري 

وموا�صلة  املرحلة،  ه��ذه  اآث��ار  جت��اوز  من  ال��دول��ة،  اتخذتها  التي 

م�صريتها، مرتكزة يف ذلك على تعاون ومتيز وكفاءة موظفيها.
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برنامج 
تعريفي
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برنامج تعريفيبرنامج تعريفي
للمهندسين حديثي التعيين

ُتعترب الربامج التدريبية اأحد الأ�سا�سيات الهامة للموظف والكيان الذي يعمل 

وتقدمي  وكفاءته  العمل  على  النهاية  يف  الربامج  هذه  نتائج  تنعك�س  اإذ  به، 

خدمة اأف�سل للجمهور.

وانطالقاً من ذلك، اأقامت م�سفاة ميناء الأحمدي حتت رعاية وح�سور نائب 

للمهند�سني  تعريفياً  برناجماً  العجمي  �سجاع  للم�سفاة  التنفيذي  الرئي�س 

حديثي التعيني، امتد على مدى اأ�سبوعني، بهدف تعريفهم بطبيعة عمل دوائر 

امل�سفاة وفرق العمل ذات ال�سلة.

تطوير

العجمي: بذل الجهود 

لتحقيق األهداف بما 

يتماشى مع استراتيجية 

القطاع النفطي
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تقديم 36 محاضرة 

لتعريف طبيعة عمل 

ومهام كل دوائر 

وفرق عمل المصفاة

  ق�صم الكفاءة ال�صناعية ُيطبق منهجيات عاملية لتعمل امل�صفاة باأمان وكفاءة عالية  �صجاع العجمي 

نظم ولوائح العمل

 ب����������داأ ال������رن������ام������ج ب����ل����ق����اء ع������ر م��ن�����ص��ة 

امل�����ص��ف��اة  اإدارة  ج��م��ع   )MS TEAMS(

العجمي  رح��ب  حيث  اجل���دد،  املهند�صني  م��ع 

بروح  العمل  ���رشورة  على  موؤكدًا  باحل�صور، 

ال��ف��ري��ق ال���واح���د م��ع ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر داخ��ل 

ولوائح  بنظم  والل��ت��زام  وخارجها،  امل�صفاة 

لكت�صاب  للمواقع  امليدانية  وال��زي��ارات  العمل 

اخلرة العملية واملعرفة الفنية.

ال���ولء  اأث���ر  اإىل  كلمته  يف  العجمي  وت��ط��رق 

ال�رشكة،  اأداء  م��وؤ���رشات  تعزيز  يف  الوظيفي 

واأه���م���ي���ة ب����ذل اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 

ا�صرتاتيجية  م��ع  يتما�صى  مب��ا  امل��ن�����ص��ُودة، 

الن�صائح  بع�ص  م��وج��ه��ًا  ال��ن��ف��ط��ي،  ال��ق��ط��اع 

باإيجابية  للمهند�صني حثهم فيها على التفكري 

عن  والبحث  ال�صلبية،  امل�صادر  كافة  وجتنب 

لي�صبحوا  اجل��ه��د  وب���ذل  والإب�����داع،  التميز 

اأع�صاء فعالني يف فريق العمل. 

واأعرب العجمي عن اأمنياته للمهند�صني اجلدد 

الرنامج  من  وال�صتفادة  وال�صداد  بالتوفيق 

مديري  م��ن  جمموعة  األ��ق��ى  فيما  التعريفي، 

حلثهم  باملهند�صني  ترحيبية  كلمات  ال��دوائ��ر 

على ب��ذل اجل��ه��ود وال��ت��ع��اون والن��دم��اج مع 

فرق العمل املختلفة بامل�صفاة من خالل زيارة 

مواقع الت�صغيل والتّعرف عن قرب على طبيعة 

عمل امل�صفاة.

حما�سرات

وُيعتر الرنامج مبثابة تعريف �صامل لطبيعة 

وف��رق  دوائ���ر  ك��ل  وم�صوؤوليات  وم��ه��ام  عمل 

ب��الإ���ص��اف��ة  الأح���م���دي،  م��ي��ن��اء  م�صفاة  ع��م��ل 

"البرتول  مب��راف��ق  ال�صلة  ذات  الأق�����ص��ام  اإىل 

الوطنية" املختلفة، و�صمل تقدمي 36 حما�رشة 

تعريفية وتوعوية.

وقد �صهد الرنامج تقدمي حما�رشات من دوائر 

وعمليات  امل�صفاة،  عمليات  كدائرة  العمليات، 

ال��غ��از، وع��م��ل��ي��ات ال��وق��ود ال��ب��ي��ئ��ي، ودوائ����ر: 

ال�صيانة، واخلدمات الفنية، و�صمان اجلودة، 

ك��م��ا غ��ط��ت امل��ح��ا���رشات ع����ددًا م��ن ف���رق عمل 

ال�صالمة،  عمل  فريق  مثل:  املُ�صاندة،  الدوائر 

وفريق عمل البيئة من دائرة ال�صحة وال�صالمة 

الأمن والإطفاء مب�صفاة  والبيئة، وفريق عمل 

ميناء الأحمدي من دائرة الأمن والإطفاء.

�سحة و�سالمة وبيئة

ال�صحة  بدائرة  اخلا�صة  املحا�رشة  وتطرقت 

املُتعلقة  الفنية  املفاهيم  اإىل  والبيئة  وال�صالمة 

بال�صحة وال�صالمة، واأنواع وم�صادر الأخطار 

النظم  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  م��ن��ه��ا،  احل���د  وك��ي��ف��ي��ة 

داخل  وال�صالمة  بال�صحة  اخلا�صة  واللوائح 

التدريبية  وال��رام��ج  التدقيق  ونظم  امل�صفاة، 

يف  ال��ط��وارئ  اإدارة  كيفية  عن  ونبذة  املُتاحة، 

م�صايف ال�رشكة املختلفة.

يف حني تطرقت حما�رشة فريق عمل البيئة اإىل 

وم�صادر  امل�صايف،  يف  البيئية  املخاطر  اأن���واع 

التي تواجه ال�صناعة  التحديات  التلوث، واأهم 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، وط����رق ���ص��ب��ط ال��ت��ح��ك��م ب��ال��ت��ل��وث 

دائرة الصحة 

والسالمة شرحت 

أنواع ومصادر األخطار 

وكيفية الحد منها
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  اهتمام من ال�رشكة بتدريب الكفاءات الوطنية ال�صابة حديثة التعيني

ال��ه��وائ��ي واأ���ص��ال��ي��ب احل��م��اي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

اللوائح والنظم اخلا�صة بحماية البيئة واإدارة 

النفايات.

اأمن واإطفاء

عمل  بفريق  اخل��ا���ص��ة  امل��ح��ا���رشة  و���رشح��ت 

املتمثلة  الرئي�صية  الأه���داف  والإط��ف��اء  الأم��ن 

مبا  والإطفاء  الأم��ن  خدمات  اأف�صل  توفري  يف 

لل�رشكة،  ال�صرتاتيجي  الهدف  مع  يتما�صى 

امل��راف��ق والتخطيط  ت��اأم��ني  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 

والإعداد وال�صتجابة لأي حالت طوارئ ملنع 

اخل�صائر يف الأرواح واملمتلكات.

للدائرة،  التنظيمي  الهيكل  عر�ص  خاللها  ومّت 

لالأحداث،  الأمنية  وال�صتجابة  وال�صتعدادات 

عر  ال��دخ��ول  وت�صاريح  اأنظمة  من  والغر�ص 

الوطنية"، وغريهم  "البرتول  ملوظفي  البوابات 

من الأ�صخا�ص الذين يحتاجون اإىل الو�صول اإىل 

مرافق ال�رشكة، واملرافق التي تعمل بال�صرتاك 

مع ال�رشكات الأخرى التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول 

اأي�صًا  الت�صاريح  ه��ذه  ت�صمل  حيث  الكويتية، 

املركبات واملواد واملُعدات والهواتف املحمولة 

والراديو واأجهزة الكمبيوتر املحمولة وغريها 

مرافق  اإىل  جلبها  ي��ج��ري  ال��ت��ي  الأدوات  م��ن 

ال�رشكة واخلروج بها.

ك��م��ا مّت ����رشح م�����ص��وؤول��ي��ات خ��دم��ات الإط��ف��اء 

منها،  والغر�ص  ال��دوري��ة،  الأمنية  واحل��م��الت 

اأي  واأم��ن  وممتلكات  اأرواح  حماية  يف  املتمثل 

من�صاأة تابعة لل�رشكة وجميع منت�صبيها.

العمليات

على  العمليات  دائ����رة  حم��ا���رشات  واح��ت��وت 

عمليات  منطقة  ل��ك��ل  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

بامل�صفاة، وما ت�صمه من وحدات تكرير ومباين 

من  وحدة  كل  لتفا�صيل  تطرقت  كما  ُم�صاندة، 

عمل  ونظرية  الفني،  الت�صميم  مثل  املنطقة، 

الوحدة واأهميتها، وطاقتها الإنتاجية، واللقيم 

ونوعية  تنتجها،  التي  واملنتجات  امل�صتخدم، 

الوحدة اإن كانت اإنتاجية اأو خدمية.

دائرة ال�سيانة

اأما حما�رشات دائرة ال�صيانة، فقد مّت التطرق 

تلبي  التي  بالدائرة  املتنوعة  للفرق  من خاللها 

اإن  حيث  اأنواعها،  باختالف  ال�صيانة  عمليات 

عمليات �صيانة  يقدم  والتكييف  الكهرباء  ق�صم 

التكييف،  واأن��ظ��م��ة  الكهربائية  املُ��ع��دات  لكل 

ال�صيانة  املُتعلقة بها، واإجراء  العقود  ومتابعة 

الت�صغيلية  الأخ���ط���اء  واك��ت�����ص��اف  ال���دوري���ة، 

عمليات  يف  اأي�����ص��ًا  وامل�����ص��ارك��ة  وم��ع��اجل��ت��ه��ا، 

التوقف املجدول للوحدات ل�صيانتها.

عبارة  هي  والتي  الدقيقة،  ل��الآلت  وبالن�صبة 

عن اآلت اإلكرتونية منت�رشة يف اأماكن ُمتعددة 

بامل�صفاة بغر�ص متابعة قيا�صات حيوية، مثل 

التحكم  واأحيانا  وال�صغط  احل��رارة  درجات 

بغر�ص  تلقائية  اإج�����راءات  ات��خ��اذ  اأو  ب��ه��ا، 

حماية الوحدات فيتم �صيانتها من قبل فريق 

عمل الآلت الدقيقة.

تخطيط  لفريقي  حما�رشتني  تخ�صي�ص  مّت  كما 

بعمليات  يقومان  اللذين  و)2(   )1( ال�صيانة 

فريق عمل البيئة 

أوضح أنواع المخاطر 

في المصافي 

ومصادر التلوث 

تأمين المرافق 

واالستجابة لحاالت 

الطوارئ على رأس 

مهام "األمن واإلطفاء" 
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  مهام كبرية ل� "التفتي�ص والتاآكل" للتاأكد من كفاءة املُعدات وخطوط الأنابيب

دائرة العمليات 

قدمت معلومات 

عن كل منطقة 

عمليات بالمصفاة 

فريق عمل المختبر 

يقوم بإجراء حوالي 

1500 إلى 2000 
فحص يوميًا

جدولة ال�صيانة، لتتم ح�صب خطط ُم�صبقة، �صواء 

ال��وح��دات  �صيانة  اأو  ال��دوري��ة  املُ��ع��دات  �صيانة 

حما�رشات   4 تخ�صي�ص  اإىل  بالإ�صافة  ككل، 

لفرق �صيانة املُعدات امليكانيكية، حيث يتم تق�صيم 

4 مناطق، ويتوىل كل فريق �صيانة  اإىل  امل�صفاة 

املُعدات امليكانيكية يف اإحدى تلك املناطق.

واأو�صحت هذه املحا�رشات اأن فريقي املُعدات 

ه��ذه  ب�����ص��ي��ان��ة  ي�صطلعان  م��ن  ه��م��ا  ال������دوارة 

حني  يف  وال�صواغط،  امل�صخات  مثل  املُ��ع��دات، 

كبري  ع��دد  عن  م�صوؤول  الور�ص  عمل  فريق  اأن 

املنت�رشة  املختلفة  الأغ��را���ص  ذات  الور�ص  من 

والت�صنيع،  ال��ل��ح��ام،  ور����ص  م��ث��ل:  بامل�صفاة، 

من  وغ��ريه��ا  وال�����ص��ي��ارات  ال��دق��ي��ق��ة،  والآلت 

الور�ص لتلبية عمليات ال�صيانة داخل امل�صفاة.

اخلدمات الفنية

الفنية  اخل��دم��ات  دائ���رة  حم��ا���رشات  و�صملت 

عمل  فريق  يقوم  حيث  ال��دائ��رة،  ف��رق  خمتلف 

م�صتوى،  اأع��ل��ى  على  خ��دم��ات  بتقدمي  املختر 

تطابق  من  للتاأكد  املختلفة  العينات  حتليل  مثل 

املنتجات مع املوا�صفات املطلوبة من قبل عمالء 

ال�صت�صارات  يقدم  كما  الوطنية"،  "البرتول 

لكافة الفرق للُم�صاعدة يف حت�صني املنتجات، اإذ 

يقوم املختر باإجراء حوايل 1500 اإىل 2000 

فح�ص يوميًا.

و���رشح��ت امل��ح��ا���رشات اخل��ا���ص��ة ب��ف��رق عمل  

الت�صنيع طرق ُمتابعة الفرق للحالة الت�صغيلية 

لفرق  الالزمة  ال�صت�صارات  وتقدمي  للوحدات، 

العمليات بحيث يتم احلفاظ على كفاءة و�صمان 

الت�صغيل الأمثل للوحدات. 

دوري  باختبار  اأي�صًا  الت�صنيع  ف��رق  وتقوم 

للموا�صفات  ُمطابقتها  م��ن  للتاأكد  للوحدات 

فريق  خ��الل  من  تقوم  كما  الت�صغيلية،  الفنية 

اأنظمة  مبتابعة  بالت�صنيع  التحكم  هند�صة 

بكفاءة  عملها  م��ن  وال��ت��اأك��د  املختلفة،  التحكم 

وتقدمي احللول الالزمة ل�صمان فاعليتها. 

تخطيط العمليات

العمليات،  تخطيط  فريق  حم��ا���رشة  يف  وج��اء 

موؤ�ص�صة  م��ع  بالتن�صيق  ال��ف��ري��ق  ق��ي��ام  كيفية 

ال�صوق  متطلبات  ل��ت��اأم��ني  الكويتية  ال��ب��رتول 

املحلي من الوقود واملنتجات البرتولية املختلفة 

تزويد  يتم  وكيف  بامل�صفاة،  اإنتاجها  يتم  التي 

على  بناًء  البرتولية،  باملنتجات  اأي�صًا  البواخر 

للت�صدير  املوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  املُعتمدة  اخلطة 

�صمان  على  ال��ف��ري��ق  يحر�ص  حيث  ل��ل��خ��ارج، 

للمعايري  املنتجات  ه��ذه  م��وا���ص��ف��ات  ُمطابقة 

املطلوبة يف ال�صوقني املحلي والعاملي، وذلك عن 

امل�صفاة  طريق مزج عدة منتجات من وح��دات 

مع اإ�صافة بع�ص املُح�صنات الكيميائية اإن تطلب 

فرق  قبل  من  النهائي  الفح�ص  يتم  ث��ّم  الأم��ر، 

عمل املختر واإ�صدار �صهادة العتماد واملطابقة 

للموا�صفات املطلوبة.

�سمان اجلودة

بالإ�صافة اإىل ما �صبق مّت تقدمي عدة حما�رشات 

عن دائرة �صمان اجلودة بفرق عملها املختلفة، 

ح��ي��ث ي��ت��وىل ف��ري��ق ال��ه��ن��د���ص��ة واخل���دم���ات 
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امليكانيكية،  لالأعمال  الهند�صية  احلزم  اإع��داد 

والأنابيب، والأعمال املدنية ملختلف م�صاريع 

اإ�صافة تعديالت مطلوبة للم�صفاة، اأو اإدخال 

مع  يتما�صى  مب��ا  ال��وح��دات  على  حت�صينات 

اأحدث املعايري الدولية واملمار�صات الهند�صية 

واملوثوقية  ال�صالمة  ت�صمن  التي  ال�صليمة 

ذلك  اإىل  بالإ�صافة  البيئة،  على  التاأثري  وعدم 

يقوم الفريق بالتن�صيق وحجز و�رشاء املواد 

وم��راج��ع��ة  امل�����ص��اري��ع،  ملختلف  والأن���اب���ي���ب 

للم�صاريع  الهند�صي  الدعم  وتقدمي  الوثائق 

الراأ�صمالية الكرى وجلميع اإدارات امل�صفاة 

يف املوا�صيع ذات ال�صلة بالأعمال امليكانيكية 

والأنابيب واملدنية.

ويقوم الفريق اأي�صًا ب�صيانة وحتديث الوثائق 

وكتالوجات  واملُ�صتندات  )الر�صومات  الفنية 

ال��ب��ائ��ع��ني وم���ا اإىل ذل����ك( املُ��ت��ع��ل��ق��ة مب��راف��ق 

امل�صتدام  الهند�صي  الدعم  وتوفري  امل�صفاة، 

جلميع فرق العمل.

وي�����ص��ارك اأي�����ص��ًا يف ف���رق ال��ع��م��ل وال��ل��ج��ان 

وال�����رشك��ات  للم�صايف  الفني  ال��دع��م  وف���رق 

ال��زم��ي��ل��ة الأخ�����رى، وي��ق��وم ب���اإع���داد نطاق 

والر�صومات  وامل���واد  واملوا�صفات  العمل 

الهند�صية، وما اإىل ذلك من الوثائق املطلوبة 

وين�صق  عليها،  املتعاقد  امل�صاريع  لعطاءات 

بناء  اأثناء  واملقاولني  امل�صفاة  اإدارات  مع 

ا�صتك�صاف  م��ع  عليها،  املتعاقد  امل�صاريع 

الأخطاء واإ�صالحها.

فهو  وال��ت��اآك��ل،  التفتي�ص  لفريق  وبالن�صبة 

ك��ف��اءة  م���ن  ال��ت��اأك��د  يف  ه���ام���ًا  دورًا  ي��ل��ع��ب 

عمليات  لتنا�صب  الأنابيب  وخطوط  املُعدات 

فح�ص  اإج���راء  بوا�صطة  وذل���ك  الت�صغيل، 

دوري واإ�صدار ن�صائح بالإ�صالح، معتمدًا 

يف ذلك على نتائج الفح�ص.

وال��ت��اأك��د من  الإ����ص���الح  عمليات  اإمت����ام  وب��ع��د 

فاإن  الت�صغيل،  وخطوط  املُعدات  هذه  �صالحية 

مدة  لتجديد  �صالحية  تقارير  ي�صدر  الفريق 

ذلك  اإىل  اإ�صافة  واخلطوط،  املُعدات  هذه  عمل 

طبقًا  اجلديدة  املُعدات  ت�صنيع  عمليات  يتابع 

اأو  ال�رشكة  ور���ص  داخ��ل  العاملية  للموا�صفات 

خارجها يف ور�ص املقاولني.

ظاهرة  وتقييم  مبراقبة  ال��ت��اآك��ل  ف��رق  وت��ق��وم 

ن�صائح  واإ�صدار  واخلطوط،  للمعدات  التاآكل 

ُم��راق��ب��ة  وك��ذل��ك  للحماية،  املنا�صبة  ب��ال��ط��رق 

للتاأكد  الغاليات  التريد ومياه  مياه  ُموا�صفات 

من ُمطابقتها للموا�صفات.

بتطبيق  فيقوم  ال�صناعية  الكفاءة  فريق  اأم��ا 

العاملية  املعايري  ذات  املنهجيات  م��ن  العديد 

وفعال  اأم��ن  ب�صكل  امل�صفاة  عمل  من  للتاأكد 

اأنظمة  اأف�صل  وتطبيق  ممكنة،  كفاءة  وباأعلى 

ال�رشكة،  يف  والعتمادية  ال�صناعية  اجل��ودة 

كما يقوم بالتخطيط والتحكم والإ�رشاف على 

اأجل  من  الكفاءة  بزيادة  اخلا�صة  الأن�صطة 

حتقيق احلد الأمثل من عامل التدفق وتعزيز 

احللول  واعتماد  مراجعة  مع  الربح،  هام�ص 

التي من �صاأنها تعزيز كفاءة و�صالمة وحدات 

جلميع  واملُ�صاعدة  امل�صورة  وتقدمي  امل�صفاة، 

الأداء  كفاءة  يخ�ص  فيما  امل�صفاة  عمل  فرق 

ا�صرتاتيجيات  تطوير  ذلك  يف  مبا  ال�صناعي، 

والتقنيات  املبادرات  وتنفيذ  الأ�صول  اإدارة 

لتح�صني الأداء.

"الهندسة والخدمات" 
يقوم بإعداد الحزم 

الهندسية لألعمال 

الميكانيكية واألنابيب

  م�صفاة ميناء الأحمدي تطّبق اأف�صل اأنظمة اجلودة ال�صناعية والعتمادية وزيادة الكفاءة

"تخطيط العمليات" 
ينسق مع المؤسسة 

لتأمين متطلبات السوق 

المحلي من الوقود
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التحقيق يف الحوادث
ورشة عمل بمصفاة ميناء عبداهلل

بتخ�س�ساتهم  التعيني  حديثي  ملوظفيها  ال�سركات  تنظمها  التي  العمل  ور�س  ُت�ساعد 

املختلفة على تطوير مهاراتهم و�سقل خرباتهم.

ال�سالمة  ق�سم  يف  ممثلة  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  دائرة  اأقامت  ذلك،  مع  ومتا�سياً 

التابع مل�سفاة ميناء عبداهلل ور�سة تدريبية للمهند�سني حديثي التعيني بعنوان: "اآلية 

التحقيق يف احلوادث والو�سول اإىل اأ�سبابها اجلذرية".

ا�ستهدفت الور�سة عر�س الدرو�س امل�ستفادة من اأخطاء حدثت يف �سركات زميلة حملياً 

واإقليمياً وحول العامل، لأخذ العظات والتعّلم منها، وعدم تكرار اأحداث موؤ�سفة توؤدي 

اإىل خ�سائر ب�سرية ومادية.

إسماعيل: ضرورة 

التعّلم واالستفادة 

من الحوادث لتالفي 

أسباب وقوعها

تعزيز ال�سالمة

ال�صالمة  فريق  رئي�ص  اأك��د  الور�صة،  بداية  يف 

اأحمد اإ�صماعيل اأنه بف�صل اجلهود التي تبذلها 

تعزيز  يف  امل�صفاة  ت�صتمر  �صوف  العمل،  فرق 

قيم ومفاهيم ال�صحة وال�صالمة والبيئة، م�صريًا 

اإىل اأهمية التحقيق يف �صتى احلوادث، وخا�صة 

تلك التي تقع يف املن�صاآت املعنية بالنفط والغاز 

والو�صول اإىل اأ�صبابها اجلذرية.

و�صدد اإ�صماعيل على �رشورة التعّلم وال�صتفادة 

من هذه احلوادث، وذلك ملنع وقوع حوادث مماثلة 

لها، وتاليف الأ�صباب التي اأدت اإىل وقوعها.

حتليل وحتقيق

ع��ر���ص مهند�ص  ال��ور���ص��ة،  ف��ع��ال��ي��ات  وخ����الل 

الطرق  م��ن  واح���دة  ال�صفار  يو�صف  ال�صالمة 

وال��ت��ح��ق��ي��ق يف  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ُت�����ص��ه��ل عملية  ال��ت��ي 

احلوادث، والتي ت�صمل النقاط التالية: 

1- حتديد وتقييم اخل�سائر:

اخل�صائر  حتديد  يتم  النقطة  ه��ذه  من  انطالقًا 

التي يت�صبب بها احلادث والتي ت�صمل: خ�صائر 

وتلوث،  بيئية  واأ����رشار  واإ���ص��اب��ات،  ب�رشية، 

وخ�صائر مادية، وغري ذلك من اخل�صائر.

هذا  من  املتوقع  الأق�صى  احلد  يتم حتديد  كما 

وحجم  وقوعه  احتمالية  ناحية  من  احل���ادث، 

أنشطة
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  ال�صفار ي�رشح للح�صور كيفية حتليل احلوادث والتحقيق فيها

الصفار عرض طرق 

ُتسهل عملية 

التحليل والتحقيق 

في الحوادث

األوضاع غير اآلمنة 

في العمل تشمل 

خلل أو عدم وجود 

نظام تنبيه 

ما  ملعرفة  بالتاريخ  الرجوع  ثّم  الإ�صابة، ومن 

اإذا كان وقع حادث م�صابه اأم ل، واأخريًا جمع 

مرتبطة  وم�صتندات  ع��ي��ان  �صهود  م��ن  الأدل���ة 

باملوقع وحتويط املنطقة لتحليلها عن كثب.

2- ربط العوامل:

للحادث  املُ�صببة  العوامل  ربط  يتم  طريقها  عن 

و�صولها،  طريقة  ومعرفة  املُ��ت�����رشرة،  ب��امل��واد 

وكيفية اخرتاق حواجز التحكم املختلفة.

3- الأ�سباب املبا�سرة: 

وهما:  اأ�صا�صيني،  ق�صمني  حتت  تندرج  غالبًا 

الو�صع غري الآمن، والت�رشف غري الآمن.

ومن الأمثلة على الأو�صاع غري الآمنة وجود  خلل 

اأو عدم توفر نظام تنبيه اأو حتذير، ووجود اآلت 

ا�صتخدامها،  �صالمة  من  التاأكد  يتم  املوقع مل  يف 

وعدم توفري الإ�صاءة الكافية والتهوية املنا�صبة، 

وغري ذلك من الأ�صياء املقاربة. 

تاأتي ممن  الآمنة فهي  للت�رشفات غري  بالن�صبة  اأما 

با�صتخدام  العامل  يقوم  ك��اأن  نف�صه،  بالعمل  يقوم 

اأدوات متاآكلة للقيام مبهامه، اأو اأنه اأهمل ا�صتخدام 

بع�ص املُعدات الوقائية املطلوبة، بالإ�صافة اإىل العمل 

يف الأماكن املرتفعة دون مراعاة لل�صقوط منها. 

4- الأ�سباب املرتتبة: 
والعوامل  ال�صخ�صية،  العوامل  تاأتي  ومنها 

املرتبطة بالعمل، والعوار�ص الطبيعية.

وميكننا اأن نح�رش العوامل ال�صخ�صية يف الت�رشع 

مراعاة  دون  للعمل  املنا�صبة  العمالة  اختيار  يف 

للكفاءة امل�رشوطة، ويكون الرتكيز هنا على العدد 

بالفحو�صات  القيام  ع��دم  كذلك  اجل���ودة،  ولي�ص 

للقيام  م��وؤه��اًل  العامل  ك��ان  اإن  م��ا  ملعرفة  الطبية 

بدوره اأم ل، واأي�صًا �صعف املهارة املُكت�صبة، وذلك 

رمبا لأن طبيعة العمل ل تتكرر بفرتات متقاربة، اأو 

اأن العامل يفتقد اإىل التدريب امل�صتمر، وعدم وجود 

من يقوم بتدريب املوظفني من وقت لآخر.

فيمكن  العمل،  بطبيعة  املعنية  العوامل  تلك  اأما 

التحكم  و�صائل  �صعف  من  تتكون  اإنها  القول 

وال���ق���ي���ادة،  الإدارة  يف  و����ص���وء  ال��ه��ن��د���ص��ي��ة، 

وا�صتخدام معايري غري منا�صبة.

الطبيعية، فهي  الكوارث والعوار�ص  �صاأن  ويف 

مثل الأمطار الرعدية، والزلزل، والأعا�صري.

5- اأدوات التحكم: 
نف�ص  يف  وم��رت��ب��ط��ة  خمتلفة  اأداة   13 ت�صمل 

الوقت، وهي كالتايل: 

• التخطيط والقيادة.
• الكفاءة والتدريب والتوا�صل.

• اإدارة التغيريات العملية.

• اإدارة التنفيذ والت�صميم.
• اأوامر ال�رشاء. 

• ت�صاريح العمل. 
• التدقيق واملعايرة.

• نظم ال�صحة املهنية.
• املُعدات الوقائية. 

• التبليغ والتحقيق يف احلوادث.
• ال�صتعداد للطوارئ.

• تقييم الأداء.
• نظم ال�صيانة الت�صحيحية والوقائية.

اأم����ا يف اجل��ان��ب ال��ع��م��ل��ي م��ن ال��ور���ص��ة فقد 

ا�صتعر�ص ال�صفار واحدة من احلوادث التي 
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  م�صفاة ميناء عبداهلل تبذل جهودًا كبرية لتعزيز قيم ومفاهيم ال�صحة وال�صالمة والبيئة

ضرورة التأكد 

من سالمة المعدات 

في الموقع 

قبل استخدامها

التصرفات غير 

اآلمنة تأتي ممن 

ينفذ أو يقوم 

بالعمل نفسه

تك�صا�ص  "اآقهورن" بولية  ح�صلت يف حمطة 

الأمريكية يف �صنة 2019، والتي تقوم بعملية 

من  ا�صتخراجه  بعد  النفط  ع��ن  امل��اء  ف�صل 

الآبار النفطية، ومن ثّم يتم �صغط املاء وحقنه 

وبالتايل  ال��ع��ام،  ال�صغط  ل��زي��ادة  احلقول  يف 

خم�ص�صة  م�صخات  طريق  عن  الإنتاج  رفع 

لهذا الغر�ص.  

وغ��رف  اخل��زان��ات  م��ن  ع���ددًا  املحطة  وت�صمل 

للم�صخات حتتوي على غرفة حتكم، ولأن املاء 

غاز  من  ع��اٍل  تركيز  على  يحتوي  لها  الوا�صل 

كريتيد الهيدروجني فهي ُمزودة بعدد ل باأ�ص 

به من را�صدات الغاز واأجهزة الإنذار، اإ�صافة 

اإىل ك�صاف للتنبيه، اإذا ما و�صل تركيز الغاز اإىل 

م�صتويات غري اآمنة. 

ويف ال��غ��ال��ب ت��ت��م ُم��ع��اي��رة ه���ذه الأج���ه���زة م��رة 

اجلهاز(،  نوع  )ح�صب  �صهور   3 اأو  �صهر  كل 

العام  النظام  عن  ف�صلها  يتم  الفح�ص  واأث��ن��اء 

واملعايرة  الفح�ص  من  النتهاء  وبعد  للمحطة، 

يتم اإرجاعها مرة اأخرى للنظام.

ول تتطلب غرفة امل�صخات تدخاًل م�صتمرًا من 

امل�صخات  هذه  تعمل  حيث  الب�رشي،  العن�رش 

اإليها كمية كافية من  ب�صكل تلقائي طاملا ت�صل 

املاء، ويتم اأخذ القراءات وعمل الفح�ص الزم 

مرتني يوميًا من قبل فني خمت�ص بامل�صخات.

اإ�سعار بوجود خلل

الفني بوجود  اإىل  اإ�صعار  ويف يوم احلادث و�صل 

خلل يف اأحد امل�صخات وا�صتجاب له، وعند و�صوله 

يف  الهيدروجني  كريتيد  غ��از  ر�صد  جهاز  ت��رك 

�صيارته وتوجه نحو غرفة التحكم، ومل يقم الفني 

بعزل امل�صخة كما هو مطلوب ح�صب الإجراءات 

املُعتمدة، وتوجه اإليها ملبا�رشة الأعمال، ويف تلك 

غاز  وا�صتطاع  للم�صخة  ���رشر  ح�صل  الأث��ن��اء 

كريتيد الهيدروجني الهروب برتكيز عايل، وبعد 

حلظات �صقط الفني �رشيعًا.

ويف ال��ل��ي��ل ت��وج��ه��ت زوج��ت��ه ب��رف��ق��ة اأط��ف��ال��ه��م نحو 

املنزل،  اإىل  العودة  تاأخر زوجها عن  ب�صبب  املحطة، 

امل�صخات  غ��رف��ة  نحو  وت��وج��ه��ت  ال��زوج��ة  ون��زل��ت 

تاركة اأطفالها يف ال�صيارة، ولقيت حتفها اأي�صًا لنف�ص 

ال�صبب.

رائحة  وج��ود  املوظفون  ا�صت�صعر  ال�صباح  ويف 

حادة وا�صتنتجوا اأن م�صدرها تركيز عال من غاز 

الفور توجهت فرق  الهيدروجني، وعلى  كريتيد 

الإنقاذ والأمن نحو غرفة امل�صخات ومّت حتويط 

املنطقة بالكامل واإنقاذ الأطفال واإ�صعافهم.

ومتكن احل�صور يف الور�صة من حتديد الأ�صباب 

اجلذرية للحادثة، والتي متحورت حول 6 نقاط 

اأ�صا�صية هي:

غاز  ر�صد  جهاز  ا�صتخدام  اأه��م��ل  العامل   -1

كريتيد الهيدروجني.

2- ع���دم الم��ت��ث��ال ل��ن��ظ��م ال��ع��زل ال��ك��ه��رب��ائ��ي 

والت�صغيلي.

3- غياب رجال الأمن يف املنطقة.

الإن��ذار  لأجهزة  ومعايرة  فح�ص  عمل  عدم   -4

ح�صب ال�رشوط املعتمدة.

5- عدم توفري التهوية املنا�صبة يف املنطقة.

من  املحطة  يف  امل�صوؤولني  وق�صور  اإه��م��ال   -6

ناحية التوا�صل امل�صتمر. 
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عندما تختار �سركة مرموقة ك�سركة "اآي بي اإم" العاملية )IBM(، نظام الرتا�سل 

اللكرتوين "�سهل" )Easy Memo( ل�سركة البرتول الوطنية الكويتية كممار�سة 

لفت  تطّور  فهذا  النرتنت،  �سبكة  على  الر�سمي  موقعها  على  ومبتكرة  ناجحة 

يعك�س امل�سداقية العالية لـ "البرتول الوطنية" على امل�ستوى العاملي.

وقد مّت اختيار "�سهل" املُدعم يف خدمة التوقيع الإلكرتوين املت�سل باأنظمة الهيئة 

العامة للمعلومات املدنية بعد قبول 12 م�سروعاً فقط على م�ستوى العامل لعام 

دولة  من  اإحداهما  املنطقة  من  م�سروعان  منهم  امل�ساريع،  ع�سرات  من   2021
الكويت، والآخر من اململكة العربية ال�سعودية.

IBM: "سهل" ممارسة ُمبتكرة
ضمن 12 مشروعًا تم اختيارها عالميًا

المشروع الوحيد من 

قطاع النفط والغاز 

الذي تّم اختياره على 

مستوى المنطقة

تقنيات
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الشمري: البرنامج 

سرَّع إنجاز األعمال 

ووفر مئات اآلالف 

من األوراق

الراشد: النظام يمّكن 

من توقيع المذكرات 

باستخدام تطبيق 

الهاتف المحمول

  �صورة من املوقع الإلكرتوين ل�رشكة "اآي بي اإم" .. ويف الإطار ب�صام ال�صمري واأنفال الرا�صد

332,789 مذكرةاملذكرات التي مّت جتهيزها بالنظام

158,407 مذكرة داخليةمذكرات داخلية مّت توقيعها اإلكرتونياً

8410 مذكرات خارجيةمذكرات خارجية مّت توقيعها اإلكرتونياً

510 مذكرات خارجيةمذكرات خارجية مّت توقيعها با�ستخدام "املحمول"

اأمتتة كاملة

الوطنية"  "البرتول  ل���  امل�����رشوع  ه��ذا  ويعتر 

الوحيد من قطاع النفط والغاز الذي مّت اختياره 

على م�صتوى املنطقة. 

ويف هذا ال�صدد، نوه رئي�ص فريق التطبيقات ال�صاملة 

ب�صام ال�صمري اإىل اأنه قد مّت اإطالق الن�صخة اجلديدة 

والأخرية من نظام الأر�صفة عام 2018 قبل جائحة 

فريو�ص كورونا، حيث مّت من خاللها عمل اأمتتة كاملة 

يف  ال�رشكة  داخل  واخلارجية  الداخلية  للمرا�صالت 

حتّول رقمي كبري نحو "�رشكة بال ورق".  

حتقيق  يف  �صاهمت  الن�صخة  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف 

اإجناز الأعمال وتوفري مئات الآلف من  �رشعة 

الأوراق، وكميات كبرية من الأحبار، والتكاليف 

الأخرى من نقل وغريها، بالإ�صافة اإىل اأن هذا 

امل�رشوع الأخ�رش �صاهم يف احلفاظ على البيئة.

بيئة عمل بال ورق

املرا�صالت  نظام  اأهمية  اأن  ال�صمري  واأو���ص��ح 

امل��را���ص��الت،  ميكنة  م��ن  تنبع   Easy Memo

وتطبيق التوقيع الإلكرتوين وفق قانون رقم 20 

ل�صنة 2014 لتحقيق بيئة عمل بال ورق.

وّقعت  قد  كانت  الوطنية"  "البرتول  اأن  اإىل  واأ�صار 

اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات املدنية 

وبداأت   ،2014 عام  الإلكرتونية  التعامالت  ب�صاأن 

لت�صتوعب  الرقمية  بنيتها  تطوير  احل��ني  ذل��ك  منذ 

التوقيع الإلكرتوين وفق املقايي�ص اخلا�صة بالدولة.  

عام  بت�صغيله  املعلومات  تقنية  دائ���رة  وق��ام��ت 

2017 يف بع�ص العمليات التي مّت ميكنتها، ومنها 

ن��ظ��ام ال��رتا���ص��ل الإل���ك���رتوين ال��داخ��ل��ي لل�رشكة 

تركيبه  النتهاء من  مّت  الذي   "Easy Memo"

يف كافة مواقع ال�رشكة مبا فيها م�صفاتي ميناء 

الأحمدي وميناء عبد اهلل يف عام 2020.

مميزات النظام

من جانبها، اأ�صارت رئي�ص م�رشوع التطبيقات 

النظام  اأن  اإىل  الرا�صد  علي  اأنفال  املخ�ص�صة 

يتميز بعدد من املميزات اأبرزها:

• جتهيز املرا�صالت اإلكرتونيًا. 
تطبيق  با�صتخدام  املذكرات  توقيع  اإمكانية   •

الهاتف املحمول.

• توحيد وتن�صيق قوالب املذكرات.  
• التقليل من ا�صتخدام احلر والأوراق لطباعة 

املرا�صالت.

• حتقيق وفر يف عمالة التوزيع والأر�صفة.
• �صهولة تتبع �صري عمل املذكرة. 
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ل تخلو حياة اأي اإن�سان من التعّر�س اإىل املخاطر والأزمات واحلوادث، لذا من 

احلكمة التحّوط �سد ذلك باتخاذ التدابري الالزمة.

ومن اأف�سل الطرق لال�ستعداد ملُواجهة هذه املخاطر، هي ال�سرتاك يف برامج 

تاأمينية تتنا�سب مع احتياجاتك واإمكانياتك، حيث تكفل �سركة التاأمني بتحمل 

الأعباء املالية الناجتة عن وقوع هذه املخاطر مقابل اأق�ساط معينة.

يلي  وفيما  خمتلفة،  تاأمينية  جمالت  يف  تغطيات  التاأمني  وثائق  وتوفر 

ن�ستعر�س بع�سها.

التأمين ىلع املمتلكات
ُيساعد على ُمواجهة األخطار

تغطية اإ�سافية

التاأمني �سد احلريق: 

املمتلكات،  على  التاأمني  اأ�صكال  من  �صكل  يعتر 

وُيوفر تغطية اإ�صافية للخ�صارة اأو ال�رشر الذي 

يلحق باملبنى املُت�رشر اأو املُدمر من احلريق.

ع��ل��ى احل��م��اي��ة من  ال��وث��ائ��ق  وحت��ت��وي معظم 

احل��رائ��ق، ول��ك��ن ق��د يتمكن اأ���ص��ح��اب امل��ن��ازل 

اإ�صافية يف حالة فقد  من احل�صول على تغطية 

ممتلكاتهم اأو ت�رشرها ب�صبب احلريق.

للحريق  اإ�صافية  تغطية  على  احل�صول  وُي�صاعد 

يف تغطية تكلفة ا�صتبدال اأو اإ�صالح اأو اإعادة بناء 

التاأمني  وثيقة  حُت��دده  ال��ذي  احلد  فوق  املمتلكات 

على املمتلكات.

احلريق  �صد  التاأمني  بوثائق  يكون  ما  وع��ادة 

ا���ص��ت��ث��ن��اءات ع��ام��ة، م��ث��ل احل����رب، وامل��خ��اط��ر 

النووية، والأخطار املُماثلة.

عليها،  املوؤمن  املمتلكات  الوثيقة  هذه  وتغطي 

اأو ال�رشر  كاملباين وحمتوياتها �صد اخل�صارة 

ال�����ص��واع��ق، وميكن  اأو  احل��ري��ق  ع��ن  ال��ن��اجت 

متديدها لت�صمل املخاطر التالية:

- النفجار.

ال��ن��اجت ع��ن ح��وادث  ال��غ��ري مبا�رش  ال�����رشر   -

ال�صيارات.

من  الأخ��رى  الأج�صام  اأو  الطائرات  �صقوط   -

ال�صماء.

- اأع���م���ال ال�����ص��غ��ب وامل���ظ���اه���رات والأ������رشار 

املُتعمدة.

التأمين ضد الحريق 

ُيوفر تغطية إضافية 

للخسارة أو الضرر 

الذي يلحق بالمبنى 

مشاركات

اإعداد: ق�صم التاأمني 

دائرة اإدارة املخاطر
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  ال�صرتاك برنامج تاأميني ينا�صب احتياجاتك ي�صاعدك على مواجهة املخاطر

- ر�صا�صات املياه الأوتوماتيكية.

اأو  والفي�صانات  والأع��ا���ص��ري  ال��ع��وا���ص��ف   -

اأ�رشار املياه.

)متديد  الثابتة  وامل�صاريف  الربح  خ�صارة   -

خ�صارة ال�صمان(.

- امل�صوؤولية القانونية جتاه اجلريان واأ�صحاب 

العقارات.

- خ�صارة الإيجار.

م�سوؤولية مالية

التاأمني على املمتلكات: 

احل�صول على وثيقة ت�صمل التاأمني على املمتلكات 

وعملك  وعائلتك  نف�صك  حلماية  طرقة  اأف�صل  هو 

من امل�صوؤولية املالية يف حالة حدوث حادث خارج 

األ  اآمنة  منطقة  يف  العي�ص  يرر  ول  حتكمك،  عن 

من  اأك��ر  فهناك  الوثيقة،  ه��ذه  مثل  لديك  يكون 

�صبب كايف للح�صول عليها.

يحمي  الذي  التاأمني  هو  املمتلكات،  على  والتاأمني 

الب�صائع املادية وُمعدات العمل اأو املنزل �صد اأي 

خ�صارة من ال�رشقة واحلريق واأي خماطر اأخرى.

احلماية  الوثيقة  هذه  وتوفر  تغطي  اأن  وميكن 

بوثيقة  ت�صميتها  وميكن  املخاطر،  جميع  �صد 

تغطية املخاطر.

اأو  مظلة  مبثابة  املمتلكات  على  التاأمني  ويعتر 

خالل  م��ن  التغطيات  م��ن  جمموعة  ُت��وف��ر  حزمة 

املنزل،  ل�صاحب  وثيقة  ت�صمل  قد  واح��دة  وثيقة 

امل�سادر:

للتاأمني  الأه��ل��ي��ة  ال�����رشك��ة  م��وق��ع   •
.)alahleia.com(

• مقال 4 اأنواع للتاأمني على املمتلكات 
.)nickersonins.com( موقع -

 - املمتلكات  ت��اأم��ني  تعريف  م��ق��ال   •
.)investopedia.com( موقع

امل�صوؤولية  املمتلكات:  تاأمني  مقال   •
ال���ع���ام���ة، امل���ال���ي���ة، ال�����ص��ف��ر – م��وق��ع 

.)comarch.com(

الفي�صانات،  �صد  والتاأمني  للم�صتاأجر،  واأخ��رى 

ووثيقة  للمكتب،  ومثلها  املحل،  �صاحب  ووثيقة 

التاأمني �صد الزلزل.

اإىل  بالإ�صافة  ال��وث��ائ��ق  ه��ذه  مثل  تت�صمن  وق��د 

الل��ت��زام��ات  ب��ع�����ص  امل��م��ت��ل��ك��ات  تغطية خم��اط��ر 

ال�صخ�صية اأي�صًا.

املمتلكات  على  التاأمني  تغطيات  بع�ص  وت�صتثني 

واأعمال  والعفن  ال��زلزل  عن  الناجمة  اخل�صائر 

احلرب، مثل الإرهاب.

اأن����واع م��ن تغطية ال��ت��اأم��ني على  وه��ن��اك ث��الث��ة 

املمتلكات هي: تكلفة ال�صتبدال، والقيمة النقدية 

الفعلية، وتكاليف اإ�صافية لال�صتبدال.

اأو  اإ�صالح  تكلفة  تغطي  ال�ستبدال:  تكلفة   •
القيمة  اأو  القيمة  بنف�ص  املمتلكات  ا�صتبدال 

تكلفة  قيم  على  التغطية  وتعتمد  لها،  امل�صاوية 

ال�صتبدال بدًل من القيمة النقدية لل�صيء.

تدفع  الفعلية:  النقدية  القيمة  تغطية   •
ال�صتبدال مطروحًا  تكلفة  امل�صتاأجر  اأو  للمالك 

مّت  ال��ذي  ال�صيء  ك��ان  ف���اإذا  ال�صتهالك،  منها 

اإتالفه يبلغ من العمر 10 �صنوات، ف�صتح�صل 

�صنوات،   10 ع��م��ره  ال�����ص��يء  نف�ص  قيمة  على 

ولي�ص منتجًا جديدًا.

اأكر  تدفع  الإ�سافية:  ال�ستبدال  تكاليف   •
البناء،  تكاليف  ارتفعت  اإذا  التغطية  ح��د  م��ن 

ومع ذلك لن يتجاوز هذا عادة 25 % من احلد 

الأق�صى، فعندما ت�صرتي تاأمينًا يكون احلد هو 

�صتدفعه  الذي  ال�صتحقاق  ملبلغ  الأق�صى  احلد 

�رشكة التاأمني يف حالة اأو حدث معني.

فردي و�سركات

اإىل  امل��م��ت��ل��ك��ات  ع��ل��ى  ال��ت��اأم��ني  تق�صيم  ومي��ك��ن 

جم��م��وع��ت��ني: ال��ت��اأم��ني ال��ف��ردي وال��ت��اأم��ني على 

العمالء  تزويد  يتم  الق�صمني  كال  ويف  ال�رشكات، 

واملنزل،  ال�صيارات،  على  خمتلفة  تاأمني  بوثائق 

وكذلك تاأمني ال�صفر البحري واجلوي ويف ال�صكك 

احلديدية، كما تتوافر وثائق تاأمني على املمتلكات 

يف اأ�صكال وثائق تاأمني �صناعي، وزراعي، ومايل، 

وتاأمني لتغطية امل�صوؤولية العامة.
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إدارة مخاطر السمعة
الصورة اإليجابية محرك نجاح الشركات

ُتعترب ال�سمعة من اأهم العوامل يف جناح املوؤ�س�سات وال�سركات والأفراد 

بعامل الأعمال، وهي من الأ�سول غري امللمو�سة التي ترتقي بقيمة ال�سركة، 

بحيث ل ميكن التغا�سي عنها اأو التقليل من �ساأنها.

ال�سركات،  يف  اتباعها  يتم  التي  والقيم  التوجهات  اإىل  ال�سمعة  وت�سري 

واجلودة،  والنزاهة،  وامل�سداقية،  ال�ستقامة،  املثال:  �سبيل  على  ومنها 

ال�سركة عالمة جتارية  لُت�سبح  الب�سري،  بالعن�سر  واجلدارة، والهتمام 

مُميزة وموثوقة من قبل الآخرين.

"البترول الوطنية" 
ال تقبل أي مخاطر 

تخص أنظمتها 

وسمعتها

وقت طويل

اإن بناء ال�صمعة الإيجابية واجليدة لل�رشكات 

الكثري  اإىل  بالإ�صافة  وقتًا طوياًل،  ي�صتغرق 

من اجلهد والدعم واحلماية حتى تعود هذه 

ال�صمعة بفائدة كبرية على ال�رشكة، لي�ص من 

الناحية املادية فقط، بل من النواحي املعنوية 

والأخالقية التي تعتمد على الثقة والو�صول 

اإىل فئة ال�رشكات الريادية يف جمال الأعمال، 

حيث اإن راأ�ص املال ال�صوقي لل�رشكة مرتبط 

مرتبط  والنجاح  بال�صمعة،  وثيقًا  ارتباطًا 

فكلما  ال�صمعة،  بهذه  ط��ردي  ب�صكل  اأي�صًا 

ال�رشكة  ازدادت  اإيجابية  ال�صمعة  ك��ان��ت 

اأ�صحاب  مع  متانة  عالقتها  وازدادت  قوة 

امل�صالح وازدادت مكا�صبها يف عامل الأعمال، 

ول��ك��ن اأي�����ص��ًا ت���زداد ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي من 

�صلبًا  ال�رشكة  �صمعة  على  توؤثر  اأن  �صاأنها 

وتعر�صها للخطر.

�سورة اإيجابية

ال�رشكات  تبنيها  ال��ت��ي  اليجابية  ال�����ص��ورة  اإن 

ع��ن ذات��ه��ا وت����روج ل��ه��ا ه��ي امل��ح��رك الأ���ص��ا���ص��ي 

ال�صمعة  وخم��اط��ر  اأعمالها،  جن��اح  ل�صتمرارية 

هدم  باإمكانه  ووا���ص��ح  �رشيح  تهديد  اإل  ماهي 

التي  والع��ت��ب��اري��ة  والإع��الم��ي��ة  التجارية  املكانة 

ذلك،  على  ومثال  حلظات،  يف  ال�رشكات  حتتلها 

الدعاية ال�صلبية وال�صائعات ون�رش معلومات غري 

الأخبار،  ن�رش  الدقة يف  عدم حتري  اأو  �صحيحة، 

اإعداد: ق�صم النظام ال�صامل 

لإدارة املخاطر-  

دائرة اإدارة املخاطر
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ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي  اأو ا���ص��ت��خ��دام و���ص��ائ��ل 

وال�����ص��ح��ف ملُ��ه��اج��م��ة ال�����رشك��ات، وك��ذل��ك ُت��ع��ّد 

اأكر  من  عليها  ال�صيطرة  ميكن  ل  التي  الأح��داث 

متثل  مثال،  �صبيل  فعلى  ال�صمعة،  على  املخاطر 

الدولة كثري  والإ�رشابات يف  ال�صيا�صية  الأح��داث 

من التحديات ل�صمعة ال�رشكات.

وهناك العديد من التحديات اأي�صًا، كالآراء ال�صلبية 

املُتعلقة  الق�صايا  اأو  امل�صلحة،  واأ�صحاب  للعمالء 

ل��الأف��راد  وال��ب��ي��ئ��ة  والأم����ن  وال�����ص��الم��ة  بال�صحة 

واملن�صاآت، كعدم اتباع اإجراءات الأمن وال�صالمة 

املالية،  الق�صايا  اأو  العاملني،  اأرواح  للحفاظ على 

مثل قبول الر�صوة، اأو عدم وجود راأ�ص مال كايف، 

اأو الإفال�ص.

خماطر

ال�رشكات  ت�صعى  املخاطر  اإدارة  خ��الل  وم��ن 

لإدارة خماطر ال�صمعة واملحافظة على مكانتها، 

وذلك من خالل:

• الإعالن عن الإجنازات واملنتجات واخلدمات.
اخلريية  واملوؤ�ص�صات  الفعاليات  يف  املُ�صاركة   •
تهدف  التي  الجتماعية  امل�صوؤولية  وتطبيق 

خلدمة الدولة واملجتمع.

والأمن  وال�صالمة  ال�صحة  باإجراءات  التقيد   •
والبيئة واحلفاظ على �صالمة واأمن العاملني يف 

ال�رشكة.

وال�صيا�صات  اللوائح  ح�صب  مبهنية  التعامل   •
والإج������راءات يف ح���ال وق���وع ح����وادث تخ�ص 

ال�صحة وال�صالمة والأمن والبيئة.

دقيقة  وغري  مغلوطة  معلومات  اأي  تو�صيح   •
وال�صحف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عر 

والإذاعة والتلفزيون ون�رش احلقائق.

• املُحافظة على املركز املايل والأداء يف لل�رشكة.
• حتديد ومعرفة نقاط ال�صعف التي من �صاأنها 

اأن تهدد �صمعة ال�رشكة.

منهجية "البرتول الوطنية"

اإن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية تقوم باإدارة 

املخاطر التي من �صاأنها اأن توؤثر على �صمعتها، 

ال�صحة  ت��خ�����ص  خم��اط��ر  اأي  ت��ق��ب��ل  ل  ب��ح��ي��ث 

وال�صالمة والأمن والبيئة و�صمعتها، وت�صعى اإىل 

حتقيق ذلك من خالل الآتي:

• حت��دي��د امل��خ��اط��ر ودرج�����ة ���ص��دة اخل��ط��ورة 
ومراقبتها ب�صكل دائم وم�صتمر.

• م��راق��ب��ة امل��خ��اط��ر م��ن خ���الل جل��ن��ة م��راق��ب��ة 
املخاطر. 

• و�صع اإطار عمل �صامل يت�صمن ح�رش املخاطر 
املحتملة وخطط ال�صتجابة لها.

• ال�صتجابة للمخاطر ب�صكل ا�صتباقي من خالل 
خطط  وو���ص��ع  باخلطر  للتحكم  اآل��ي��ات  و���ص��ع 

للُمعاجلة وتطويرها ب�صكل دائم.

• حت�صني طرق ا�صتجابة ال�رشكة للمخاطر عر 
ال�صتفادة  ذل��ك  على  مثال  امل�صتفادة،  ال��درو���ص 

الأخرى  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  ا�صتجابات  من 

ل��ل��م��خ��اط��ر والأح�������داث احل���رج���ة، وُم�����ص��ارك��ة 

التجارب.  

• التوعية والت�صجيع للتعامل باأف�صل املمار�صات 
يف العمل.

وضع إطار عمل 

يتضمن حصر 

المخاطر المحتملة 

وخطط االستجابة لها

  ال�صتجابة للمخاطر ب�صكل ا�صتباقي من خالل و�صع اآليات للتحكم بها وُمعاجلتها

الشركة تحرص 

على تحديد المخاطر 

ومراقبتها بشكل 

دائم ومستمر
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  م�صاركة الإجنازات عر و�صائل الإعالم املختلفة تعزز �صمعة ال�رشكة

إنشاء نهج ُمتكامل 

ُيمكن اإلدارة من 

اتخاذ القرارات الالزمة 

المتعلقة بالمخاطر

المحافظة على سمعة 

الشركة مسؤولية 

جماعية من واجبنا 

حمايتها وتعزيزها

توعية  الب�رشي من خالل  بالعن�رش  الهتمام   •
�صلوك  وق��واع��د  بحقوقهم  العاملني  وتعريف 

العمل وعالقات العاملني.

حتقيق  وعمل  والتعليمات  ال�صيا�صات  اتباع   •
ال�صحة  تخ�ص  ح��وادث  وق��وع  ح��ال  يف  مف�صل 

التقارير  ورف���ع  وال��ب��ي��ئ��ة،  والأم����ن  وال�����ص��الم��ة 

اخلا�صة باحلادث لالإدارة العليا واإدارة ال�رشكة 

ليتم مناق�صتها واتخاذ الإجراءات ال�صحيحة.

التوا�صل  و�صائل  عر  الإجن���ازات  ُم�صاركة   •
الجتماعي وال�صحف والإذاعة والتلفزيون.

اخلا�صة  املعلومات  بن�رش  امل�صداقية  تعزيز   •
بال�رشكة والف�صاح عن احلقائق ب�صفافية.

على  ومنها  بالقيم،  الل��ت��زام  على  احل��ر���ص   •
�صبيل املثال: النزاهة، وامل�صاوة، وعدم النحياز 

لدين اأو عرق اأو جن�ص معني يف حميط العمل.

• رفع م�صتوى كفاءة العاملني من خالل برامج 
التطوير والتدريب واملوؤمترات.

نهج  ب��اإن�����ص��اء  الوطنية"  "البرتول  ق��ام��ت  وق��د 

ُمتكامل مُيكن الإدارة العليا من اتخاذ القرارات 

الفر�ص،  واغ��ت��ن��ام  باملخاطر  املُتعلقة  ال��الزم��ة 

املُ��راق��ب��ة  ط���رق  مّت حت�����ص��ني  اأن����ه  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

جلنة  وج��ود  خ��الل  م��ن  واملُتابعة  وال�صتجابة 

ُمراقبة املخاطر، وهي جلنة دائمة تتمثل وظيفتها 

ملجل�ص  وال�صت�صارة  الدعم  تقدمي  يف  الأ�صا�صية 

الإدارة والإدارة العليا لالإيفاء مب�صوؤولياتهم يف 

اإدارة املخاطر بال�رشكة. 

وتقوم اللجنة على �صبيل املثال مبراجعة وتقييم 

وُم��راج��ع��ة  ل��ل�����رشك��ة،  امل��خ��اط��ر  اإدارة  ف��ع��ال��ي��ة 

واعتماد حتديثات �صجل املخاطر وخطط مراقبة 

تقارير  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  وعالجها،  اخلطر 

حول املخاطر �صديدة اخلطورة، وخطط املُعاجلة 

بنتائج  تقارير  تقدمي  واأي�����ص��ًا  لها،  املو�صوعة 

ُمراقبة املخاطر ومعاجلتها ملجل�ص الإدارة، كما 

ال�صامل  النظام  اإج���راءات  مراجعة  على  تعمل 

لإدارة املخاطر على م�صتوى ال�رشكة للتاأكد من 

فعاليتها وحتديثها اإذا تطلبت الظروف.

روؤية

اعتالء  على  تقوم  الوطنية"  "البرتول  روؤي��ة  اإن 

مرتبة عاملية مرموقة يف �صناعة تكرير النفط عر 

احتياجات  وتلبية  متميز،  ومايل  ت�صغيلي  اأداء 

النفطية  املنتجات  من  والعاملي  املحلي  ال�صوق 

منتجاتها،  ج��ودة  على  املحافظة  مع  املختلفة، 

التهديدات واملخاطر املحتملة  تتعامل مع  لذلك 

التي من املمكن اأن توؤثر على مكانتها و�صمعتها 

ب�صكل ا�صتباقي، حيث اإن املحافظة على �صمعة 

واجبنا  م��ن  جماعية  م�صوؤولية  ه��ي  ال�����رشك��ة 

حمايتها واحلفاظ عليها وتعزيزها.

امل�سادر:

املخاطر"  م��راق��ب��ة  جل��ن��ة  "ميثاق   •
ال��ب��رتول  ���رشك��ة  يف  امل��خ��اط��ر  لإدارة 

الوطنية الكويتية.

لإدارة  ال�صامل  ال��ن��ظ��ام  "�صيا�صة   •
الوطنية  البرتول  �رشكة  يف  املخاطر" 

الكويتية.  

• ا�صرتاتيجية �رشكة البرتول الوطنية 
الكويتية 2040.
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"املالية" تتبادل املمارسات املثلى
مع نظيرتها في "نفط الكويت"

الكويت،  نفط  ب�سركة  املالية  املجموعة  من  وفــدًا  املالية  الدائرة  ا�ست�سافت 

حيث نّظمت ور�سة عمل لتعزيز التعاون املُ�سرتك بني ال�سركتني يف جمال تبادل 

اخلربات وُم�ساركة املُمار�سات املثلى.

التطبيقات  اأف�سل  تبادل  اإىل   2021 اأكتوبر  خالل  اأقيمت  التي  الور�سة  وهدفت 

والإجراءات املُتبعة يف جمال الإدارة املالية واحل�سابات، والتعرف على الآليات 

الرامية اإىل تقلي�س الدورة امل�ستندية والعتماد على امليكنة والربط الإلكرتوين 

الأمر  الورقية،  امل�ستندات  على  العتماد  وتقلي�س  املعامالت،  كافة  اإجناز  يف 

الذي من �ساأنه اأن ُي�ساهم يف تطوير اآليات العمل ورفع كفاءة الأداء.

التركيت: تعاون مع 

الشركات الزميلة بما 

يصب في مصلحة 

القطاع النفطي

فعاليات
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ُم�ساركة املمار�سات املثلى

ال��ور���ص��ة، حتدثت جملة  ه��ذه  ع��ن  امل��زي��د  وملعرفة 

منت�رش  امل��ال��ي��ة  ال���دائ���رة  م��دي��ر  م��ع  "الوطنية" 

الرتكيت، والذي اأكد على اأهمية مثل هذه الزيارات 

وتبادل  املثلى  املمار�صات  ُم�صاركة  اإىل  الرامية 

الدائرة،  بعمل  املتعلقة  املجالت  بكافة  اخل��رات 

كافة  مع  التعاون  على  ال�رشكة  حر�ص  اإىل  لفتًا 

ال�رشكات النفطية الزميلة، مبا ي�صب يف م�صلحة 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية والقطاع النفطي ب�صكل 

عام باعتباره ع�صب القت�صاد الكويتي.

تقوم  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�صت  اأن��ه��ا  واأ����ص���اف 

مع  ال��ور���ص  ه��ذه  مثل  بعقد  املالية  ال��دائ��رة  فيها 

�رشكات  من  وغريها  الزميلة  النفطية  ال�رشكات 

القطاع النفطي، م�صريًا اإىل اأنه مّت خالل ال�صنوات 

بالتعاون  املُماثلة  الور�ص  العديد من  املا�صية عقد 

مع موؤ�ص�صة البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة، 

وذل����ك ح��ر���ص��ًا م���ن ال���دائ���رة ع��ل��ى ف��ت��ح ق��ن��وات 

فنية  ك��وادر  وخلق  اخل���رات،  وت��ب��ادل  التوا�صل 

مهنية مدربة على اأف�صل املُمار�صات يف هذا ال�صاأن.

اأ�صبوع  ملدة  ا�صتمرت  التي  اللقاءات  اأن  واأو�صح 

وور���ص  والأن�صطة  الفعاليات  من  العديد  �صهدت 

العمل لتعريف الوفد الزائر باأق�صام الدائرة، ونظم 

امليكنة التي تعمل من خاللها الكوادر الفنية لتحقيق 

التعرف  الدائرة، ف�صاًل عن  املرجوة من  الأهداف 

املُتبعة واملُتعلقة باحل�صابات  الإجراءات  اأبرز  على 

اإج��راءات  جانب  اإىل  املدينة،  واحل�صابات  العامة 

ال�رشكات  م��ع  باملُ�صادقات  يتعلق  فيما  ال�رشكة 

النفطية الزميلة واجلهات اخلارجية الأخرى.

 وتقدم الرتكيت بجزيل ال�صكر جلميع املُ�صاركني 

الأهداف  الور�صة وحتقيق  اإجناح  وامل�صاهمني يف 

املرجوة منها، وذلك بعد اإ�صادة الوفد الزائر من 

�رشكة نفط الكويت باآلية العمل املُتبعة يف الدائرة 

والتطبيقات املُميزة التي تعمل من خاللها لتحقيق 

يف  الورقية  الأنظمة  على  العتماد  وتقنني  امليكنة 

خمتلف املُعامالت التي تقوم بها الدائرة.

برامج حُما�سبية متطّورة

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ص ف��ري��ق احل�����ص��اب��ات املالية 

ور�صة  مكا�صب  اأب���رز  م��ن  اإن  امل��ا���ص،  عبدالعزيز 

العمل، هو تعريف وفد �رشكة نفط الكويت باإجنازات 

الرئي�صية  الدوائر  اإح��دى  باعتبارها  املالية  الدائرة 

يف "البرتول الوطنية"، بالإ�صافة اإىل تعريفهم باأبرز 

املالية  امل��وارد  اإدارة  يف  واملتمثلة  الرئي�صية،  املهام 

املتاحة وال�صتغالل الأمثل لها ا�صتنادًا اإىل ال�صيا�صات 

العليا،  الإدارة  عن  ال�صادرة  والأنظمة  والتعليمات 

وذلك من خالل برامج حُما�صبية متطّورة.

املالية  التقارير  بتوفري  تقوم  الدائرة  اأن  واأ�صاف 

امل�صوؤولة  باعتبارها  ال��ق��رار،  ل�صانعي  املختلفة 

اخلا�صة  والإج����راءات  املُعامالت  �صري  �صالمة  عن 

بال�صوؤون املالية، م�صريًا اإىل اأنه ل�صمان دقة و�صالمة 

�صيا�صاتها  تطبق  ال��دائ��رة  ف���اإن  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 

وعملياتها املختلفة من خالل اأحدث الأنظمة العاملية 

املعتمدة، ومنها على �صبيل املثال ل احل�رش:

• نظام )Maximo( لإدارة مدفوعات املقاولني 
واملوردين وُمراقبة املخزون.

الرشيدي: تجانس 

الدائرة ُيساهم في 

إنجاز العمل وفق آلية 

عمل منسجمة 

  اإبراهيم الر�صيدي  عبدالعزيز املا�ص  منت�رش الرتكيت

 الماص: برامج ُمحاسبية 

متطّورة إلدارة الموارد 

المالية وتحقيق 

االستغالل األمثل لها
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  فعاليات ُمتعددة وور�ص عمل لتعريف الوفد الزائر بنظم امليكنة بالدائرة

  �صكل رقم )1( يو�صح الهيكل التنظيمي للدائرة املالية

ال�رشكة  ح�صابات  لإدارة   )Oracle( نطام   •
و�صجالتها املالية.

امل���وازن���ات  لإدارة   )Cognos( ن���ظ���ام   •
التقديرية لل�رشكة.

املنتجات  عمالء  لإدارة   )Namos( نظام   •
البرتولية. 

جتان�س لتطبيق ال�سيا�سات

بدوره، قال حما�صب اأول اإجراءات العمل والدعم 

الفني بالدائرة املالية اإبراهيم الر�صيدي اإن "وفد 

الهيكل  على  اأي�����ص��ًا  اط��ل��ع  ال��ك��وي��ت  نفط  ���رشك��ة 

التنظيمي للدائرة، واملكون من 7 اأق�صام رئي�صية 

)�صكل رقم 1( تعمل يف جتان�ص لتطبيق �صيا�صات 

اإىل اإجناز العمل وفق  ال�رشكة املُختلفة والرامية 

تطبيقات واآلية عمل ُمن�صجمة دون خلل بالتناغم 

مع اأنظمة امليكنة امل�صتخدمة وتقليل العتماد على 

املعامالت الورقية، مبا يوفر الوقت والتكلفة".

ومن مهام الدائرة املالية الآتي:

• تنفيذ ال�صيا�صات املالية املُعتمدة.
• ت�صجيل العمليات املُحا�صبية واإعداد التقارير 

املالية املختلفة.

• اإع�������داد امل�����وازن�����ات ال��ت��ق��دي��ري��ة ل��ل�����رشك��ة 
والدرا�صات املُتعلقة باخلطة اخلم�صية.

املالية  ال�صلطات  ومراقبة  اللوائح  تطبيق   •
بال�رشكة.

• ُمتابعة وحت�صيل ُم�صتحقات ال�رشكة لدى الغري.
• التن�صيق مع الإدارات الأخرى مبا ُي�صاهم يف 

تطوير اأداء ال�رشكة.

• التحليل املايل واإعداد التقارير املالية لل�رشكة.

�صنوية  الن�صف  اخلتامية  احل�صابات  اإع��داد   •
وال�صنوية لل�رشكة.

والأه��داف  وال�صرتاتيجيات  اخلطط  ترجمة   •
اإىل  املالية  ب��ال��دائ��رة  واملُتعلقة  املُعتمدة  العامة 

خطط متو�صطة وق�صرية الأجل متهيدًا لتنفيذها.

بال�رشكة،  التاأهيل  نظام  عملية  يف  املُ�صاركة   •
وذلك من خالل التقييم املايل.

قبل  ال�رشكة  عقود  يف  املالية  البنود  مراجعة   •
اإبرامها مع املقاولني واملوردين.

بعقود  اخل��ا���ص��ة  البنكية  ال��ك��ف��الت  اإدارة   •
وم�صاريع ال�رشكة. 

املالية  العمليات  ومتابعة  القرو�ص  اإدارة   •
املُتعلقة بها.

 

ةیلاملا ةرئادلا ریدم

ةنیزخلا  تاباسحلا
ةنیدملا

 تاجتنملا تاباسح
تاعیبملاو

(  تاباسح
تاعوفدملا )

(  تاباسح
بتاورلا )

(  تاباسحلا
ةیلاملا )

(  ةبساحملا
ةیرادإلا )
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حققت �سركة البرتول الوطنية الكويتية العديد من الإجنازات على مدار عام 2021، اأهمها تد�سني حزم م�سروع 

الوقود البيئي يف م�سفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي، بالإ�سافة اإىل افتتاح 4 حمطات تعبئة وقود جديدة، 

لتنهي بذلك املرحلة الأوىل من خطتها ال�سرتاتيجية لبناء 100 حمطة جديدة.

وقد ا�ستطاعت ال�سركة خالل 2021 التعامل مع التحديات ال�سحية ال�سخمة التي مّر بها العامل ب�سبب فريو�س 

كورونا، وحتقيق اإجنازات يف م�ساريعها املختلفة.

وعلى �سعيد تنمية العن�سر الب�سري، ا�ستمرت يف تقدمي الدورات التدريبية والندوات التوعوية ملوظفيها ب�سكل 

مبا�سر، وعرب من�ساتها الرقمية ذات الإمكانات املتطّورة.

ويف �ساأن امل�سوؤولية املجتمعية، وا�سلت تنفيذ م�ساريعها ال�ستثمارية يف الكفاءات الوطنية، عرب تدريب دفعة 

جديدة من طلبة كلية الدرا�سات التكنولوجية، كما قامت باختبار وتوظيف 550 مهند�ساً حديثي التخرج من 

تخ�س�سات خمتلفة، واأقامت قرعة لتوزيعهم للعمل يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية و�سركاتها التابعة.

 وفيما يلي عر�س لأهم اإجنازات ال�سركة والأحداث املوؤثرة خالل 2021.

2021 .. عام اإلنجازات
في طليعتها تشغيل مشروع الوقود البيئي

حصاد 
العام
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متنقلة يف ج�رش  وقود جديدة  افتتاح حمطة   •
جابر. 

ال�صناعي  ال�����رشف  ُمعاجلة  وح��دة  تد�صني   •
بنجاح.

ت�صغيل  تخ�ص�ص  لطلبة  تنويري  لقاء  تنظيم   •
امل�صايف بكلية الدرا�صات التكنولوجية.

الأحمدي  م�صتودع  يف  وهمي  مترين  تنفيذ   •
مبنطقة حتميل املنتجات البرتولية.

ُم�����ص��ورة خا�صة  ج���دي���دة  ق�����ص��ة  اإ����ص���دار   •
لالأطفال.

تزويد  عمليات  لدوائر  ال�صنوي  اللقاء  اإمتام   •
الوقود.

• اإجراء اختبارات للمتقدمني لإعالن التوظيف 
باملوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة.

لنائب  التابعة  للدوائر  ال�صنوي  اللقاء  اإقامة   •
الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون الإدارية والتجارية.

ناقلة  اأول  بال�صعيبة  الزيت  ر�صيف  ا�صتقبال   •
نفط بعد توقف دام 3 اأعوام.

حمطتي  يف  ال�صيارات  غ�صيل  خدمة  تد�صني   •
تعبئة الوقود )145( و)148(.

للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  من  وفد   •
الب�رشية زار ال�رشكة.

ال��وق��ود  مب�����رشوع  ج��دي��دة  وح����دات  ت�صغيل   •
البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل.

لقاءها  تنظم  امل�صاندة  اخلدمات  قطاع  دوائ��ر   •
ال�صنوي.

ع  • اإ�صدار كتاب "موا�صم" الذي يرز ثراء وتنوُّ
بيئة الكويت.

البحرية  الأح��م��د  �صباح  مدينة  اأه��ايل  جمل�ص   •
يكّرم ال�رشكة.

عالقات  ملتقى  نظمت  الب�رشية  امل��وارد  دائرة   •
العاملني.

• ت�صلم 16 �صيارة اإطفاء حديثة ومتطّورة.
ع��م��ل��ي��ات ت�صغيل  ع���دد م��ن م��وظ��ف��ي  ت��ك��رمي   •

"الوقود البيئي".

• افتتاح حمطات للوقود يف مدينة �صباح الأحمد.
• اإ�صدار ن�صخة اإلكرتونية من كتاب "دور رائد 

يف �صناعة التكرير".

يف  تفاهم  مذكرة  توقعان  و"اأواب���ك"  ال�رشكة   •
جمال البحث والتطوير.

مدينة  يف  موؤقتة  جديدة  وق��ود  حمطة  افتتاح   •
�صباح الأحمد البحرية.

• �رشكة عربي للطاقة والتكنولوجيا ُتكرم رئي�ص 
فريق حمطات تعبئة الوقود.

غامن  ُتكرم  الوطنية"  "البرتول  عمال  نقابة   •
العتيبي.

فرباير

مار�س

يناير
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20 موظفًا من خريجي  لتوزيع  اإج��راء قرعة   •
تخ�ص�ص تكنولوجيا ت�صغيل امل�صايف.

الوطنية"  "حديث  م��ن  ال��ث��اين  اللقاء  تنظيم   •
حول لقاحات )كوفيد- 19(.

احلم�صية  الغازات  ُمعاجلة  م�رشوع  اإجن��از   •
مب�صفاة ميناء الأحمدي.

• زيارة وفد من برنامج الأمم املتحدة للم�صتوطنات 
الب�رشية لإقليم اخلليج العربي لل�رشكة.

ت��زور  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  �صفرية   •
م�صفاة ميناء عبداهلل.

• الإعالن عن ا�صتكمال وحدات م�رشوع الوقود 
البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل.

دينار  مليار   7,54 ال�����رشك��ة  حتقيق  اإع���الن   •
كاإجمايل الإيرادات يف 2019 – 2020.

• افتتاح حمطة للوقود مبدينة الوفرة ال�صكنية.
الهيدروجيني  التك�صري  وح���دة  ت�صغيل   •
 يف م���������رشوع ال����وق����ود ال��ب��ي��ئ��ي مب�����ص��ف��اة 

ميناء عبداهلل.

م�صافتي  ي��زور  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص   •
ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي.

يف  للعمل  املقبولني  اجل��دد  املهند�صني  توزيع   •
املوؤ�ص�صة و�رشكاتها.

ميناء  م�صفاة  اإدارة  مبنى  حميط  ت�صجري   •
عبداهلل.

مب�صفاة  املُتوقفة  ال��وح��دات  ت�صغيل  اإع���ادة   •
ميناء عبداهلل. 

من  الثالثة  الدفعة  تدريب  ب��اإجن��از  الحتفال   •
برنامج "اإدارة القدرات".

ميناء  مل�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  تكرمي   •
الأحمدي فهد الديحاين مبنا�صبة تقاعده.

• تعيني �صجاع العجمي نائبًا للرئي�ص التنفيذي 
مل�صفاة ميناء الأحمدي.

• تد�صني خدمة غ�صل ال�صيارات يف حمطة الوقود 
رقم )143( مبدينة �صباح الأحمد.

• وزير النفط د. حممد الفار�ص يلتقي املوظفني 
اجلدد يف دائرة املوارد الب�رشية.

• دائرة املوارد الب�رشية تنظم عملية توقيع عقود 
املهند�صني حديثي التعيني.

م�صفاة  ي��زور  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص   •
ميناء عبداهلل.

• ا�صتمرار لقاءات نادي "التو�صت ما�صرت".
• تدريب لرجال الإطفاء يف م�صتودع �صبحان.

اأبريل

يونيومايو
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• جناح الت�صغيل الكامل مل�رشوع الوقود البيئي. 
• تنظيم مترين مب�صتودع الأحمدي على ان�صكاب 

بنزين من ذراع حتميل.

• ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����رشك��ة ُي��ك��رم ال��ف��رق 
امل�صاركة يف هاكاثون "حتدي امل�صايف".

لل�رشكة  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  �صمو  زي��ارة   •
وم�صافيها.

• الإعالن عن حتقيق ال�رشكة 147 مليون دينار 
اأرباحًا يف ال�صنة املالية 2021/2020.

الأم��ن  مبهام  اجل��دد  املوظفني  لتعريف  ن��دوة   •
والإطفاء.

حتت  اأقيم  ال��ذي  ال�رشكة  "هاكاثون"  اختتام   •
عنوان "حتدي امل�صايف" بتبّني اأفكار اإبداعية

برنامج  حتديث  فرق  يكرم  التنفيذي  الرئي�ص   •
"املاك�صيمو".

• ال�رشكة تنفذ اأكر حملة يف البالد للتطعيم �صد 
فريو�ص كورونا امل�صتجد.

• ال�رشكة حت�صل على �صهادة تقييم ال�صتدامة. 
• اإطالق الهوية املوؤ�ص�صية اجلديدة لل�رشكة.

• فوز دائرة الت�صويق املحلي بجائزة )رو�صبا( 
الذهبية.

الدرا�صات  كلية  تدريب دفعة جديدة من طلبة   •
التكنولوجية يف م�صايف ال�رشكة.

• تنظيم احللقة الثالثة من "حديث الوطنية" عن 
حتفيز الذات.

واملالية  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب   •
الطباعة  ُيّكرم فريق درا�صة تطبيق  خال اخلياط 

املعدنية ثالثية الأبعاد.

تدعم  متطّورة  تقنية  بحلول  ت�صتعني  ال�رشكة   •
ل الرقمي. �صعيها للتحوُّ

�سبتمرب

اأكتوبر

اأغ�سط�س

م�صغلي يوليو م��ن  جمموعة  لتوزيع  ق��رع��ة  اإج���راء   •
امل�صايف اجلدد.

• ا�صتمرار اأعمال جلنة التعريف بحقوق العمال 
"اأعرف حقوقك".

املُ�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب   •
ُيكّرم جمموعة من موظفي  الدعيج  العزيز  عبد 

و"اخل���دم���ات  وامل��ال��ي��ة"،  "التخطيط  دائ���رت���ي 

املُ�صاندة".

• فريق البتكار يف ال�رشكة الكويتية لل�صناعات 
ا�صتوديو  ي���زور  )كيبيك(  املُتكاملة  البرتولية 

البتكار يف ال�رشكة.
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يف   )58( رق��م  ال��وق��ود  تعبئة  حمطة  �صيانة   •
منطقة غرناطة.

• اإطالق حملة توعية ب�رشطان الثدي.
تنظيم حما�رشة عن قانون حق الطالع على   •

املعلومات.

• اإطالق من�صة "متميزو البرتول الوطنية".

• اإقامة ور�صة عمل للمهند�صني اجلدد يف م�صفاة 
ميناء عبداهلل.

• تطوير ور�صة �صيانة معدات التنف�ص مب�صفاة 
ميناء الأحمدي.

لبناء  ال�رشكة  خطة  من  الأوىل  الدفعة  اإجن��از   •
100 حمطة وقود جديدة.

حتتفل  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائ���رة   •
.)SOJT( بتخريج دفعة جديدة من برناجمها

ميناء  م�صفاة  �صاطئ  لتنظيف  حملة  تنظيم   •
عبداهلل.

الداخلية  وزارة  من  وف��دًا  ت�صتقبل  ال�رشكة   •
واحلر�ص الوطني لتعزيز التعاون الأمني.

• تعاون بني الدائرة املالية واملجموعة املالية يف 
�رشكة نفط الكويت.

• اإجراء عملية �صيانة ملحطة تعبئة الوقود رقم 
)88( مبنطقة ال�صوابر.

• اإطالق حملة توعية ب�رشطان الرو�صتاتا.
القيادة  بجائزة  الف�صلي  را�صد  املهند�ص  فوز   •

• ا�صتقبال وفد من ديوان رئي�ص جمل�ص الوزراء. 
مب�صفاة  اجلديد  التدريب  مركز  مبنى  افتتاح   •

ميناء الأحمدي.

• وفد بريطاين رفيع امل�صتوى يزور ال�رشكة.
حديثي  للمهند�صني  تعريفي  برنامج  تنظيم   •

التعيني مب�صفاة ميناء الأحمدي.

جمل�ص  ب���دول  العاملة  امل���راأة  لتطوير  املتميزة 

التعاون اخلليجي للعام 2021.

• فوز ال�رشكة باملركز الثالث يف جائزة التحّول 
الرقمي التي نظمتها وزارة النفط.

• تنظيم حملة للترع بالدم.
• ح�صول املبنى الفني مب�صفاة ميناء عبداهلل على 
للبحث  اخلليجية  املنظمة  من  ال�صتدامة  �صهادة 

والتطوير .

نوفمرب

دي�سمرب

إنجاز المرحلة األولى 

من خطة الشركة 

االستراتيجية إلنشاء 

100 محطة وقود
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8 صفات للقائد الناجح
يواجه التحدي ويؤمن بالتغيير

عندما ندر�س �سمات القادة ال�ستثنائيني اأمثال: �ستيف جوبز، ومارك زوكربريغ، 

وجيف بيزو�س، واإيلون ما�سك، ووارن بافت، وريت�سارد بران�سون، الذين �سعدوا 

اأفكار  ابتكار  مكانة عاملية مرموقة من خالل  الأعمال، وحققوا  القمة يف جمال  اإىل 

ومنتجات جديدة ُت�سكل الطريقة التي نحيا بها اليوم، ميكننا اأن نحدد جمموعة من 

ال�سفات ال�سخ�سية املُ�سرتكة التي ُيعزى اإليها جناحهم.

يف  واملوؤثر  املُلهم  الناجح  التنفيذي  الرئي�س  اأو  القائد  ب�سفات  الفرد  يتمتع  ولكي 

املجتمع عليه اأن يتمتع بـ 8 �سفات رئي�سية هي:

الشركات وقادتها 

يحتاجون للتحرك 

بسرعة وحزم للتعامل 

مع مخاوف العمالء 

1- احل�سم:

ب�رشعة  تتخذ  ال��ت��ي  الوا�صحة  ال��ق��رارات  ُتعتر 

ببطء،  ُتتخذ  ال��ت��ي  املتقنة  ال��ق��رارات  م��ن  اأف�صل 

من  اأكر  احلا�رش  الوقت  يف  القاعدة  هذه  وتنطبق 

اإننا نتحرك ب�رشعة رهيبة،  اأي وقت م�صى، حيث 

وهذه ال�رشعة تتطلب اتخاذ قرارات تتنا�صب معها.

وقد اأو�صحت احلوادث الأخرية التي تعر�صت 

اأن  الأمريكية،  اإيرلينز"  "يونايتيد  �رشكة  لها 

يتخذوا  اأن  اإىل  يحتاجون  وقادتها  ال�رشكات 

ردود اأفعال �رشيعة وحا�صمة من اأجل التعامل 

مع خماوف العميل وتهدئتها.

ومن املهم اأن نتذكر هنا اأن الوقت هو عدوك، فقد 

اأ�صبوعني  اأو  باأ�ص يف النتظار لأ�صبوع  يكون ل 

النهيار  مثل  م��ا،  حل��ادث  ال�صتجابة  اأج��ل  من 

الذي طال ال�رشكة يف عام 1975، وذلك اإذا كنت 

نعي�ص يف  ولكننا  املا�صي،  هذا  تعي�ص يف  تزال  ل 

العام 2022، حيث ميكننا اأن نت�صارك املعلومات 

زر  ب�صغطة  م��ع��دودة  ث���وان  يف  كله  ال��ع��امل  م��ع 

دراسة
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  العمل جمهود فريق واأف�صل الروؤ�صاء التنفيذيني من يعرف كيف ُيلهم العمل اجلماعي

هم  التنفيذيني  الروؤ�صاء  اأف�صل  فاإن  لذا  واح��د، 

هذا  يعني  ول  وبقناعة،  ب�رشعة  ي��ق��ررون  م��ن 

اتخاذ ردود اأفعال غري حم�صوبة، ولكن ل يعني 

اأي�صًا التاأخر يف اتخاذ قرار.

ومن ثم على الرئي�ص التنفيذي الناجح اأن يحدد 

ال��ق��رار، واأن يتحدث مع  وق��ت حم��دد لت��خ��اذ 

ويتخذ  بهم،  يثق  الذين  وزم��الئ��ه  م�صت�صاريه 

التي  املعلومات  اأف�صل  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادًا  ال��ق��رار 

ميتلكها، وهذه الطريقة هي م�صار عاملي ي�صرتك 

فيه اأف�صل القادة.

2- اإحداث تاأثري:

يتعلق كونك رئي�صًا تنفيذيًا يف الواقع با�صتيعابك 

تكون  فرمبا  وم��وؤث��رًا،  ملهمًا  قائدًا  تكون  لأن 

الأذكى يف العامل، ولكن اإن مل تكن ت�صتطيع اأن 

جتمع وتوحد الآخرين حول ق�صية ما، ف�صوف 

تعاين وقد ت�صل بك النتيجة اإىل الف�صل.

"لي�ص  اإن����ه  ت��ق��ول  ال��ت��ي  ت����زال احل��ق��ي��ق��ة  ول 

بالفعل،  قائمة  بالفطرة"  ق��ائ��دًا  �صخ�ص  كل 

على  يعمل  اأن  اإىل  يحتاج  الأ�صخا�ص  فبع�ص 

ذلك، ول باأ�ص على الإطالق يف هذا، لذا عليك 

اأ���ص��ح��اب  يحتاجه  م��ا  تفهم  اأن  ال��ب��داي��ة  يف 

برتكيز  قدمًا  وام�ِص  )الأول��وي��ات(  امل�صالح 

�صارم لتحقيق النتائج املُتعلقة بالأعمال، كما 

يف  مهمون  اأنهم  لالأ�صخا�ص  تو�صح  اأن  عليك 

ج���زءًا من  ي��ك��ون��ون  ���ص��وف  واأن��ه��م  العملية، 

النجاح والنت�صار.

يقول �صتيف جوبز: "ل اأكرتث باأن اأكون اأغنى 

اإىل  اأع���ود  اأن  رج��ل يف امل��ق��رة.. م��ا يهمني ه��و 

�رشيري يف الليل وقد فعلت �صيئًا رائعًا".

ويف كل الأحوال، ُيعّد العمل هو جمهود فريق، 

يعرفون  من  هم  التنفيذيني  الروؤ�صاء  واأف�صل 

ال�صعي  اأجل  من  اجلمعي  العمل  ُيلهمون  كيف 

وراء حتقيق هدف م�صرتك.

ولكن تذكر األ حتجم عن ال�رشاع اأي�صًا، اإذ اإن 

ال�صعي  عند  �رشوريًا  يكون  الغالب  يف  ال�رشاع 

وراء حتقيق الأهداف والتميز يف الأداء والعمل، 

ومثمرًا،  �صحيًا  حتكمًا  ذل��ك  يف  م  التحكَّ وعليك 

وحتلى بثقافة التوا�صع عند التعّلم، بحيث ي�صعر 

اجلميع اأنهم يتمكنون من م�صاركة اآرائهم.

3- التكيف ال�ستباقي:

النجاح  �صمان  عن  م�صوؤول  التنفيذي  الرئي�ص 

ب�رشه  يوجه  اأن  وعليه  ي��دي��ره،  ال��ذي  للكيان 

بثبات نحو الغد، فاأف�صل القادة هم من يتنبوؤون 

وي�صكلون امل�صتقبل.

الأه���داف  ال��رتك��ي��ز على  ����رشورة  يعني  وه���ذا 

بعيدة املدى، ففي كل الأح��وال تكون الأهداف 

الق�صرية واملتو�صطة الأجل ثابتة ويف و�صعها، 

ويجري العمل من اأجلها.

للرئي�ص  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  تتيح  و���ص��وف 

التنفيذي اأن يكون جيدًا يف ا�صت�صعار التغيري، 

للتحركات  اأك��ر  فر�ص  خلق  م��ن  مُيكنه  مم��ا 

اأف�صل  اأن  وت��ذك��ر  الأذك����ى،  ال�صرتاتيجية 

جيدًا  يتعاملون  من  هم  التنفيذيني  الروؤ�صاء 

مع النتكا�صات.

ويقول اإيلون ما�صك: "اإن الف�صل هو خيار هنا.. 

القرارات الواضحة 

التي تتخذ بسرعة 

أفضل من المتقنة 

التي ُتتخذ ببطء

القائد إذا لم يوحد 

الجميع حول قضية 

ما فسوف يعاني 

ويصل للفشل
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  الرئي�ص الناجح ل ينظر اإىل التحديات على اأنها عقبات بل خطوات �رشورية لتحقيق املطلوب

أفضل القادة هم 

من يتنبؤون بالمستقبل 

ويضمنون النجاح 

لكياناتهم

القائد ال يمكنه 

إنجاز كل شيء 

بمفرده بل 

بالعمل الجماعي 

فيه  مبا  تبدع  ل  فاأنت  الأ�صياء،  تف�صل  مل  ف��اإن 

الكفاية".

من  التعّلم  بكيفية  برمته  الأم���ر  يتعلق  وه��ن��ا 

فريق  اإىل  تر�صلها  ال��ت��ي  وال��ر���ص��ائ��ل  الف�صل، 

العمل، فا�صتخدم الف�صل ل�صاحلك.

4- املوثوقية يف حتقيق الأهداف:
الروؤ�صاء  من  الكثري  اأن  معرفة  املفاجئ  من 

التنفيذيني يف�صلون يف الوفاء باأب�صط الوعود، 

اأن��ك  اآخ���ر  ���ص��يء  اأي  تفعل  اأن  قبل  ت��اأك��د  ل��ذا 

املُتعلقة  الأه���داف  بتحقيق  ال��وف��اء  على  ق��ادر 

الذي ميكن  القائد  يثق يف  فاملوظف  بالأعمال، 

التنبوؤ مبا يفعله.

ويف الواقع، باعتبارنا ب�رشًا، فاإننا ُنثار لل�صعي 

ب��الأم��ان  ن�صعر  جتعلنا  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ات  وراء 

والراحة.

اأن��ك حتتاج  يعني  ل  فهذا  تقلق،  ل  ذل��ك  ورغ��م 

اأن تنفذ كل الأ�صياء باأمان وح�صب، فعليك بكل 

اأنه  فقط  وتذكر  املخاطر،  تتحمل  اأن  الو�صائل 

)التعاون،  بالأ�صا�صيات  الأم���ر  يتعلق  حينما 

اإليك،  الفريق  و���ص��ول  و�صهولة  والتوا�صل، 

والأهداف املالية الرئي�صية( تاأكد من اأنك ت�صل 

الثقة  من  را�صخة  درج��ة  واأغر�ص  اأهدافك،  اإىل 

لأجل حتفيز فريقك.

5- الطموح:
عقلية النمو والتطور ميزة ل ميلكها كثري ممن 

الرئي�ص  وي��رغ��ب  ال��ك��ي��ان��ات،  بقيادة  يقومون 

ب�صكل  الأف�صل  حتقيق  يف  الطموح  التنفيذي 

ال�صهلة،  الأه��داف  بتحقيق  يكتفي  م�صتمر، ول 

ويبذل جهدًا كبريًا للو�صول اإىل القمة.

6- �سخ�س ُملهم:
يوجد دائمًا روؤ�صاء يبادرون اإىل حتّمل امل�صوؤولية 

ول ي��خ��اف��ون م��ن ات��خ��اذ ال���ق���رارات وم��واج��ه��ة 

التحديات، وهو ما يلهم بقية اأع�صاء فريق العمل.

7- املجازفة:
بحّب  الناجح  التنفيذي  الرئي�ص  يتمّيز  ما  عادة 

املُجازفة، حيث ل ينظر اإىل التحديات على اأنها 

عقبات، بل خطوات �رشورية لتحقيق املطلوب، 

وكلما زادت �صعوبة املُهمة اأ�صبح اأكر اإبداعًا.

ول  بالطموح،  الروؤ�صاء  من  النوع  هذا  ويت�صم 

يحب املخاطرة يف حد ذاتها، بل يريد اخلروج 

من منطقة الراحة لتحقيق اأهدافه.

8- الهتمام بالفريق:
اأنه ل ي�صتطيع  يعرف الرئي�ص التنفيذي اجليد 

اأن ينجز كل �صيء مبفرده، واأن العمل اجلماعي 

هو الطريق الأمثل لتحقيق النجاح.

باأع�صاء  يهتم  ل  ال���ذي  ال��ق��ائ��د  ي�صتطيع  ول 

كفاءته،  كانت  مهما  املطلوب  يحقق  اأن  الفريق 

موظفيه  اإع���داد  على  يعمل  اأن  ج��دًا  املهم  وم��ن 

ليتقلدوا بدورهم منا�صب قيادية يف امل�صتقبل.

امل�سادر:

• موقع ميدان.

• اجلزيرة نت.
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ذكاء املسافات
ينظم العالقات اإلنسانية

�ساع يف الثقافة الإن�سانّية عموماً، النظر اإىل الآلت والتقنّيات واملخرتعات 

على  لها  تاأثري  ول  واملكان،  للزمان  عابرة  حُمايدة"  "منجزات  بو�سفها 

الإن�سان اإّل من باب "املنافع" و"امل�سار" املُبا�سرة.

العالقات  التقنية  يد  طالتها  التي  املُهمة  والق�سايا  امل�سائل  بني  ومــن 

الإن�سانية، والتي �سارت تتخذ اليوم اأ�سكاًل ُمتعددة وتتغري ب�سكل جذري، 

خل�سو�سيات  اقتحام  اأو  الأحيان،  بع�س  يف  تفُكك  من  اعرتاها  ما  جّراء 

العالقات  التفكري يف  اإعادة  اإىل  ما يدفعنا  وم�ساحات �سخ�سية جدًا، وهذا 

الإن�سانية، وكيفية التعاطي معها.

الرغبة في إقامة 

التواصل مع اآلخرين 

ميل متأصل 

عند اإلنسان

تقنيات حديثة

وعادًة ما ين�رشف احلديث حول التقنية احلديثة 

الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  الإنرتنت   و�صبكة 

ك� "الفي�صبوك" وغريه، عن مدى اأخالقية املحتوى 

املجتمع.  يف  والديني  الثقايف  الإرث  مع  وتوافقه 

على  يظهر  حيادي  موقف  ا�صتظهار  عر  وذل��ك 

فوائد  اأو  م�صار  ه��ي  م��ا  ال��ت��ايل:  ال�����ص��وؤال  �صكل 

التلفزيون، الفي�صبوك، الإنرتنت؟

هايدجر  م��ارت��ن  الأمل�����اين  الفيل�صوف  وي���رى 

اأب��ع��ادًا  وج����وده  م��ع  تعاطيه  يف  ل��الإن�����ص��ان  اأن 

)مواقع  والعامل  والغري،  ال��ذات،  وهي:  ثالثة، 

التوا�صل(، حماوًل فهمها، واإدراكها.

تنمية 
بشرية
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1- الذات: هي عالقة املرء بنف�صه، من هو؟ وهل 
نعرف ذواتنا معرفة مبا�رشة؟ اأم اأّننا ل نعرفها 

اإل بال�صتدلل عليها؟

2- الغري: هو اأفق عالقة الإن�صان مع نظرائه يف 
اخللق، كيف يراهم، وما هي حدود عالقته معهم؟

ــعــامل: ه���و ق�����ص��ي��ة وج����ود الإن�����ص��ان  3- ال
ب��ني الأ���ص��ي��اء، م��ا �صنعه ب��ي��ده، وم��ا وج��ده 

م�صنوعًا له!

و�صف  يف  في�صته،  الأمل��اين  الفيل�صوف  ويقول 

طبيعة الإن�صان وعالقته بالآخرين: "منذ اللحظة 

الأوىل التي يخرج فيها الإن�صان من رحم اأمه، 

اأّول  ياأخذ  الطبيب كي  يلقاه �صفعة من  ما  اأول 

من  فالإن�صان  وهكذا  احلياة،  ه��ذه  يف  له  نف�ص 

اأول حلظاته يف احلياة ل يدرك نف�صه ووجوده 

ي�صري  ل  الإن�صان  "وكاأن  الآخرين  اإّل مبعاونة 

يف  ال��غ��ري  ك���ان  ف��ق��د  النا�ص"،  ب��ني  اإل  اإن�����ص��ان��ًا 

اإياه  ا�صتقباله يف هذا العامل، و�صيظل م�صاحبًا 

يف ت�صاريف اأيامه، �صواًء كان عدوًا اأو �صديقًا، 

الآخ���رون،  �صيوّدعه  فمن  امل���وت،  اإىل  و���ص��وًل 

حتى هم من �صيدفع ثمن كفنه.

وقد دافع الفال�صفة وعلماء الجتماع عن فكرة 

يكت�صب  لأن��ه  بطبعه،  اجتماعي  الإن�����ص��ان  اأن 

اإن�صانيته ويحققها يف املجتمع، فالرغبة يف اإقامة 

الإن�صانية،  الطبيعة  يف  متاأ�صل  ميل  العالقات 

وعليه فال ميكن لالإن�صان اأن ينمو ويتطور اإن مل 

ي�صبع هذه احلاجة.

تاأ�سيل العالقات الإن�سانية

غادماير  ج��ورج  الأمل���اين  الفيل�صوف  ويالحظ 

منذ  واح��دًا  فيل�صوفًا  تقريبًا  هناك  "لي�ص  باأّنه 

ال��ق��دم مل ي���رتك ل��ن��ا م��ذاه��ب اأو خ��ط��اب��ات عن 

وو�صح  ���ص��اغ  فيل�صوف  واأول  ال�صداقة"، 

وحاول بجدية اإثبات �صدق العتقاد القائل باأّن 

كان  بطبعه  اجتماعي   - م��دين  كائن  الإن�صان 

الفيل�صوف اأر�صطو.

يجادل  ال�صيا�صة،  كتاب  من  الأول  الف�صل  ويف 

مدين   – اجتماعي  كائن  الإن�صان  ب��اأن  اأر�صطو 

بالطبع، وقد تبدو هذه الق�صية بديهية، لأنه من 

املمكن اإثبات �صدقها باملالحظة التجريبية والفهم 

امل�صرتك، ولكنها لي�صت كذلك عند اأر�صطو، لي�ص 

فقط لأن معناها لي�ص وا�صحًا، ولكن لأنها حتتاج 

اإىل برهنة، ورغم كل �صيء هي افرتا�ص اأ�صا�صي 

للنظرية ال�صيا�صية والأخالقية.

اأعلى نوع  ويرى اأر�صطو باأّن الدولة املدينة هي 

تطور  حا�صل  وه��ي  ال�صيا�صي،  التنظيم  م��ن 

الكائنات الإن�صانية، و�صوّل اإىل طبيعتهم احلّقة، 

ذلك لأّن طبيعة ال�صيء تكمن يف اكتمال منوه. 

مع�سلة القنفذ

�صحيح اأّن الإن�صان مدين بطبعه، واأّنه م�صدود 

هذه  اأّن  اإل  جن�صه،  وب��ن��ي  بقومه  لالجتماع 

وهذه  وخيمة،  عواقب  لها  ال�رشورية  العالقة 

واملفكرين  الفال�صفة  بع�ص  جعلت  ال��ع��واق��ب 

باعتبارها  الإن�����ص��ان  م��دن��ّي��ة  لفكرة  ي��ت��ن��ّك��رون 

�رشبًا من ال�رشورة والطبيعة الإن�صانية، حيث 

اأن  �صوبنهاور  اآرث��ر  الأمل���اين  الفيل�صوف  ي��رى 

لطبيعته  الآخ��ر  مع  للتوا�صل  ي�صعى  الإن�صان 

املدنية، ولكنه يف نف�ص الوقت يخ�صى اأن يوؤذيه 

اإذ  ُمع�صلة،  بوجود  يوحي  ما  التوا�صل،  هذا 

كيف جنمع بني رغباتنا يف اإقامة العالقات، مع 

احتمال وقوع الأذى علينا منها؟!

اإلنسان من أول 

لحظاته في الحياة 

ال يدرك نفسه ووجوده 

إاّل بمعاونة اآلخرين

  الإن�صان يتوا�صل مع الآخر لطبيعته املدنية ولكنه بنف�ص الوقت يخ�صى هذا التوا�صل

العالقات اإلنسانية 

صارت تتخذ اليوم 

أشكااًل متعددة 

وتتغير بشكل جذري
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  بع�ص العالقات تنتهي اأحيانًا بالف�صل نتيجة اقتحام اخل�صو�صيات اأو �صوء التقدير

 دافع الفالسفة 

وعلماء االجتماع 

عن فكرة أن اإلنسان 

اجتماعي بطبعه

العالقات بين 

الناس تتوزع 

على دوائر تبعًا 

العتبارات عديدة

وي�����ص��ف الأدي����ب وال��ف��ي��ل�����ص��وف حم��م��د اإق��ب��ال 

الإن�صان بالقول: "الإن�صان اأ�صعف من اأن يبقى 

يف وحدة، واأوح�ص من اأن يبقى يف كرة، حاله 

حال �صمع احلفل.. وحيد.. ورفيق".

تواجه  التي  التحديات  عن  �صوبنهاور  وحتدث 

ال��ع��الق��ات احل��م��ي��م��ّي��ة ب���ني الإن�������ص���ان واأخ��ي��ه 

الإن�����ص��ان، ع��الق��ات ال��ق��رب وال��ب��ع��د، ال��ت��داين 

ال��ع��الق��ة،  ه���ذه  �صياغة  اإىل  وع��م��د  وال��ت��ن��ائ��ي، 

"قنافذ"  بو�صف احلالة التي تعي�صها جمموعة 

واحٍد  كل  ي�صعى  اإذ  الباردة،  املطرية  الليايل  يف 

اأجل  من  الآخ��ر،  من  مقربة  على  لي�صبح  منها 

تبادل احلرارة خالل الطق�ص البارد.

اأج�صادها،  يف  ال��دفء  لي�رشي  تتقارب  القنافذ 

العودة  عليها  مُيلي  وال�صوك  الإب��ر  وخز  ولكن 

اإىل العراء حتت ل�صع الرد، وهكذا ُكلما هرعت 

ال��ذي يحكم  القانون  ال���دفء، وك��اأن  اإىل روع��ة 

ع��الق��ات��ه��ا ي��ت��ب��ادل��ه ال���رد وال�����دفء، وال��وخ��ز 

حا�رش ُكّلما اقرتبت من الدفء هربًا من الرد.

 ولو نقلنا �صياق احلديث اإىل الإن�صان فاإّن ل�صع 

ال����رد، ه��ي ح��ال��ة الغ����رتاب ال���وج���ودي ال��ذي 

يعانيه يف رحلته املُمتدة على هذه الأر�ص. واأّما 

املُلّحة  الوجودية  احلاجة  فهي  ال��دفء،  روع��ة 

عند الإن�صان لإقامة العالقات، ووخز الإبر هي 

اآفة القرتاب من الآخرين واللت�صاق بهم.

وقد لحظ �صوبنهاور قيام القنافذ بحل جذري 

لهذه املع�صلة، وذلك باأن قامت القنافذ بطريقه 

من  ُم��ع��ت��دل��ة  م�صافة  ب��اأخ��ذ  ون��اج��ح��ة  ب�صيطة 

نف�ص  ويف  الكايف،  ال��دفء  لها  ت�صمن  ال�صالمة 

وهي  احتمالها،  املمكن  من  اأمل  درج��ة  الوقت 

ال�صالمة"  "م�صافة  ب�  �صوبنهار  اأ�صماها  عملية 

.)safe distance(

حل منطقي للعالقات

وال��ع��الق��ات ب��ني امل���رء والآخ���ري���ن ت��ت��وزع على 

لكن  خمتلفة،  لع��ت��ب��ارات  ت��ب��ع��ًا  ع��دي��دة  دوائ����ر 

نتيجة  بالف�صل،  العالقات  هذه  تنتهي  ما  كثريًا 

اخل�صو�صيات  اق��ت��ح��ام  اأو  ال���زائ���دة  اخل��ل��ط��ة 

م�صافة  ت��رك  م��ن  ب��د  ف��ال  ل��ذا  التقدير،  �صوء  اأو 

اخلا�ص،  والت�رشف  للتحرك  وهام�ص  معقولة 

"ذكاء  ب�  عليها  ال�صطالح  مُيكننا  امل�صافة  وهذه 

العالقات،  جن��اح  اأ�صا�ص  هي  والتي  امل�صافة"، 

اأي معرفة متى نبتعد، ومتى نقرتب من الآخر، 

ومتى ُنعاتب، ومتى نلتم�ص الأعذار مع التجاوز.

وم���ن ال�������رشوري ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر اإىل ا���ص��ت��ع��ارة 

اأّن  ذل��ك  واآي���ة  ال��ع��الق��ات،  لتو�صيف  امل�صافة 

ل��دى  امل��ع��رف��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  اإىل  ت�صري  ال���ص��ت��ع��ارة 

�رشح  كما  ل��دي��ه،  التفكري  وط��رائ��ق  الإن�����ص��ان 

يف  لي��ك��وف  ج��ورج  والفيل�صوف  اللغوي  ذل��ك 

واملعنى  بها"،  نحيا  التي  "ال�صتعارات  كتابه 

العالقات،  لتو�صيف  امل�صافة  با�صتعارة  امل��راد 

يحمل اإ�صارًة تدل على فكرتي الوعي وال�صعي، 

املالزمتني للم�صافات، وبالطبع للعالقات. 

وه���ذا ب���دوره ي��زاح��م الأف��ك��ار ال��ت��ي ل ت��رى يف 

العالقات اإل �صلوكيات جرية ل ميكن لالإن�صان 

مب��ق��دوره  الإن�����ص��ان  اأّن  اأي  عليها،  ال�صيطرة 

حتديد عالقاته و�صبطها والتحكم بها.

امل�سدر:

• موقع اأ�رشة �صالح العلي.
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كتاب فقه اللغة و�سر العربية لالإمام عبد امللك بن حممد الثعالبي، هو الكتاب 

اللغة  "ال�ساحبي يف فقه  الثاين يف العربية الذي حمل هذا ال�سم بعد كتاب 

العربية وم�سائلها" لالإمام العالمة اأبي احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا.

اللغة"،  "فقه  هو  الأول  واحــد،  كتاب  يف  كتابني  عن  عبارة  الكتاب  وهــذا 

والثاين "�سر العربية"، وقد جمعا يف كتاب واحد لتقارب مو�سوعهما واحتاد 

م�سنفهما.

غريبها،  �سارحاً  عليها،  امل�سميات  وا�سعاً  املعاين،  فوائد  الكتاب  تناول  وقد 

كما تناول العديد من م�سائل فقه اللغة.

فقه اللغة وسر العربيةفقه اللغة وسر العربية
لعبد الملك الثعالبي

تناول الكثير 

من مسائل فقه اللغة 

وفوائد المعاني 

شارحًا غريبها

من 
المكتبة
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  اعتمد املوؤلف كثريًا على كتاب ابن فار�ص ونقل عنه اأبوابًا باأكملها

الغاية من تأليف 

الكتاب خدمة النص 

القرآني وصواًل 

إلى فهم أحكامه 

عن املوؤلف

اأبو من�صور  اإ�صماعيل  هو عبد امللك بن حممد بن 

الثعالبي من اأئمة اللغة والأدب )350 – 429 ه�( 

ولد يف ني�صابور )مدينة يف مقاطعة خرا�صان �صمايل 

الثعالب،  فراًء يخيط جلود  اإي��ران(، وكان  �رشق 

والتاريخ،  الأدب  يف  ونبغ  �صناعته،  اإىل  فن�صب 

و�صنف الكتب الكثرية املمتعة.

بحافظ  فُعرف  احلفظ،  كثري  الثعالبي  وك��ان 

به  متيز  البيان  من  حظًا  واأوت��ي  "ني�صابور"، 

ة  بني اأقرانه، فلقب بجاحظ زمانه، وعا�ص حجَّ

علمه،  يف  مكينًا  يحدِّث،  فيما  ثقة  يروي،  فيما 

من  القا�صدون  اإل��ي��ه  فق�صد  فنه،  يف  �صليعًا 

اأماكن كثرية.

خدمة الن�س القراآين

خدمة  ه��ي  الكتاب،  تاأليف  م��ن  الغاية  وك��ان��ت 

اإذ  اأح��ك��ام��ه  فهم  اإىل  ت��و���ص��اًل  ال��ق��راآين  الن�ص 

اآلئه،  على  اهلل  حمد  بعد  اأما   " الثعالبي:  يقول 

من  ف��اإن  واآل��ه،  حممد  على  وال�صالم  وال�صالة 

اأحب اهلل، اأحب ر�صوله امل�صطفى �صلى اهلل عليه 

و�صلم، ومن اأحب الر�صول، اأحب العرب، ومن 

اأحب العرب، اأحب اللغة العربية التي بها نزل 

اأف�صل الكتب على اأف�صل العرب والعجم، ومن 

و�رشف  عليها  وثابر  بها  ُعني  العربية،  اأح��ب 

همته اإليها".

فار�ص  اب��ن  كتاب  على  الثعالبي  اعتمد  وق��د 

اعتمادًا كبريًا حتى اأنه نقل عنه اأبوابًا باأكملها 

حتتويها،  التي  امل��ادة  ول  عناوينها  يغري  مل 

اإىل  اإ�صافة ال�صيء  "ف�صل يف  اأمثلة ذلك  ومن 

به"،  لت�صاله  ل��ه  اأ�صيف  لكن  ل��ه  لي�ص  م��ن 

يف  و"ف�صل  والتوكيد"،  الإ�صباع  يف  و"ف�صل 

امل�صرتكة  الف�صول  من  ذل��ك  وغ��ري  النحت"، 

بني الكتابني.

اأق�سام الكتاب 

اأما الهيكل العام للكتاب، فقد ق�صمه الثعالبي اإىل 

ق�صمني، �ُصمى الق�صم الأول "فقه اللغة" �صّمنه 

بابًا، ي�صتمل كل باب على عدة ف�صول،  ثالثني 

وهذا الق�صم عبارة عن "معجم" من نوع خا�ص، 

واح��د،  مبو�صوع  املُت�صلة  الأل��ف��اظ  فيه  جمع 

يف  بباب  ب��داأه��ا  املو�صوعات،  ح�صب  رتبها  ث��ّم 

"الكليات"، وهي ما اأطلق اأئمة اللغة يف تف�صريه 

لفظَة كل، من اأمثلة ذلك "كل ما عالك واأظلك فهو 

�صعيد"،  فهي  م�صتوية  اأر���ص  "كل  و   �صماء"، 

و" كل حاجز بني ال�صيئني فهو موبق"، و "كل 

بناء عال فهو �رشح".

اأب�����واب�����ًا يف: اأوائ�������ل الأ����ص���ي���اء  وه���ك���ذا جن���د 

و�صغائرها، والطول والق�رش، واأ�صنان النا�ص 

وال��دواب، والأمرا�ص وال��داءات، ويف الأطعمة 

والأ�رشبة وما ينا�صبها.

ويف ه���ذا ال��ق�����ص��م اأي�����ص��ًا م��ع��ج��م خ��ا���ص ميكن 

عددًا  فيه  يجمع  املقارنة،  الدرا�صة  يف  اإدراج��ه 

من الألفاظ، يقارن فيها بني العربية والفار�صية 

والع�رشين  التا�صع  ال��ب��اب  فيعقد  وال��روم��ي��ة، 

اإىل  ق�صمه  حيث  امل��ق��ارن��ات،  ه��ذه  ع��ن  للحديث 

فار�صيتها  اأ�صماء  �صياقه  "يف  هي:  ف�صول  عدة 

من�صية وعربيتها حمكية م�صتعملة"، و"ينا�صبه 

الثعالبي نبغ 

في األدب والتاريخ 

وصنف الكتب 

الكثيرة الممتعة



35

يف اأ�صماء عربية يتعذر وجود فار�صية اأكرها"، 

والفر�ص  العرب  لغة  يف  قائمة  اأ�صماء  ذكر  و"يف 

على لفظ واحد"، و"فيما حا�رشُت به مما ن�صبه 

بع�ص الأئمة اإىل اللغة الرومية".

�سر العربية

اأما الق�صم الثاين، والذي �صماه "�رش العربية"، 

وق��د ���رشح ه��و ب��ذل��ك يف مقدمة ال��ك��ت��اب حني 

اأن  لنا  ويبدو  العربية"،  ب�رش  "و�صفعته  ق��ال: 

معنى �صفعته هنا اأنه اأراد اأن يجعل هذا الق�صم 

الرئي�صي  هدفه  هو  الذي  الأول  للق�صم  ملحقًا 

اأي�صًا  فار�ص  ابن  اإىل  نظر  وكاأنه  التاأليف،  من 

العربية"،  ب�صنن  اللغة  "فقه  كتاب  ق��رن  حني 

اأي اأن هذا الق�صم مل يكن منظورًا اإليه على اأنه 

من �صلب الكتاب، بدليل اأنه مل ي�صمنه مقدمته 

الق�صم  اأب���واب  ع��ن  احل��دي��ث  فيها  ف�ّصل  التي 

الأول فقط.

على جوانب خمتلفة من  الق�صم  هذا  وي�صتمل 

راب��ط،  بينها  يكون  اأن  دون  اللغوي  ال��در���ص 

ودون اأن يكون هناك منهج يدرج مو�صوعاتها 

اأق�صامًا حُمددة، وجند اأنه حتدث عن جوانب 

يف  مثاًل  الإت��ب��اع  كظاهرة  خمت�رشة،  �صوتية 

اللغة العربية، وجوانب �رشفية فيما كتبه عن 

اأبنية الأفعال، ويف املفعول ياأتي بلفظ الفاعل، 

نحوية  املفعول، وجوانب  بلفظ  ياأتي  والفاعل 

للحروف  خ�ص�صها  ال��ت��ي  الف�صول  ت�صمل 

ج��وان��ب  واأخ�����ريًا  ج����دًا،  خم��ت�����رشة  بطريقة 

ال��ب��ي��ان وامل��ع��اين  األ���وان���ًا م��ن  ب��الغ��ي��ة ت�صمل 

عن  كثريًا  اجل��زء  ه��ذا  يف  والبديع، حيث جند 

والتجني�ص  وامل��ج��از  وال���ص��ت��ع��ارة  الت�صبيه 

والطباق.. الخ.

اأراد  اأن��ه  الق�صم  ه��ذا  م��ن  نفهم  اأن  ون�صتطيع 

القوانني  اأو  اخل�صائ�ص  لبع�ص  يعر�ص  اأن 

ا�صتعمالتها  يف  العربية  اللغة  بها  تتميز  التي 

املختلفة، حيث كان وا�صحًا يف ق�رشه فقه اللغة 

وا�صح يف  كما هو  اللغوية  الألفاظ  درا�صة  على 

الق�صم الأول.

وقد ّقدم الثعالبي كتابه اإىل الأمري اأبى الف�صل 

ع��ب��ي��د اهلل ب���ن اأح���م���د امل��ي��ك��ايل )ه���و اأم����ري من 

الع�رش  عا�ص يف  ني�صابور  ال�صعراء من  الكتاب 

مقدمة  من  كبريًا  جزءًا  اأفرد  حيث  العبا�صي(، 

الكتاب يف مدحه.

هي  الف�صل  لأبي  �صحبته  اأن  الثعالبي  وذكر 

اأبا  اأن  كما  الكتاب،  مب��ادة  اإليه  اأوح��ت  التي 

كان  واإن  عنوانه،  له  اختار  الذي  هو  الف�صل 

من املرجح اأنه كان ينظر فيه اإىل عنوان كتاب 

ب��ني من  ال���ذي ذك���ره يف مقدمته  ف��ار���ص  اب��ن 

اإليهم  رجع  الذين  العربية  علماء  من  ذكرهم 

واأفاد من اأعمالهم.

  الق�صم الثاين من الكتاب ا�صتمل جوانب خمتلفة من الدر�ص اللغوي دون اأن يكون بينها رابط

الهيكل العام للكتاب 

ُمقسم إلى قسمين 

هما "فقه اللغة" 

و"سر العربية" 

القسم األول من 

الكتاب معجم جمع 

األلفاظ الُمتصلة 

بموضوع واحد ورتبها

املراجع:

اللغة يف الكتب العربية-  كتاب فقه   •
عبده الراجحي. 

العربية  و�رش  اللغة  فقه  كتاب  مقدمة 

للثعالبي.

امل�سدر:  �صبكة الف�صيح.
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اأهم القطاعات

ومن اأهم القطاعات التي وجهت اإليها ال�صناديق 

ا�صتثماراتها،  من  كبري  جانب  العاملية  ال�صيادية 

الطاقة الكهربائية ال�صم�صية وُمعداتها، وم�صادر 

الأر�صية،  احلرارية  والطاقة  املُتجددة،  الطاقة 

وتخزين  ال��وق��ود  وخ��الي��ا  املناطقية،  والتدفئة 

ال��ري��اح،  طاقة  وم���زارع  البطاريات،  يف  الطاقة 

والطاقة املائية، والطاقة النووية وغريها.

ل�صناديق  املبا�رشة  ال�صتثمارات  �صجلت  وقد 

يف  العامة  التقاعد  و�صناديق  ال�صيادية  ال��روة 

 ،2015 ع��ام  منذ  كبريًا  من��وًا  النظيفة  الطاقة 

العام  ذلك  يف  دولر  مليار   2 من  ارتفعت  حيث 

اأظهرت بيانات اأن �سناديق الرثوة ال�سيادية العاملية و�سناديق التقاعد العامة 

يف  ال�ستثمارات  نحو   2021 عام  يف  اأموالها  روؤو�س  من  جانب  توجيه  اأعادت 

الطاقة املُتجددة.

التوجه  هذا  اأن  اإىل  ال�سيادية  ال�سناديق  واأ�سارت معلومات �سادرة عن معهد 

 ،2015 لعام  باري�س  اتفاقية  مبتطلبات  ال�سناديق  هذه  تاأثر  من  انطالقاً  ياأتي 

للطاقة  التحول  اأهــداف  وتخدم  ُتعزز  خطوة  يف  املناخي،  بالتغري  اخلا�سة 

النظيفة التي ت�سعى اإىل حتقيقها العديد من دول العامل.

9.7 مليارات دوالر 
استثمارات الطاقة النظيفة

خالل عام 2021

تركزت في قطاعات 

الطاقة الشمسية 

وخاليا الوقود 

ومزارع الرياح 

طاقة
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"كورونا" أثرت كثيراً 
على استثمارات 

الطاقة النظيفة لدى 

مالكي األصول

االستثمارات شملت 

غالبية أنحاء آسيا 

والهند المستفيد 

الرئيسي منها

3 مليارات دولر يف العام التايل، ثّم قفزت  اإىل 

يف 2017 لتقرتب من 6 مليارات دولر، ولكنها 

 ،2018 خ��الل  دولر  مليارات   5 اإىل  تراجعت 

2019 م�صجلة  اأخرى يف  لتعاود الرتفاع مرة 

9.9 مليارات دولر.

 5.5 ُم�صجلة  الرتاجع  ع��اودت   2020 عام  ويف 

مليارات دولر، ولكن عام 2021 �صهد ارتفاعها 

جمددًا اإىل 9.7 مليارات دولر.

تاأثري "كورونا"

اأن  ال�صيادية  ال�صناديق  معهد  بيانات  واأك��دت 

وا�صح  تاأثري  لها  كان  كورونا  فريو�ص  جائحة 

مالكي  ل��دى  النظيفة  الطاقة  ا�صتثمارات  على 

على  ال���روة  �صناديق  رّك���زت  حيث  الأ���ص��ول، 

ال�صتثمارية  حمافظها  يف  املُ��خ��اط��رة  عنا�رش 

مثل:  خمتلفة،  اأ���ص��واق  يف  الفر�ص  عن  وبحثت 

الأ�صهم املُدرجة، والعقارات، و�صناديق امللكية 

اخلا�صة، ويف بع�ص احلالت النادرة الدخول يف 

تعامالت العمالت املُ�صفرة، كما ا�صطرت بع�ص 

ال�صناديق يف عام 2020 لتقدمي الدعم املايل اأو 

التدخل لإنقاذ �صناعات، مثل �رشكات الطريان.

وقد قطعت �صناديق كندية خطوات ُمتقدمة على 

ال�صتثمارات  بع�ص  تقلي�ص  مع  ال�صعيد  هذا 

على  بع�صها  وا�صتحوذ  الأحفوري،  الوقود  يف 

ح�ص�ص غري ُم�صيطرة بن�صبة 50 % يف حمفظة 

الطاقة  اأ�صول  من  ميغاواط   2520 نحو  تبلغ 

ال�صتحواذ  مّت  كما  الأج���ل،  طويلة  املُ��ت��ج��ددة 

والطاقة  الرياح  طاقة  اأ�صول  من  حمافظ  على 

اأ�صغر  ال�صم�صية من خالل �رشكات على نطاق 

تعمل يف هذا املجال، كما لعبت �صناديق التقاعد 

املُ��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة  ب����ارزًا يف  ال��ك��ن��دي��ة دورًا 

الأ�صواق النا�صئة اأي�صًا.

املُعاد  امل��ال  راأ���ص  اأن  ال�صناديق  معهد  وي��رى 

تدويره مينح مطّوري الطاقة ال�صم�صية اأو طاقة 

ا�صتثمارات  لإن�صاء  اإ�صافية  دفع  قوة  الرياح 

ُمتجددة.

امل�ستفيد الأكرب

وبينما تتوجه العديد من ا�صتثمارات �صناديق 

التقاعد العامة يف م�صادر الطاقة املُتجددة لعام 

ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا  مثل  مناطق  نحو   2021

والوليات املتحدة واأوروبا الغربية، خ�ص�صت 

هذه ال�صناديق بع�ص من راأ�ص املال لال�صتثمار 

يف جميع اأنحاء اآ�صيا، فيما كانت الهند امل�صتفيد 

الرئي�صي منها.

الرنويجي  احلكومي  التقاعد  �صندوق  ُوي��ع��ّد 

يف  لال�صتثمار  كبرية  خُم�ص�صات  لديه  ال��ذي 

البنية التحتية املتجددة من اأهم امل�صتثمرين يف 

الطاقة املتجددة.

ويقول رئي�ص معهد ال�صناديق ال�صيادية مايكل 

مادويل: "اإن ن�صج التكنولوجيا املُتجددة جنبًا 

الرياح  طاقة  تكاليف  انخفا�ص  م��ع  جنب  اإىل 

اأموال  روؤو���ص  اجتذب  قد  ال�صم�صية،  والطاقة 

ال�رشكات ال�صتثمارية".

الأبحاث  موؤ�ص�صات  العديد من  اأن  املعهد  واأكد 

ال�صناديق  ب��اإم��ك��ان  ب��اأن��ه  ي��ع��ت��ق��دون  وال��ف��ك��ر 

ُم�صاعدة  يف  رئي�صيًا  دورًا  ل��ع��ب  ال�صيا�صية 

النبعاثات  اإىل  الو�صول  على  الكبرية  ال��دول 

ال�صفرية بحلول عام 2050، ورمبا يكون عام 

جمال  يف  باملُ�صاهمات  حافاًل  اآخر  عامًا   2022

ال�صتثمارات اخل�رشاء.

  عام 2021 �صهد توجيه العديد من ا�صتثمارات �صناديق التقاعد اإىل م�صادر الطاقة املتجددة
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الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"
هل تحمي من متحور "أوميكرون"؟

قبل ظهور املتحور اجلديد لفريو�س كورونا املعروف با�سم "اأوميكرون"، 

على  للحفاظ  مطلوبة  �ستكون  املُعززة  اجلرعات  اأن  الوا�سح  من  كان 

م�ستويات احلماية �سد العدوى. 

من  املُعززة  اجلرعات  اأهمية  عن  احلديث  تزايد  ر  املُتحوِّ هذا  ظهور  ومع 

اللقاحات املُ�سادة لفريو�س "كورونا" ملن تلقى بالفعل التطعيم كاماًل، اإذ 

يو�سي خرباء ال�سحة واحلكومات حالياً ب�سرورة احل�سول على جرعات 

ثالثة داعمة من اللقاح، فما اأهميتها بالن�سبة ل�سخ�س تلقى جرعتني �سابقاً.. 

هذا ما �سيجيب عليه التقرير التايل:

التأكد أن الجرعات 

الُمعززة ترفع مستويات 

األجسام الُمضادة 

يحتاج بعض الوقت

بقلم: د. اأمني بدير

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة

صحة
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جرعات ُمعززة

للتاأكد  ال��وق��ت  م��ن  مزيد  اإىل  العلماء  يحتاج 

م�صتويات  ت��رف��ع  املُ��ع��ززة  اجل��رع��ات  اأن  م��ن 

اجل�صم  دفاعات  وتقوي  املُ�صادة،  الأج�صام 

مزايا  اأي  تعوي�ص  يف  وُت�صاعد  العدوى،  �صد 

اكت�صبها متحور "اأوميكرون".

ملُكافحة  الأم��ري��ك��ي��ة  امل���راك���ز  م��دي��رة  وت��ق��ول 

وال��ع��امل��ة  الطبيبة  منها  وال��وق��اي��ة  الأم���را����ص 

هو  بعُد  نعرفه  ل  "ما  اإن  والن�صكي،  رو�صيل 

واإذا  لقاحاتنا،  جن��اح  وم���دى  ال��ع��دوى،  م��دى 

كانت �صتت�صبب يف مر�ص اأ�صد".

واأ�صافت: "اإننا ناأمل فعليًا اأن تنجح لقاحاتنا، 

متامًا  املر�ص  منع  يف  تنجح  مل  اإذا  اإن��ه  حيث 

فمن املمكن اأن تعمل على الوقاية من التعر�ص 

مل��ر���ص ���ص��دي��د وحت����ول دون ح��اج��ة ال��ن��ا���ص 

لدخول امل�صت�صفيات".

جيل جديد من الأدوية

كورونا  فريو�ص  لقاحات  جن��اح  اأن  �صك  ول 

اأم���ام جيل ج��دي��د من  ال��ط��ري��ق  يفتح  ���ص��وف 

اُكت�صف   2017 ع��ام  يف  اإن��ه  حيث  الأدوي����ة، 

يف ع����دد ق��ل��ي��ل م���ن ال���ن���اج���ني م���ن ���رشط��ان 

البنكريا�ص خاليا "تائية" ُمنت�رشة يف دمائهم 

ومقاومة  وتذكر  حتديد  على  ال��ق��درة  عندها 

و�ُصمي  ال�رشطانية،  الأورام  يف  الروتينات 

ذلك بالتطعيم التلقائي.

ي��ف��ك��رون يف كيفية  ال��ع��ل��م��اء  ب����داأ  وب��ع��ده��ا 

ا�صتخدام اللقاحات احلقيقية التي ت�صتخدم 

املر�صال  الريبوزي  النووي  احلم�ص  جزيئات 

 ،)messenger ribonucleic acid - mRNA(

مّت   2019 دي�����ص��م��ر  ويف  ال��ب��ح��ث،  وب��ع��د 

ت�صجيل 20 مري�صًا يف اأول جتربة اإكلينيكية 

مر�صى  لدى  احلم�ص  هذا  لقاحات  لتقييم 

�رشطان البنكريا�ص.

ومع حدوث اأزمة فريو�ص كورونا امل�صتجد، 

على  وغ��ريه��ا  "بيونتيك"  ���رشك��ة  رّك����زت 

املر�صال  الريبوزي  النووي  احلم�ص  عمل 

اخلا�ص بهم ل�صنع لقاح �صد هذا الفريو�ص.

ويف حني اأن لقاحات احلم�ص النووي الريبوزي 

"فايزر"  ����رشك���ات:  ت�صنعها  ال��ت��ي  امل��ر���ص��ال 

م��رادف��ة  اأ�صبحت  و"موديرنا"  و"بيونتيك" 

الوفيات  م��ن  كبري  ب�صكل  احل��د  يف  للُم�صاعدة 

العلماء  يبحث   ،"19  – "كوفيد  ع��ن  الناجمة 

يف  الطبية  التكنولوجيا  ي�صتخدمون  ال��ذي��ن 

عالجات لأمرا�ص اأخرى.

ثورة طبية

ويقول من يوؤيدون احلم�ص النووي الريبوزي 

املر�صال اأن مكافحة فريو�ص كورونا هي جمرد 

يب�رش  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على  تبنيها  واأن  ب��داي��ة، 

ال��ع��دي��د من  ال��ط��ب احل��دي��ث، ت�صمل  ب��ث��ورة يف 

لبع�ص  عالجات  اكت�صاف  بينها  من  امل��ج��الت 

اأ�صكال ال�رشطان.

اإىل  الآن  اهتمامها  الأدوي���ة  �رشكات  وحت��ول 

من  جمموعة  ُم��ع��اجل��ة  يف  احلم�ص  ه��ذا  ق��وة 

اأمرا�ص  اإىل  الإنفلونزا  من  بداية  الأم��را���ص، 

كما  الب�رشية،  املناعة  نق�ص  وفريو�ص  القلب 

ثورة الطب تشمل 

مجاالت عديدة منها 

اكتشاف عالجات لبعض 

أشكال السرطان

  �رشكات الأدوية حّولت اهتمامها ل�صتخدام قوة احلم�ص النووي الريبوزي يف ُمعاجلة الأمرا�ص 

مكافحة "كورونا" 

بداية وتبنيها 

على نطاق واسع 

يبشر بثورة في الطب 
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  ت�صتهدف لقاحات ال�رشطان احلالية الفريو�ص امل�صبب للمر�ص ولي�ص الورم نف�صه

دراسات لصنع لقاحات 

ُمخصصة للسرطان 

باستخدام الحمض 

النووي الريبوزي

إجراء تجارب على 

لقاح لفيروس "زيكا" 

والحمى الصفراء 

وأمراض أخرى نادرة

"زيكا"،  لفريو�ص  لقاح  جت��ارب  اأي�صًا  جت��ري 

واحل��م��ى ال�����ص��ف��راء، واأم��را���ص ن���ادرة، مثل 

مر�ص ارتفاع حم�ص امليثيل مالوين الوراثي، 

حيث ل ي�صتطيع اجل�صم تك�صري الروتينات. 

كورونا يغري كل �سيء

وق���د اأدى جن���اح ل��ق��اح��ات ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

وال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ن���ظ���رة  ت��غ��ي��ري  اإىل 

للتكنولوجيا، حيث اإنه مل تتم املوافقة على اأي 

الريبوزي  النووي  احلم�ص  على  قائم  منتج 

حتى  التنظيمية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن  امل��ر���ص��ال 

اأع��وام  من  الرغم  وعلى  الأزم���ة.  ه��ذه  وقعت 

يف  العاملني  بع�ص  اأن  اإل  الطويلة،  البحث 

ه��ذه  اأن  ي��ع��ت��ق��دون  زال����وا  ل  ال�صناعة  ه���ذه 

التكنولوجيا �صعبة الت�صويق.

ولقد كان تركيز �رشكة "بيونتيك" دائمًا على 

اإن�صاء لقاحات فردية ُم�صممة ملهاجمة اأنواع 

من  يعتقد  نهج  وه��و  ال�����رشط��ان،  م��ن  معينة 

يعملون بتخ�ص�ص الأورام اأنه �صيحدث ثورة 

ال�رشكة  ب��داأت  وعليه،  املر�ص،  ه��ذا  ع��الج  يف 

جتارب على اأدوية لعالج �رشطانات: القولون، 

اأخرى  واأنواع  واجللد،  والثدي،  وامل�صتقيم، 

من ال�رشطان.

�رشكة  منها  اأخ��رى،  اأدوي��ة  �رشكات  وتدر�ص 

لل�رشطان  خُم�ص�صة  ل��ق��اح��ات  "م��ودي��رن��ا" 

ب��ا���ص��ت��خ��دام احل��م�����ص ال���ن���ووي ال��ري��ب��وزي 

عالج  يف  ال�رشكات  ه��ذه  تاأمل  حيث  املر�صال، 

الأمرا�ص التي ُتعّد من بني الأ�صباب الرئي�صة 

ال�صتفادة  مع  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  بجميع  للوفاة 

مليارات  يبلغ حجمها  التي  الأورام  من �صوق 

الدولرات، حيث من املتوقع اأن ت�صل مبيعات 

دولر  م��ل��ي��ار   250 اإىل  ال�����رشط��ان  ع��الج��ات 

مليار   143 من  ارتفاعًا   ،2024 ع��ام  بحلول 

دولر يف عام 2019.

حتفيز ال�ستجابة املناعية

اأوغ���ور  "بيونتيك"  ���رشك��ة  موؤ�ص�ص  وي��ق��ول 

الفردي  اللقاح  الدافع وراء هذا  "اإن  �صاهني: 

م�صيفًا  خمتلف"،  ورم  كل  اأن  هو  لل�رشطان 

نف�صه  النوع  يعانون  الذين  املر�صى  اأنه حتى 

ُمتطابقة،  اأورام  لديهم  لي�صت  ال�رشطان  من 

املرجح  م��ن  ال�صخ�صي  ال��ع��الج  اأن  يعني  م��ا 

واحد  مقا�ص  نهج  من  فعالية  اأك��ر  يكون  اأن 

ينا�صب اجلميع.

وت��ه��دف ل��ق��اح��ات ال�����رشط��ان ال��ع��الج��ي��ة اإىل 

الأورام  ���ص��د  امل��ن��اع��ي��ة  ال���ص��ت��ج��اب��ة  حتفيز 

الأم��را���ص،  الوقاية من  ب��دًل من  امل��وج��ودة، 

مثل لقاح الإنفلونزا، وهي ُم�صممة للطفرات 

املحددة يف ورم املري�ص.

ال��ورم  من  الأن�صجة  ب��اإزال��ة  العلماء  ويقوم 

الطفرات  ي�صل�صلون  ث��ّم  خ��زع��ة،  خ��الل  م��ن 

ال�����رشط��ان��ي��ة، وتتم  امل���وج���ودة يف اخل��الي��ا 

دم  يف  ال��ن��ووي  باحلم�ص  ال��ن��ت��ائ��ج  ُم��ق��ارن��ة 

امل��ري�����ص، وي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام اخل��وارزم��ي��ات 

�صتثري  ال��ت��ي  املُ��ح��ددة  بالروتينات  للتنبوؤ 

اأقوى ا�صتجابة مناعية.
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  جتارب احلم�ص النووي جتري حاليًا على عديد من الأمرا�ص املعدية

مبيعات عالجات 

السرطان تصل 

إلى 250 مليار 

دوالر بحلول 2024

توجه لصنع لقاح 

شامل يوفر مناعة 

من كورونا واإلنفلونزا 

وااللتهابات األخرى 

الروتينات يف  بعد ذلك ترميز هذه  يتم  ثم 

الذي  الريبوزي  النووي  احلم�ص  ج��زيء 

فبمجرد  ال�����رشط��ان،  لقاح  جوهر  ُي�صكل 

على  امل��وج��ودة  التعليمات  تخر  احل��ق��ن، 

خاليا  ال��ري��ب��وزي  ال��ن��ووي  احلم�ص  لقاح 

اجل�صم بالتعبري عن بروتينات ُمعينة تدرب 

اجلهاز املناعي على التعرف على الطفرات 

املوجودة على اخلاليا ال�رشطانية كعوامل 

غ��ري��ب��ة، ث���ّم ت��ت��م ُم��ه��اج��م��ة ه���ذه اخل��الي��ا 

وتدمريها. 

الالزم  الوقت  تقليل  يف  الأمتتة  �صاعدت  وقد 

لهذه العملية، حيث يف عام 2014 كان الوقت 

ي�صتغرق  اللقاح  اإىل  ال��ورم  عينة  لأخذ  ال��الزم 

نحو ثالثة اأ�صهر، لكن الآن ي�صتغرق اأقل من 

�صتة اأ�صابيع.

وت�صتهدف لقاحات ال�رشطان احلالية يف املقام 

الأول الفريو�ص امل�صبب لل�رشطان، ولي�ص الورم 

لقاح  اإعطاء  يتم  املتحدة  الوليات  ففي  نف�صه، 

فريو�ص الورم احلليمي الب�رشي لالأطفال حتى 

�صن التا�صعة، وهو لقاح ل يعتمد على احلم�ص 

ال��ن��ووي ال��ري��ب��وزي امل��ر���ص��ال، وذل��ك م��ن اأج��ل 

احلماية من �رشطان عنق الرحم الذي ميكن اأن 

ي�صببه هذا الفريو�ص.

الأمرا�س املُعدية

اإىل جانب ال�رشطان، جتري جتارب احلم�ص 

الأمرا�ص  من  عديد  على  الريبوزي  النووي 

املعدية، ومن املتوقع اأن ت�صفر درا�صات لقاح 

الإنفلونزا عن نتائج اأ�رشع، حيث اإن مر�صًا 

الإنفلونزا  اأو  كورونا  فريو�ص  مثل  معديًا، 

يتطّور مع مرور الوقت، لذلك يجب حتديث 

اللقاحات �صنويًا لل�صاللت اجلديدة.

ن�صخًا  احلالية  الإنفلونزا  لقاحات  وت�صتخدم 

معطلة من الفريو�ص وتوفر حماية ترتاوح بني 

اإىل  اللقاح  �صنع  وق��ت  من  لأن��ه   ،% و60   40

قد  الفريو�ص  يكون  ما  الأغلب  يف  اإعطائه  وقت 

حتور بالفعل.

للجهاز  �صامل  ل��ق��اح  �صنع  يف  العلماء  ويفكر 

التنف�صي يوفر يف �رشبة واحدة مناعة مدجمة 

واللتهابات  والإنفلونزا،  ك��ورون��ا،  لفريو�ص 

التنف�صية، وهو  الأخ��رى، مثل فريو�ص اخلاليا 

مر�ص �صائع.

يكون  اأن  يريد  اأح��د  "ل  العلماء:  ه��وؤلء  ويقول 

لديه عدد كبري من اللقاحات، ميكننا يف الواقع 

ويجب  واح��د،  لقاح  يف  اللقاحات  هذه  كل  دمج 

قبل  على حده  التنف�صي  للجهاز  لقاح  كل  تقييم 

�صنع التوليفة".

وق���د ح��ف��ز ال��ن��ج��اح ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ج��اري 

ل��ل��ق��اح��ي احل��م�����ص ال���ن���ووي ال��ري��ب��وزي 

هذا  يف  ال�صتثمار  تدفق  كورونا  لفريو�ص 

عالجات  ت��ب��داأ  اأن  املتوقع  وم��ن  القطاع، 

احلم�ص ال��ن��ووي ال��ري��ب��وزي اجل��دي��دة يف 

دخول ال�صوق ابتداًء من عام 2025.
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على الرغم من ب�ساطة املواد التي ا�ستخدمت يف البناء خالل الع�سور املا�سية 

التي مرت بها الكويت، اإل اأن املتاأمل لهذه املباين �سيجد اأنها التزمت يف معظمها 

بالقيا�سات والعتبارات املعمارية احلديثة، مع احلر�س على اأن تكون منا�سبة 

لالأجواء الكويتية.

القرن  بدايات  يف  ت�سييده  مّت  الذي  يو�سف،  بن  عبداهلل  بن  غيث  بيت  وي�سكل 

املا�سي معلماً �سياحياً وتراثياً مميزًا، اإذ يجمع بني جدرانه املبنية من ال�سخور 

البحرية والطني خ�سو�سية الكويت القدمية بكل اأ�سكالها واألوانها املُميزة.

بيت غيث
خصوصية الكويت القديمة

إنشاء البيت تم

في ثالثينيات القرن 

الماضي ويقع 

في منطقة شرق 

معالم 
من بلدي
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تبلغ مساحته 280 م2 

وال يزال يحتفظ 

ببعض العناصر 

المعمارية المميزة

ن�سيج معماري اأ�سيل

الثالثينيات  ف��رتة  يف  غيث  بيت  اإن�صاء  مت 

منطقة �رشق  ويقع يف  املا�صي،  القرن  من 

ب��ال��ق��رب م���ن م��ت��ح��ف ال���ف���ن احل���دي���ث - 

املدر�صة ال�رشقية للبنات، وهو اأحد البيوت 

الكويتية القدمية التي متثل منوذجًا مميزًا 

الجتماعية  امل��ظ��اه��ر  ع��ن  ب��و���ص��وح  يعر 

والق��ت�����ص��ادي��ة واحل�����ص��اري��ة ال��ت��ي كانت 

القرن  اأوائ��ل  يف  الكويتي  املجتمع  ت�صود 

املا�صي.

املتداخل  امل��ع��م��اري  الن�صيج  البيت  ميثل 

الكويت  ملدينة  الأ�صيلة  احل�رشية  للبنية 

القدمية، وهو منوذج لبيت كويتي تقليدي 

م��ن حيث ف��راغ��ات��ه، ووظ��ائ��ف��ه املُ��ت��ع��ددة، 

وطريقة اإن�صائه، واأ�صلوب احلياة فيه.

التاجر بن غيث

وامل���رح���وم غ��ي��ث ب��ن ي��و���ص��ف، ك���ان يعمل يف 

خمتلف  ب��ني  بال�صفن  الب�صائع  نقل  جت��ارة 

البلدان، حيث كان ي�صرتي الأمتعة من املوانئ 

وينقلها للدول الأخرى.

وخم��زن  وغرفتني  فناء  م��ن  امل��ن��زل  ويتكون 

وحمام ومطبخ وغرفة علوية خ�ص�صها مكانًا 

ل�صرتاحته، ويوجد به بئرًا للماء، حيث كانت 

وتاأتي  العراق  من  �رشاوؤها  يتم  �صابقًا  املياه 

ذلك وجدت  بعد  ثّم  "الأبوام"،  ب�  الكويت  اإىل 

وكان  الركة"،  "دوار  ي�صمى  مكان  يف  بركة 

ذلك  وبعد  احلمري،  بوا�صطة  امل��اء  منها  ينقل 

ي�صتخدمها  ك��ان  التي  العربات  ا�صتخدمت 

"املهارة " يف نقل وتوزيع املياه.

تبلغ م�صاحة البيت 280 م2، ول يزال يحتفظ 

مثل  امل��م��ي��زة،  امل��ع��م��اري��ة  ال��ع��ن��ا���رش  ببع�ص 

الأ�صقف اخل�صبية، وبع�ص الأبواب اخل�صبية، 

�صمن  تعمل  لت��زال  القائمة  الغرف  اأن  كما 

النظام الإن�صائي الأ�صا�صي للمبنى املكون من 

حوائط حاملة من ال�صخر البحري.

البيت بوجوده على مقربة من بع�ص  ا�صتهر 

ك��ان��ت مال�صقة  ال��ت��ي  وامل��ت��اج��ر  ال��دك��اك��ني 

للمنازل الرتاثية ال�صهرية، ومنها منزل ال�صيد 

املطوع،  حمود  ال�صيد  ومنزل  العمر،  را�صد 

بالإ�صافة اإىل منزل ال�صيد عبداهلل املا�صي.

ا�ستخدامات

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  ق��ام  وق��د 

و�صيانته،  البيت  ترميم  ب��اإع��ادة  والآداب 

مهم،  فن  لإب��راز  احل��ايل  وقتنا  يف  وي�صتخدم 

الكثري من  اأعمال  ي�صم  اإذ  اخل��زف،  وهو فن 

النوع من  لهذا  فيه معار�ص  وتقام  الفنانني، 

الوطني على  الفن، وذلك حر�صًا من املجل�ص 

اإب��راز  يف  واملبدعني  ال�صباب  ودع��م  ُم�صاندة 

اأعمالهم حمليًا وعامليًا.

وُي��ع��ّد ب��ي��ت اخل���زف ال��ك��وي��ت��ي ال��ب��ي��ت الأول 

املجل�ص  ق��ام  اأن  بعد  ال��ك��وي��ت،  يف  للخزافني 

الوطني برتميمه على الطراز املعماري القدمي، 

مع املحافظة على هويته وبيئته وحمتوياته. 

  املجل�ص الوطني للثقافة قام برتميم البيت وي�صتخدم حاليًا لإبراز فن اخلزف

امل�سادر:

للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص  م��وق��ع   •
والفنون والآداب 

 .)https://www.nccal.gov.kw(

• م��وق��ع وك���ال���ة الأن����ب����اء ال��ك��وي��ت��ي��ة 
 .)https://www.kuna.net.kw(

• جريدة النهار الكويتية. 
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ا�سغل  والآن  املحلي،  الت�سويق  لدائرة 

لالإ�سراف  امل�ساريع  تن�سيق  مهند�س  وظيفة 

للدائرة،  التابعة  امل�ساريع  على  والتن�سيق 

اجلديدة،  الوقود  تعبئة  حمطات  كبناء 

للمنتجات  املطالع  م�ستودع  وم�سروع 

البرتولية.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
القت�ساد  اأذرع  اأهم  اأحد  النفطي  القطاع  ُيعّد 

البالد،  مليزانية  الأ�سا�سية  والركيزة  الكويتي، 

لذلك اأجد اأن العمل يف اأي جزء من هذا القطاع 

• بطاقة تعارف.. من اأنت؟ 
تن�سيق  مهند�س  اأعمل  ال�سعيب،  اأحمد  حممد 

لدائرة  التابع  امل�ساريع  ق�سم  يف  م�ساريع 

الت�سويق املحلي منذ 7 �سنوات. 

التي  واجلامعة  العلمي،  تخ�ص�صك  هو  ما   •
تخرجت منها؟

الهند�سة  يف  بكالوريو�س  على  حا�سل 

 2012 عام  الكويت  جامعة  من  الكهربائية 

ال�سركة  يف  قبويل  ومّت  نقطة،   3.3 مبعدل 

تخ�س�س  يف  املقبولني  الأوائل  الثالث  �سمن 

الهند�سة الكهربائية.

• ما طبيعة العمل الذي توؤديه؟
�سيانة  مهند�س  بوظيفة  العمل  بداأت 

ثّم  الوقود،  تعبئة  ملحطات  كهربائية 

دقيقة  اآلت  �سيانة  كمهند�س  للعمل  انتقلت 

التابعني  والأحمدي  �سبحان  مل�ستودعي 

ُي�سّكل ُم�ساهمة فعلية لفرد يريد خدمة اقت�ساد 

بالده بغ�س النظر عن دوره وموقعه.

الدرا�صة  ب��ني  اخ��ت��الف��ًا  مل�صت  م��دى  اأي  اإىل   •
النظرية وطبيعة احلياة العملية؟

مدارك  تو�سع  الأكادميية  الدرا�سة  اأن  �سك  بال 

العمل  ل�سوق  ــداده  اإعـ يف  وت�ساهم  الإن�سان 

م�ستقباًل، وبرغم الختالف بني طبيعة احلياة 

يكمل  كالهما  اأنَّ  اإل  الدرا�سة،  ومقاعد  العملية 

مرتبط  العمل  جمال  كان  اإذا  خا�سة  ــر،  الآخ

بتخ�س�س الدرا�سة.

• ما اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل؟ 
وكيف تتغلب عليها؟

ل يوجد عمل بدون حتديات، والتغلب على هذه 

جمموعة  اكت�ساب  الفرد  من  يتطلب  التحديات 

مهارات من خالل درا�سته و�سنوات اخلربة يف 

ُي�سّكل الفارق بني  جمال العمل نف�سه، وهذا ما 

محمد محمد 

لشعيب لشعيبا ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ�ــســرة  اأفـــراد 

ــه عـــن قـــــرب، واحلـــديـــث  ــي عــل

املهنية  اجلـــوانـــب  بــعــ�ــس  عــن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

حصلت على جائزة 

أفضل مهندس جديد 

بالشركة والمركز 

األول بحفظ القرآن 

وجوه
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أسعى إلتقان كل 

عمل أتعلمه وأحاول 

التغلب على العقبات 

بحلول مبتكرة

ح�سلت على جائزة اأف�سل مهند�س جديد يف ال�سركة 

الرئي�س  نائب  من  املقدمة   2016/2015 عام 

التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، كما ح�سلت على 

املركز الأول يف م�سابقة ال�سركة الرم�سانية حلفظ 

يف  تقام  والتي   ،2019/2018 عام  الكرمي  القراآن 

نادي "بيت الوطنية" كل عام.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
اأرى اأن تطوير الذات يجب اأن يكون يف مقدمة 

وتعجبني  اليومية،  الإن�سان  حياة  اأولويات 

منقر،  ت�ساريل  املعروف  الأعمال  رجل  مقولة 

التعّلم  يوا�سلون  الذين  اأولئك  قال:"  حينما 

�سي�ستمرون يف الرتفاع باحلياة".

• م��ا ط��م��وح��ات��ك، وم���ا ال���ذي ت���ود حتقيقه يف 
امل�صتقبل؟

طموحي هو ترك ب�سمة يف كل جمال اأعمل فيه، 

واأقوم  اأتعلمه  عمل  كل  لإتقان  اأ�سعى  ولذلك 

بتنفيذه، واأحاول ابتكار حلول فعالة لكل عقبة 

تقف يف طريقي.

• ما هواياتك، وهل حتر�ص على ممار�صتها؟
له  فكالهما  الريا�سة،  وممار�سة  ال�سفر  اأحب 

متعته اخلا�سة، حيث اإّن ال�سفر يو�سع املدارك 

موظف واآخر مع مرور ال�سنوات، كالقدرة على 

القيادة، واإيجاد احللول للُم�سكالت.

عمل  كفرق  نعمل  الوطنية"  "البرتول  ويف 

التي  العقبات  معظم  يذلل  ما  وهو  متكاملة، 

تواجه اأي فرد من الفريق، فكل فرد منا بارع يف 

معنا  اخلربات  اأ�سحاب  وُم�ساركة  تخ�س�سه، 

حتقق لنا كل م�ساعينا، وعلى مدار الوقت ي�سبح 

كل منا قادر على تخطي العقبات التي تواجهه.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
نعم، خا�سة يف جمال التن�سيق والإ�سراف على 

ا�ستمتع كثريًا مبزاولته  امل�ساريع، وهو جمال 

املزيد  تقدمي  اأ�ستطيع  اأين  واأ�سعر  فيه،  والعمل 

من خالله.

ال��ت��ي حققتها يف جمال  الإجن����ازات  اأه���م  م��ا   •
العمل؟

  ال�صفر من هوايات ال�صعيب

ويزيد اخلربات، والريا�سة تبني ج�سماً �سحياً 

وتنقي الزهن.

اإجن����از يف جم���ال مم��ار���ص��ة  اأي  ه��ل ح��ق��ق��ت   •
الهوية؟ وما هو؟

م�سروعي  اإنــ�ــســاء  اإىل  دفعني  لل�سفر  حبي 

لالأفراد  ال�سياحية  الرحالت  بتنظيم  اخلا�س 

يف  اإجنازات  اأحقق  لأن  واأتطلع  العامل،  حول 

البالد يف  ما ت�سيف لقت�ساد  يوماً  ال�ساأن  هذا 

جمال ال�سياحة.

• كيف توفق بني ممار�صة الهواية والعمل؟
على  كبرية  ــدرة  ق لديه  اإن�سان  كــل  اأن  اأرى 

والهتمامات،  العلوم  خمتلف  بني  التوفيق 

ولكن الكثري يجهلها، وكل ما حتتاجه هو تنظيم 

بال  الثمينة  اأوقاتك  ي�سرق  عما  والبعد  يومك 

فائدة مرجوة.

كل إنسان قادر 

على التوفيق بين 

مختلف العلوم 

واالهتمامات
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هل تعلم ؟ 
اأن ال�شخ�ص العادي يم�شي طوال فترة  	

حياته بما يعادل تجواله في جميع اأنحاء 
العالم خم�ص مرات. 

اأن اليوم الواحد على كوكب الزهرة اأطول  	
من �شنة كاملة على كوكب الأر�ص.

اأن بع�ص القطط لديها ح�شا�شية من الب�شر. 	

اأّن مخترع رقائق البطاط�ص )البرنجيلز( تّم  	
دفن رماده في علبة فارغة منها عندما توفي.

معلومات عامة
ينتج الفم حوالي لتر من اللعاب كل يوم. 	

�شجلت منطقة العزيزية التي تقع في ليبيا اأعلى درجات  	
حرارة على كوكب الأر�ص )57.8( عام 1922، وفقًا لمر�شد 

الأر�ص التابع لوكالة "نا�شا". 

للزواحف اأكثر من 10 اآلف نوع، بما فيها ال�شحالي،  	
والتما�شيح، والثعابين.

من الكويت
القلعة الهلن�شتية "تل �شعيد":

تقع في جزيرة فيلكا، وُتعتبر من اأهم اآثار الكويت، وهي فريدة 
من نوعها في منطقة الخليج العربي. تّم ت�شييدها في القرن 

الثالث قبل الميالد على �شكل مربع قيا�ص ظلعه 60 مترًا.

ت�شم في محيطها الداخلي معبدان ومذابحهما ودور �شكنية.

شخصيات
مهاتير محمد:

�شيا�شي ماليزي من مواليد 10 يوليو 1925، وهو رئي�ص وزراء ماليزيا في الفترة من 1981 اإلى 2003.

امتد ن�شاطه ال�شيا�شي لنحو 40 عامًا، منذ انتخابه ع�شوًا في البرلمان التحادي الماليزي عام 1964، حتى ا�شتقالته من من�شبه في 2003.

�شاهم ب�شكل كبير في تقدم ماليزيا، اإذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على اإنتاج وت�شدير المواد الأولية اإلى دولة �شناعية متقدمة 
ُي�شاهم قطاعا ال�شناعة والخدمات فيها بنحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.

بعد اعتزاله العمل ال�شيا�شي اأعلن عن خو�شه لالنتخابات العامة من جديد ليفوز باأغلبية المقاعد وهو بعمر 92 عامًا، لي�شبح اأكبر 
الحكام عمرًا في العالم.

كلمات
من هز بيت جاره.. �شقط بيته.  	

اإذا �شبع المرء لم يجد للخبز طعمًا. 	

اإذا كنت ل ت�شتطيع البت�شامة فال تفتح دكانًا. 	

اأخطاء الآخرين دائمًا اأكثر لمعانًا من اأخطائنا. 	
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وفد كندي يزور م�شفاة ال�شعيبة لال�شتفادة من تجربة الكويت  	
في مجال الت�شغيل بالهيدروجين.

مبعوث �شركة ميت�شوبي�شي اليابانية خالل زيارته  	
لل�شركة مع الم�شوؤولين بدائرة الت�شويق.  

الوطنية: عدد نوفمبر 1977
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