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14 اتفاقية تعاون 
في التحّول الرقمي

خلود سعد المطيري

تحديث االستراتيجية

منها،  الكبرى  سيما  وال  والــشــركــات،  المؤسسات  تضع 
التي  األهــداف  تتضمن  المدى،  بعيدة  استراتيجية  خططًا 
التي  والوسائل  واآللــيــات  تحقيقها،  الكيانات  هــذه  تتوخى 
تساعدها على تنفيذ هذه المهمة، على الوجه الذي يبقيها 
في دائرة المنافسة والصدارة والتميز على كافة المستويات.

بالمرونة  الخطط  هــذه  تتصف  أن  يتوجب  نجاحها،  ولضمان 
الكافية للتعامل مع المتغيرات، سواء الداخلية منها أو الخارجية، 
المحدثة  الوطنية"  "الــبــتــرول  استراتيجية  فــي  يتوافر  مــا  وهــو 
2040، التي تنطلق بطبيعة الحال من التوجهات االستراتيجية 
طبيعة  االعتبار  بعين  األخــذ  مع  الكويتية،  البترول  لمؤسسة 

المهام التي تؤديها الشركة، والمسؤوليات التي تضطلع بها.

التوقعات  لتتوافق مع  االستراتيجية  تحديثات  جــاءت  لقد 
المستقبلية لخطط اإلنتاج، ولتلبي احتياجات السوق المحلي 
واألســواق العالمية من المنتجات النفطية، وروعــي فيها 
االستجابة لهذه المتطلبات على نحو يحقق الهدف المرجو 

منها، ويسهم في إنجاح االستراتيجية بشكل عام.

تم عقد سلسلة  التحديثات  بهذه  العاملين  تعريف  ألجل 
من اللقاءات، التي انطلقت من كون العنصر البشري هو 
األساس الذي ترتكز عليه الشركة في تنفيذ خططها، فكان 
من الضروري أن يكونوا على اطالع بأدق تفاصيلها، خاصة 
وأن جانبًا بــارزًا من هذه الخطط يهدف إلى تنمية العنصر 
وإمكاناته  بــقــدراتــه  ــقــاء  واالرت مــهــاراتــه،  الــبــشــري، وتطوير 

المهنية والمعرفية.

تتصدر "البترول الوطنية" قطاع التكرير والتصنيع والتجزئة 
مسؤولية  عاتقها  على  يلقي  مــا  وهــو  والبتروكيماويات، 
كبيرة، خاصة في الجانب المتعلق بإنتاج وقود عالي الجودة، 
بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك  العالمية،  المعايير  مــع  يتماشى 
لمحطات تعبئة الوقود، في حين تشترك مع بقية الشركات 
الزميلة في تحقيق أهداف استراتيجية 2040، كفريق عمٍل 

متجانس ومتكامل، يخدم اقتصادنا الوطني.

كلمة العدد

16 تخريج دفعة 
من اإلطفائيين الجدد

20 تراكم فائض 
الكيروسين الخام
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البدر: االستراتيجية 
تتماشي مع توجهات 

المؤسسة الُمستقبلية

تطوير

استراتيجية 2040 الُمحدَّثة

تواكب المتغيرات الداخلية والخارجية

برعاية وحضور الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر، وعدد من نوابه، 
نّظمت دائرة التخطيط الشامل لقاًء افتراضيًا عبر منصة "أم أس تيمز" 
)MS Teams( اإللكترونية لموظفي الشركة من درجة رئيس فريق فما 
ضمن  وذلك   ،"2040 الُمحدثة  الشركة  "استراتيجية  الستعراض  أعلى 

حملة خاصة للتعريف باالستراتيجية.
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ُمتطلبات مستقبلية

ــقــاء، أكـــد الـــبـــدر أهمية  ــل وفـــي بـــدايـــة ال
استراتيجية  على  تّمت  التي  التحديثات 
ــتــوجــهــات  ــع ال الـــشـــركـــة، تـــمـــاشـــيـــًا مــ
لمؤسسة  ــُمــحــدثــة  ال االســتــراتــيــجــيــة 
البترول الكويتية 2040، داعيًا إلى ضرورة 
على  والعمل  التحديثات  هــذه  تفعيل 

تنفيذها.

التنفيذي  الرئيس  نائب  قال  جانبه،  من 
للتخطيط والمالية خالد الخياط، إن ما 
تّم من تحديثات على االستراتيجية كان 
بجهود ذاتية، وهو ما وّفر على الشركة 
أقرب  التحديثات  وجعل  كبيرة  تكاليف 
المستقبلية  واألهـــــداف   للمتطلبات 

لـ "البترول الوطنية".

متغيرات داخلية وخارجية

الشركة  استراتيجية  على  أكثر  وللتعّرف 
الُمحدثة التقت مجلة "الوطنية" مدير دائرة 
التخطيط الشامل فهاد العجمي، الذي أكد 

أن تدشين استراتيجية "البترول الوطنية" 
سلسلة  عبر  مــؤخــرًا  تــّم  الُمحدثة   2040
من اللقاءات التي ُعقدت لمختلف الدوائر 
الشركة  موظفي  معرفة  تعزيز  بــهــدف 
وتمكينهم  الُمحدثة  االستراتيجية  بهذه 
العنصر  باعتبارهم  تفاصيلها،  فهم  من 

األساسي لتحقيق أهدافها.

وأضاف العجمي أن تحديث االستراتيجية 
جاء تماشيًا مع التوجهات االستراتيجية 
الكويتية،  البترول  لمؤسسة  المحدثة 
الــخــارجــيــة  الــُمــتــغــيــرات  والــتــي تعكس 
الصناعة  تطّور  على  المؤثرة  والداخلية 

النفطية الكويتية.

ــّم األخـــذ بعين االعتبار  ــار إلــى أنــه ت وأشـ
الُمحدثة  االستراتيجية  هــذه  إعــداد  عند 
إنتاج  لخطط  المستقبلية  التوقعات 
ــاز، واحــتــيــاجــات الــســوق  ــغــ ــ الــنــفــط وال
الــمــحــلــي والـــعـــالـــمـــي مـــن الــمــنــتــجــات 
النفطية، والفرص المتاحة للتكامل مع 
مصادر  تنويع  وكذلك  البتروكيماويات، 

الوطنية"  "الــبــتــرول  أن  مبينًا  الــطــاقــة، 
ترأست قطاع التكرير والتصنيع والتجزئة 
التحديث  هـــذا  فـــي  والــبــتــروكــيــمــاويــات 

لالستراتيجية.

رؤية ورسالة وقيم

وأوضــح أن رؤية ورسالة وقيم الشركة 
وفق االستراتيجية الُمحدثة هي كالتالي: 

عالمية مرموقة  مرتبة  اعتالء  الرؤية:   ●
في صناعة تكرير النفط عبر أداء تشغيلي 

ومالي متميز. 

الُمضافة  القيمة  تعظيم  الــرســالــة:   ●
من  الكويتية  الهيدروكربونية  للموارد 
ــاج وقــــود عــالــي الـــجـــودة يلبي  ــت خـــالل إن

احتياجات السوق المحلي والعالمي. 

● القيم، وتشمل:

- االستقامة: التعامل على أساس الثقة، 
العمل  أخالقيات  بأسمى  االلــتــزام  مع 

واالحترام والصدق.

الخياط: التحديثات 
تّمت باالعتماد 

على كوادر الشركة

●  االستراتيجية أخذت بعين االعتبار التوقعات المستقبلية لخطط إنتاج النفط والغاز
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مفاهيم  وتــطــبــيــق  تــطــويــر  االبـــتـــكـــار:   -
وطرق وأساليب عمل ُمبتكرة لُمواجهة 

التحديات وخلق قيمة مضافة.

- التميز: تشجيع األداء العالي، والتطّور 
احتياجات  بتلبية  واالهــتــمــام  المستمر 

العمالء.

المشترك  االهــتــمــام  ــواحــد:  ال الفريق   -
بمصالح المؤسسة ككل، وليس جزءًا 
منها، وضمان تحقيق التناغم للوصول 

إلى أهداف المؤسسة والدولة.

- الشراكة: بناء العالقات التي من شأنها 
التشغيلي  التميز  وتــعــزيــز  النمو  دعــم 

والُمحافظة عليها.

بيئة  خلق  البشري:  بالعنصر  االهتمام   -
ونموهم  العاملين  تطوير  تضمن  عمل 
على  إيجابي  بشكل  وتحفزهم  الوظيفي، 

الُمساهمة في تحقيق نجاح مشترك.

بالصحة والــســالمــة واألمــن  ــزام  ــت االل  -
والــحــفــاظ على  البيئة  ــرام  احــت والــبــيــئــة: 
ــن، وتــوفــيــر بيئة عمل  ــ الــســالمــة واألمـ

صحية في مواقع عمليات المؤسسة.

على  الوظيفي  الــرضــا  خلق  ــتـــزاز:  االعـ  -
مستوى العاملين، وتعزيز حس الوالء 

واالنتماء للمؤسسة.

أهداف

أما األهداف االستراتيجية، فتشمل:

1. تحقيق القيمة المثلى لصناعة التكرير 
المحلية.

الــغــاز مــن قطاع  إنــتــاج  2. تمكين زيـــادة 
االستكشاف واإلنتاج.

3. أداء تشغيلي بأعلى المعايير العالمية 
للتميز.

احتياجات  من  الُمتزايد  الطلب  تلبية   .4
إنتاج الوقود عالي الجودة محليًا وعالميًا.

وهو  الخاص،  القطاع  مشاركة  تعزيز   .5
هدف استراتيجي جديد.

ولكل هــدف من هــذه األهـــداف ُمــبــادرات 
استراتيجية من شأنها تحقيق التوجهات 
ــة الـــُمـــحـــدثـــة لــلــشــركــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ

عام  حتى  الكويتية  البترول  ولمؤسسة 

 .2040

مبادرات

ــبــهــا، شـــرحـــت رئـــيـــس فــريــق  ــن جــان مـ

التخطيط االستراتيجي رشا السبيعي 

في حديثها مع "الوطنية" المبادرات التي 

تندرج تحت هذه األهداف االستراتيجية، 

وهي كاآلتي:

1. مبادرات الهدف االستراتيجي األول، 

وتشمل:

الخام من  النفط  تكرير  زيــادة طاقة   ●
خالل زيادة الطاقة التكريرية للوحدات 

القائمة حاليًا. 

● تعظيم التكامل بين عمليات التكرير 
الكويت  دولــة  داخــل  والبتروكيماويات 

تحقق  عند  اللقيم  ُمشاركة  خــالل  من 

الجدوى االقتصادية.

● إيجاد الخيار األمثل للتخلص من فائض 
زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي 1 %.

●  بناء محطات وقود جديدة لتلبية احتياجات التوسع العمراني
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2. مبادرات الهدف االستراتيجي الثاني،

وتشمل: 

● العمل على دراسة وتقييم احتياجات 
الغاز  لُمعالجة  االستيعابية  الطاقة 
من قطاع االستكشاف واإلنتاج، حيث 
من المتوقع أن يكون هناك حاجة لبناء 
الغاز  إلنتاج  وحــدة سادسة  وتشغيل 

البترولي الُمسال.

3. مبادرات الهدف االستراتيجي الثالث، 
وتشمل

عالمية  معايير  تحقيق  على  العمل   ●
عليها  والمحافظة  التشغيلي  للتميز 
"ســـولـــومـــون"  أداء  مـــؤشـــرات  ــق  وفــ

العالمية التالية:

.)EII( مؤشر استهالك الطاقة -

.)OA( مؤشر جهوزية الوحدات -

لــوحــدات  التكريرية  الــطــاقــة  مــؤشــر   -
 .)PUU( العمليات

 .)NCM( مؤشر صافي هامش الربح -

4. مبادرات الهدف االستراتيجي الرابع،

وتشمل:

تعبئة  التوسع في شبكة محطات   ●
الوقود لتلبية الطلب المحلي.

للمنتجات  جــديــد  مــســتــودع  بــنــاء   ●
البترولية لتلبية االحتياجات المستقبلية 
استراتيجي  مــخــزون  تــوفــيــر  وضــمــان 

منها.

● تعزيز خدمات تعبئة الطائرات بالوقود 
المستقبلي  النمو  متطلبات  لتلبية 

لحركة الطيران. 

الـــهـــدف االســتــراتــيــجــي  ــادرات  ــ ــب 5. مــ
جــديــد(،  استراتيجي  )هـــدف  الخامس 

وتشمل:

ــرافــــق الــخــدمــات  ● الـــتـــوســـع فــــي مــ
الوقود  تعبئة  محطات  في  المختلفة 
ــدة، بــمــا يضمن تــعــزيــز الــقــدرة  ــجــدي ال
التنافسية بين المشاركين من القطاع 

الخاص.

● زيادة ُمشاركة القطاع الخاص لتلبية 

من  المحلي  التجزئة  ســوق  احتياجات 
الوقود.

القطاع  إمكانية ُمشاركة  النظر في   ●
ورفع  لتعزيز  التكرير  بصناعة  الخاص 

كفاءة التشغيل.

آليات المتابعة

في  التقدم  لرصد  المتابعة  آلــيــات  وعــن 
السبيعي:  قالت  الــمــبــادرات،  هــذه  تنفيذ 
ديناميكية،  ُتعتبر  االســتــراتــيــجــيــة  "هـــذه 
الخارجية  المؤثرات  لتعكس  تتغير  فهي 
النفطية،  الصناعة  تطّور  على  والداخلية 
والمتابعة  بالتدقيق  ســنــقــوم  ولـــذلـــك، 
إلــى تنفيذ هذه  الحاجة  لــدراســة  الــدوريــة 

المبادرات االستراتيجية".

الــــدوري لفريق  وأضــافــت أن االجــتــمــاع 
البرامج  إدارة  ومكتب  التوجيهيـة  اللجنة 
والتصنيع  التكرير  لقطاع  االستراتيجية 
 ،)DSC/PMO( والبتروكيماويات  والتجزئة 
يعد من أهم آليات المتابعة لرصد التقدم 

في تنفيذ المبادرات.

●  أهداف االستراتيجية المحدثة تحقق طموحات الشركة المستقبلية

●  وليد البدر

●  خالد الخياط
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الكويتية  الوطنية  البترول  وتقوم شركة 
برئاسة هذه اللجنة ومكتب إدارة البرامج 
والتصنيع  التكرير  لقطاع  االستراتيجية 
يضم  والــذي  والبتروكيماويات،  والتجزئة 
الكويتية  ــتــرول  ــب ال مــن شــركــة  أعــضــاء 
الكيماويات  صناعة  وشــركــة  العالمية، 
للصناعات  الكويتية  والشركة  البترولية، 
باإلضافة  )كيبيك(،  المتكاملة  البترولية 
إلى مؤسسة البترول الكويتية ُممثلة في 

قطاعي التخطيط والتسويق العالمي.

محطات الوقود

وعن التوسع في شبكة محطات تعبئة 
الوقود، أكدت أن خطة الشركة تقوم على 
بناء 181 محطة تعبئة وقود جديدة لتلبية 
 ،2040 المستقبلية حتى عام  االحتياجات 
وقد تّم بناء 18 محطة منها حتى ديسمبر 

 .2021

استثمار استراتيجي

وبخصوص إجمالي االستثمار الرأسمالي 
االستراتيجية،  فــي  المتوقع  والــبــشــري 
يــقــارب من  مــا  استثمار  أنــه سيتم  بّينت 

المشاريع  لتنفيذ  كويتي  ديــنــار  مليار   1.3

والمبادرات، والتي تضمن تحقيق األهداف 

الوطنية  الــبــتــرول  لشركة  االستراتيجية 

الكويتية حتى 2040.

فسيتم  البشري،  للعنصر  بالنسبة  أمــا 

ــدة خـــالل  ــ ــدي تـــوفـــيـــر فـــــرص تـــوظـــيـــف جــ

األهـــداف  مــع  تماشيًا  الــمــبــادرات  تنفيذ 

كوادر  عدد  ليزداد  الُمحدثة،  االستراتيجية 

عدد  إلــى  والــوصــول   ،% 6 بنسبة  الشركة 

6.618 موظفًا حتى عام 2040.

أولويات

وأشارت السبيعي إلى أن أهم األولويات 

في المرحلة المقبلة، هي:

البشري  العنصر  تنمية  ● االستمرار في 
للنهوض  األساسية  الركيزة  ُيعتبر  الــذي 

بمستوى الشركة.

الصحة  ــراءات  إجــ أداء  تعزيز  مواصلة   ●
أي  ــوع  وقـ يمنع  بما  والبيئة  والــســالمــة 

حوادث قد تلحق الضرر بسالمه العاملين 

أو ممتلكات الشركة.

بما  التشغيلي  األداء  لتطوير  السعي   ●
الشركة  لعمليات  األمــثــل  األداء  يحقق 

ــادة  وزي للتميز  العالمية  المعايير  بأعلى 

كفاءه اإلنتاج وتعظيم عوائدها المالية.

مشاريع  عــلــى  خـــاص  بشكل  الــتــركــيــز   ●
الشركة والمضي قدمًا في تنفيذها حسب 

الخطة والجدول الزمني الموضوعين لها، 

المحلي  الــســوق  احتياجات  تلبية  بهدف 

والعالمي من الوقود عالي الجودة.

التكرير  عمليات  بين  التكامل  تعزيز   ●
والبتروكيماويات داخل دولة الكويت.

وزيــادة  التنافسية  تعزيز  على  التركيز   ●
ُمشاركة القطاع الخاص.

الختام، أكدت السبيعي أن الشركة  وفي 

من  ورسالتها  رؤيتها  إلــى  تصل  ســوف 

أهدافها  وتحقيق  قيمها  تطبيق  خــالل 

وأن  الـــُمـــحـــدثـــة،   2040 ــيــجــيــة  االســتــرات

دوائر  جميع  وجهود  وتعاون  ُمساهمات 

للنجاح  األســاســي  العنصر  هــي  الشركة 

وتحقيق هذه الرؤية.

العجمي: مراعاة 
احتياجات األسواق من 

المنتجات النفطية

●  استثمار 1.3 مليار دينار لتنفيذ مشاريع ومبادرات االستراتيجية 
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السبيعي: بناء 181 
محطة تعبئة وقود 

جديدة حتى 2040

●  استثمار 1.3 مليار دينار لتنفيذ مشاريع ومبادرات االستراتيجية 

رسالة الرئيس التنفيذي 

بفخر كبير يسرني أن أعلن عن البدء بتدشين استراتيجية "البترول الوطنية" المحدثة لعام 
2040، والتي لمستم بداية اطالقها مؤخرًا عبر الرسائل اليومية، والتي تتضمن: رؤية الشركة، 
ورسالتها، وقيمها، وأهدافها، ومبادراتها االستراتيجية، والتي سنواجه بها بمشيئة هللا 
التحديات المستقبلية، ونكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه األسواق العالمية، إضافة 

إلى سد احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

لقد تّم تحديث استراتيجية "البترول الوطنية" 2040، تماشيًا مع التوجهات االستراتيجية 2040 
التوجهات  الكويتية، والتي نتجت عن دراســة مدى صحة تحقيق  البترول  الُمحدثة لمؤسسة 
االستراتيجية العامة للمؤسسة بما يعكس المتغيرات الخارجية والداخلية المؤثرة على تطّور 
الصناعة النفطية الكويتية. كما تّم األخذ بعين االعتبار عند إعداد هذه االستراتيجية الُمحدثة 
التوقعات المستقبلية لخطط إنتاج النفط والغاز، واحتياجات السوقين المحلي والعالمي من 
المنتجات النفطية، والفرص المتاحة للتكامل مع البتروكيماويات، وكذلك تنويع مصادر الطاقة.

المثلى  القيمة  تتمثل في تحقيق  رئيسية،  أهــداف  وقد حــددت الشركة أهدافها بخمسة 
لصناعة التكرير المحلية، بحيث تصل إلى 1.6 مليون برميل بحلول عام 2025، وتمكين زيادة 
إنتاج الغاز من قطاع االستكشاف واإلنتاج، وتحقيق أداء تشغيلي بأعلى المعايير العالمية 
للتميز، وتلبية الطلب المتزايد من احتياجات إنتاج الوقود عالي الجودة محليًا وعالميًا، إضافة 

إلى تعزيز ُمشاركة القطاع الخاص. 

ولكل هدف من هذه األهداف االستراتيجية مبادرات استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى 
تحقيق التوجيهات االستراتيجية الُمحدثة لشركة البترول الوطنية الكويتية لعام 2040.

ستشهد الشركة في األيام القادمة سلسلة من اللقاءات التي ستعقد لمختلف قطاعات 
الشركة بهدف تعزيز معرفة موظفينا باالستراتيجية الُمحدثة وتمكينهم من فهم تفاصيلها، 

باعتباركم العنصر األساسي لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية. 

ختامًا، أثق تمامًا في أننا سنلمس قريبًا األثر اإليجابي من تطبيق هذه االستراتيجية الُمحدثة 
على أرض الواقع. كما أود أن أؤكد أن أساس نجاح هذه االستراتيجية هو جهودكم أنتم، 
كل في موقعه واختصاصه. وبعطاءاتكم مجتمعة ترقى الشركة وتتقدم وتحقق أهدافها 

االستراتيجية وطموحاتها المستقبلية بأعلى المعايير العالمية للتميز.

●  فهاد العجمي

●  رشا السبيعي
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ملف إلكتروني أخضر  )2-1(
يحصر أشجار ونباتات الشركة

في واحدة من أهم الخطوات التي تعكس اهتمام الشركة الكبير بالبيئة والحفاظ 
"الملف اإللكتروني األخضر لشركة  العامة بإعداد  عليها، قامت دائرة الخدمات 
البترول الوطنية الكويتية" )KNPC Green Profile(، من أجل حصر الُمسطحات 
الشركة  مواقع  في  والخارجية  الداخلية  والُشجيرات  األشجار  وعدد  الخضراء 

الُمختلفة، وإعداد قاعدة بياناتها عنها.

مجلة "الوطنية" التقت مدير الدائرة علي خشاوي للتعرف على هذا الملف وأهميته، 
وكيفية استخدامه لدعم توجه االستدامة بالشركة.. وكان اللقاء التالي:

الشركة تملك 
200 ألف متر مربع 

ُمسطحات خضراء 

بيئة

العدد 528 - يوليو 102022
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اهتمام بالبيئة المحيطة

ــبــدايــة، قـــال خــشــاوي إن "الــبــتــرول  فــي ال
المحيطة  بالبيئة  كثيرًا  تهتم  الوطنية" 
تملك  حيث  المختلفة،  عملها  بمواقع 
حوالي 200 ألف متر مربع من الُمسطحات 
الخضراء في مواقعها المختلفة"، الفتًا 
ُتساعد  الُمسطحات  هــذه  أن  إلــى 
الــهــواء من  على تجديد جــودة 
األوكسجين  إنتاجها  خالل 

في مواقع العمل.

أكــبــر  أن  وأوضـــــــح 
ــُمــســطــحــات  ال
الخضراء التي 
تـــمـــلـــكـــهـــا 
الــشــركــة 
ــع  ــ ــقـ ــ تـ
فـــــــي 

تقدر  بمساحة  عــبــدهللا  مــيــنــاء  مــصــفــاة 
بحوالي 69 ألف مترًا مربعًا، في حين ُتقدر 
المسطحات الخضراء في مصفاة ميناء 
فيما  مربعًا،  مترًا  ألف   56 بنحو  األحمدي 
التسويق  ــرة  بــدائ المساحات  هــذه  تــزيــد 
ــرًا مــربــعــًا، هــذا  ألـــف مــت المحلي عــن 48 
بــاإلضــافــة إلـــى الــُمــســطــحــات الــخــضــراء 
بالمكتب الرئيسي ومواقع أخرى بالشركة.

وأشــار إلى أن هذه األرقــام الكبيرة جاءت 
بـــ"مــلــف  الــعــلــيــا  اإلدارة  اهــتــمــام  بــفــضــل 
الشركة األخضر"، إذ إن الحفاظ على البيئة 
المحيطة بالشركة جزءًا ال يتجزأ من رؤية 
"البترول الوطنية" ورسالتها نحو المجتمع 
الكويتي الذي تعمل وتنمو وسطه، مبينًا 
أن مساحات كبيرة من هذه المسطحات 
ــوق تــربــة  ــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــّمـــت زراعـ ــراء تـ ــضـ ــخـ الـ
الذي تطّلب  األمر  ُمستصلحة وُمعالجة، 
الشركة ال  ولكن  الجهود،  الكثير من  بذل 
إلى  تنظر  ما  بقدر  الجهود  إلى هذه  تنظر 
وراء  من  تحققت  التي  البيئية  المكاسب 

هذه اإلنجازات.

حصر األعداد

وأكد أن الملف قام بحصر بيانات وأعداد 

الحفاظ على البيئة 
من أساسيات رؤية 

الشركة ورسالتها 

●  الملف يغطي المتطلبات المستقبلية لـ "هيئة البيئة" الكويتية



العدد 528 - يوليو 122022

تملكها  الــتــي  والــشــجــيــرات  ــار  ــجـ األشـ
الــشــركــة بــمــواقــعــهــا داخــلــيــًا وخــارجــيــًا، 
الحدائق  في   32,521 إجماليها  بلغ  حيث 
داخل  و2213  الشركة،  لمباني  الخارجية 
أروقة ومكاتب المباني المختلفة، مشيرًا 
ــرة الــخــدمــات الــعــامــة، تقوم  ــ إلــى أن دائ
المواقع  جميع  فــي  الـــزراعـــة  بــخــدمــات 
والمصافي منذ تأسيس الشركة، وذلك 
الحفاظ  فــي  لــلــزراعــة  الكبيرة  لألهمية 
تخفيض  في  والُمساهمة  البيئة،  على 
وإضــفــاء  بــالــجــو،  الكربونية  االنــبــعــاثــات 
لمسات جمالية بدولتنا الحبيبة الكويت، 

وهو الــدور الذي ارتــأت الدائرة إبــرازه عبر 
يتم تخصيصه  ما  لتوضيح  الملف،  هذا 
الزراعة  مجال  في  وتكاليف  نفقات  من 

للجهات الرقابية.

الملف  بإنجاز  وقد تكّللت هذه الخطوة 
اإللكتروني الذي حصر جميع المساحات 
والــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء واألشـــجـــار 
ــــك من  والــنــخــيــل والـــنـــبـــاتـــات، وغــيــر ذل
المزروعات، مما ُيساهم في إظهار نتائج 
وحجم  لــلــدائــرة  الــمــادي  االستثمار  هــذا 

الجهود المبذولة.

باإلضافة إلى ذلك يمكن االستعانة بهذا 
الملف واستخدامه في تقارير االستدامة 
كما  البيئي،  بالتقرير  وكــذلــك  بالشركة، 
أنه ُيساهم بشكل كبير في تغطية أي 
متطلبات مستقبلية متوقعة من الهيئة 

العامة للبيئة بدولة الكويت.

أول شركة نفطية

الحصر  تنفيذ هذا  أسبقية  وبسؤاله عن 
لألشجار والنباتات على مستوى القطاع 
البترول  "شركة  خــشــاوي:  قــال  النفطي، 
تنفذ  شركة  أول  هــي  الكويتية  الوطنية 
المساحات  أجل حصر  المبادرة من  هذه 
والُمسطحات الخضراء بكل أنواعها في 
المناطق التابعة لها، وحفظها في شكل 
بيانات ومعلومات دقيقة، ولم يسبق ألي 
شركة نفطية زميلة القيام بإعداد مثل هذا 

التقرير عن مسطحاتها الخضراء".

ــادة أعـــــداد األشــجــار  ــزيـ ــتــوجــه لـ وحــــول ال
الفترات  خــالل  الخضراء  والمسطحات 
المقبلة، أكد أنه يوجد بالفعل توجه لزيادة 
هذه المساحات وعدد األشجار المزروعة 
الفرص  أتيحت  كلما  الشركة  مواقع  في 
دائــرة  في  ممثلة  الشركة  أن  كما  لذلك، 

ترويج للملف

تقّدم خشاوي بخالص الشكر لدائرة العالقات العامة واإلعالم الهتمامها بالترويج ألهمية 
الملف األخضر لـ "البترول الوطنية" وفوائده وانعكاساته على الشركة، مشيدًا باالهتمام 

البالغ بإبراز أهداف الشركة البيئية ونشاطها الزراعي بشكل حثيث لدى الشارع الكويتي.

وأشار إلى الصدى الكبير والثناء الذي تلقاه بخصوص النباتات والمزروعات التي ظهرت 
بشكل واضح أثناء التصوير الجوي الذي تّم خالل احتفالية تدشين مشروع الوقود البيئي، 
التي حضرها حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، وسمو 
ولي عهده الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح – حفظهما هللا ورعاهما - حيث كان لهذا 
التصوير الكثير من الجوانب الفنية الرائعة التي أظهرت جهود الشركة في الحفاظ على 
البيئة الُمحيطة بمواقعها، وتحقيقها إنجازات في مجال التشجير والتخضير تتماشى مع 

رؤية الكويت البيئية.

االستعانة بالملف 
واستخدامه في تقارير 

البيئة واالستدامة بالشركة

●  "البترول الوطنية" أول شركة نفطية تحصر مسطحاتها الخضراء
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العامة ستعمل بشكل دوري  الخدمات 

األخضر  اإللكتروني  الملف  تحديث  على 

بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك 

مــواقــع  جميع  مــع  التنسيق  خـــالل  مــن 

الشركة وإصدار تقرير دوري بهذا الصدد.

بهذا  العليا  اإلدارة  اهــتــمــام  شــأن  وفــي 

مباشرة  توجيهات  هناك  وهــل  الملف، 

للمضي قــدمــًا فــي تــطــويــره، أوضـــح أن 

البيئية  إدارة الشركة تعطي كافة األمــور 

الكثير مــن االهــتــمــام، وهــذا  والــجــمــالــيــة 

الالزم  الدعم  توفير  يتجسد في  االهتمام 

للجهود التي تبذلها الدائرة في هذا الشأن، 

ــح من  ــ ــا لــمــســنــاه بــشــكــل واضـ ــو مـ وهــ

النوعية من  التوجيهات إلبــراز هذه  خالل 

النشاطات واألعمال.

العدد القادم

تستكمل مجلة "الوطنية" في العدد القادم تسليط الضوء على الملف اإللكتروني 
األخضر للشركة، من خالل إجراء بعض المقابالت مع مجموعة من الموظفين بدائرة 
الخدمات العامة في مواقع الشركة المختلفة إلفساح المجال أمامهم للحديث عن 
الملف وُمساهماتهم فيه، وجهودهم في حصر وتجميع البيانات والمعلومات عن 

النباتات إلظهارها بهذا الشكل المتكامل.

محمية الوفرة

وتــحــدث خــشــاوي عــن محمية الشركة 
على  تقع  أنها  مبينًا  الــوفــرة،  بمنطقة 
مساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع، 
وتقوم "البترول الوطنية" ممثلة في دائرة 
الخدمات العامة بدورها الرقابي للحفاظ 
عــلــى الــمــحــمــيــة مـــن أعـــمـــال الــتــخــريــب 
واإلتالف وخالفة، باإلضافة إلى توفير كل 
ما يلزم من أدوات ومستلزمات للحفاظ 

على النباتات واألشجار داخل المحمية. 

ونظرًا ألن المحمية تعتمد على الطبيعة 
في تنميتها فإن ذلك يصعب من عملية 
ــواع الــنــبــاتــات واألشــجــار  ــ حــصــر كــافــة أن
دائــم  طبيعي  بشكل  فيها  تنمو  الــتــي 

ومستمر. 

مشاتل

مشاتل  بــإنــشــاء  تهتم  الــشــركــة  أن  ــن  ــّي وب
والمزروعات  بالنباتات  للعناية  ُمتخصصة 
وُمعالجتها في بيئة صحية، حيث تّم إنشاء 
مصفاة  مــواقــع  أحــد  فــي  للنباتات  مشتل 
اإلدارة،  مسجد  من  بالقرب  األحمدي  ميناء 
إنشاء  العمل على  يجري  ذلــك،  إلى  إضافة 
مــشــتــل آخـــر فـــي مــوقــع بــالــقــرب مـــن بيت 
الضيافة بمصفاة ميناء عبدهللا، وهذا األمر 
من المؤكد سيساهم في رفع كفاءة عملية 
واألشــجــار  والــمــزروعــات  النباتات  ُمعالجة 

التالفة، ومن ثّم إعادة إحيائها واستخدامها.

كما سيلبي هذا المشتل احتياجات مواقع 
الشركة من الشتالت، ويضمن توفير فائض 

شتالت يمكن توزيعه على الموظفين.

شكر وتقدير

وتقدم مدير دائرة الخدمات العامة بالشكر 
وإعــداد  الحصر  عملية  في  ساهم  من  لكل 
"الملف اإللكتروني األخضر للشركة"، مشيدًا 
بالجهود الكبيرة التي بذلت إلنجاح هذا الملف، 
معربًا عن أمله في تحقيق المساهمة الدائمة 

للحفاظ على تلك اإلنجازات والُمكتسبات.

●  "البترول الوطنية" أول شركة نفطية تحصر مسطحاتها الخضراء
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اتفاقية تعاون في التحّول الرقمي
مع ديوان رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس  ديوان سمو  بين  أخيراً  توقيعها  تّم  التي  المشترك  التعاون  اتفاقية 
الوزراء وشركة البترول الوطنية الكويتية باإلضافة إلى أنها تعكس المكانة الرائدة 
والُمتميزة للشركة محليًا وإقليميًا، فهي تؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في 

مجال برامج التحّول الرقمي من قبل أهم المؤسسات في الكويت.

االتفاقية وقعها رئيس الديوان عبدالعزيز دخيل الدخيل، والرئيس التنفيذي للشركة 
وليد خالد البدر، وبحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة البترول الكويتية وفاء 

الزعابي، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني.

اتفاقيات

الدخيل: تجربة “البترول 
الوطنية” منحتها األفضلية 

لتقديم الدعم التقني

العدد 528 - يوليو 142022
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تجربة رائدة

ــد الــدخــيــل أن هــذه  وعــقــب الــتــوقــيــع، أكـ
الوثيقة  تنفيذ  إطار  تأتي ضمن  االتفاقية 
في  الــديــوان  أطلقها  التي  االستراتيجية 
ــهــدف رفـــع الــكــفــاءة  ــر الــمــاضــي ب أكــتــوب
الــمــؤســســيــة وتــحــســيــن بــيــئــة األعــمــال 
برامج  وتنفيذ  العاملين  قــدرات  وتطوير 
أعمال  وُمساندة  لدعم  الرقمي  التحّول 
مــن خالل  ــوزراء  ــ ال رئيس مجلس  سمو 
االستعانة بخبرات وكفاءات المؤسسات 
والشركات الوطنية التي تضاهي العالمية 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــجـــاالت، وخــاصــة 
المجاالت التقنية والتي يتميز بها القطاع 
شركة  الــخــصــوص  وجـــه  وعــلــى  النفطي 

البترول الوطنية الكويتية.

والــرائــدة  الناجحة  التجربة  أن  إلــى  وأشـــار 
التحّول  إطــار  الوطنية" ضمن  "البترول  لـ 
ورق  بال  بيئة عمل  إلى  واالنتقال  الرقمي 
منحتها أفضلية عالية لتقديم الدعم التقني 

والُمساندة الفنية للجهات الحكومية.

مدة االتفاقية

ثالث  االتفاقية  مــدة  أن  الدخيل  وأوضــح 

التقنية  الـــجـــوانـــب  عــلــى  تـــركـــز  ــوات  ــنـ سـ
والتكنولوجية لتوفير بيئة مواتية للتحّول 
ــل الـــديـــوان، وفــي مقدمتها  الــرقــمــي داخـ
لتقنية  التحتية  والبنى  السيبراني،  األمــن 
الرقمي،  التحّول  المعلومات، وتطبيقات 
ــاإلضــافــة إلـــى خـــبـــرات الــشــركــة ضمن  ب
تطبيق معايير شهادة اآليــزو 9001، كما 
تشمل االتفاقية نقل الخبرات والمعارف 
وعقد ورش العمل وبرامج التدريب لتعزيز 

القدرات الفنية للعاملين في الديوان.

استفادة مشتركة

من جانبه، أكد البدر أن الشركة تهتم كثيرًا 
المثلى  الوسيلة  باعتباره  التقني  بالجانب 
لتطوير أعمالها، معربًا عن سعادته لكون 
أثبتت  الصدد قد  الشركة في هذا  تجربة 
نجاحها وتميزها، مما جعلها مثااًل ُيحتذى 

به من الشركات والمؤسسات.

وأكـــد اســتــعــداد الــشــركــة الــكــامــل لنقل 
خبراتها وخالصة تجاربها في هذا الجانب 
لمن يحتاج إليها من مؤسساتنا الوطنية، 
الفتًا إلى أهمية االتفاقية التي تّم توقيعها، 
االستفادة  للجانبين  ستحقق  إنها  حيث 
المشتركة في هذا الجانب الحيوي الُمهم.

تطّورات متالحقة 

تقنية  ــرة  ــ دائ مــديــر  ــرب  أعـ ناحيته،  مــن 
ســروره  عن  المري  ناجي  المعلومات 
لتوقيع هذه االتفاقية، مؤكدًا أن الدائرة 
على أتم االستعداد لتنفيذ ما جاء فيها، 
اإلمكانيات  لديها  ذلــك  إلــى  باإلضافة 
والقدرات الفنية التي تمكنها من تبادل 
الخبرات وإقامة ورش العمل والدورات 
الرقمي  الــتــحــّول  مجال  فــي  التدريبية 
مـــع جــمــيــع الــجــهــات والــمــؤســســات 
ــات الــنــفــطــيــة  ــركــ ــــشــ ــة وال ــحــكــومــي ال

وشركات القطاع الخاص.

"البترول الوطنية" قطعت  وأوضح أن 
ــًا كــبــيــرة عــلــى طــريــق الــتــحــّول  أشـــواطـ
الرقمي في جميع أعمالها وأنشطتها، 
في  قدمًا  السير  أعينها  نصب  وتضع 
ــر لــُمــواكــبــة كــل مــا هــو جديد،  هـــذا األمـ
المتالحقة  التطّورات  من  واالستفادة 
أن  إلــى  مشيرًا  التكنولوجيا،  عالم  فــي 
خاصة  استراتيجية  وضــعــت  الشركة 
للمضي في عملية التحّول الرقمي إلدارة 
"المصفاة  نحو  قدمًا  والسير  أعمالها 

الذكية".

البدر: الشركة تولي 
الجانب التقني اهتمامًا 

خاصاً لتطوير أعمالها

●  الدخيل والبدر يوقعان االتفاقية
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تخريج دفعة من اإلطفائيين الجدد
اجتازوا دورة تدريبية تحت إشراف مستشار عالمي

تولي دائرة األمن واإلطفاء اهتمامًا خاصاً لعملية تدريب العنصر البشري من أجل تأهيله 
وفق النظم العالمية الُمعتمدة بما ُيمكنه من الحفاظ على منشآت الشركة وأصولها. 

وتطبيقاً لذلك، اختتمت الدائرة دورة تدريبية لمجموعة من اإلطفائيين الجدد معتمدة 
.)NFPA( عالمياً من قبل الجمعية الوطنية األمريكية للحماية من الحرائق

أقيمت الدورة في مركز تدريب اإلطفاء بمبنى اإلسناد الرئيسي )MSEOC(، وحضرها 69 
إطفائياً تحت إشراف مستشار عالمي ُمتخصص في هذا المجال.

تدريب

الدعيج: المضي قدمًا 
للوصول لمكانة متميزة 

في مجال اإلطفاء 
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رفع الكفاءة

الــدائــرة حفاًل  أقــامــت  المناسبة،  وبــهــذه 
التنفيذي  ــيــس  ــرئ ال نــائــب  رعـــايـــة  تــحــت 
الدعيج،  عبدالعزيز  المساندة  للخدمات 
اجتيازهم  بمناسبة  الُمتدربين  لتكريم 

الدورة التدريبية.

بالجهود  الحفل  خــالل  الــدعــيــج  وأشـــاد 
المبذولة من قبل دائرة األمن واإلطفاء 
كــفــاءة ومــهــارة  ــع  ورفــ األداء  لــتــطــويــر 
على  مؤكدًا  بالدائرة،  العاملين  وقــدرات 
ضرورة المضي قدمًا للوصول إلى أرفع 
اإلطفاء  مجال  في  المستويات  وأرقــى 

عالمياً.

المؤسسي  العمل  أهمية  على  د  وشـــدَّ
القطاع  مستوى  على  الجهود  وتوحيد 
الحكومية  الجهات  بمشاركة  النفطي 
الوطن  مــقــدرات  على  للحفاظ  المعنية 

ومنشآته الحيوية.

مواصلة  على  الخريجين  الــدعــيــج  وحـــّث 
والتعامل  الــدؤوب،  والعمل  الجهد  بذل 
األخوي المنضبط لحماية أصول الشركة 

وممتلكاتها.

تأهيل وتدريب

من جانبه، أكد مدير دائرة األمن واإلطفاء 
بالوكالة عوض سالم أن الدورة التدريبية 
ُتعّد األولى من نوعها التي تنظمها الشركة 
داخليًا في مجال تدريب اإلطفائيين تحت 
إشراف مستشار عالمي، مشيدًا بجهود 
الفريق المختص بالتدريب، وعلى رأسهم 
رؤســــاء ضــبــاط اإلطـــفـــاء عــبــدهللا فالح 

العجمي، وعلي راشد المنصور.

الــــــــدورة اســتــهــدفــت تــأهــيــل  ــد أن  ــ ــ وأك
اإلطفائيين وتدريبهم وفقًا ألعلى المعايير 
مع  يتناسب  وبما  الُمعتمدة،  العالمية 
قبل  مــن  المطلوبة  التدريبية  األســـس 
الجمعية الوطنية األمريكية للحماية من 
المتدربين  تّم منح  أنه  إلى  الحرائق، الفتًا 
شـــهـــادات مــعــتــمــدة عــالــمــيــًا فــي مجال 

اإلطفاء.

ــار إلــى أن الـــدورة ُتــعــّد الــبــدايــة على   وأشـ
صعيد التدريب المحلي الُمعتمد عالميًا، 
ــأتــي فــي إطـــار ســعــي الـــدائـــرة لتطوير  وت
ــال اإلطــفــاء  ــع كــفــاءة رجــ مــســتــوى ورفــ
بــالــشــركــة، وذلـــك فــي أعــقــاب تسّلمها 
23 ُمــعــدة إطــفــاء مــن أحـــدث الــطــرازات 

خصيصًا  تصنيعها  تــّم  والتي  العالمية، 
بما  الكويتية،  الوطنية  البترول  لـشركة 
يتناسب مع طبيعة العمل داخل مرافق 
تقدم  اآللــيــات  تلك  أن  موضحًا  الشركة، 
اســتــجــابــة ســريــعــة وُمــتــكــامــلــة لــحــاالت 
الــطــوارئ، وقــد تــّم تدريب رجــال اإلطفاء 
على تشغيلها وطريقة عملها من قبل 
الخدمة  دخولها  قبل  الُمصنعة  الشركة 
بــمــواقــع "الــبــتــرول الــوطــنــيــة"، وذلـــك في 
المدى  الشركة طويلة  استراتيجية  إطــار 
الخاصة بتطوير ُمعداتها وآلياتها بشكل 
مستمر واقتناء أحدث التقنيات الُمعتمدة 
والتعامل مع  عالميًا في مجال اإلطفاء 

الحرائق بالمنشآت النفطية.

تــّم تكريم مدير عــام اإلدارة  يشار إلــى أنــه 
الداخلية  بـــوزارة  المنشآت  ألمــن  العامة 
العميد حمود شريان، ومدير إدارة إطفاء 
محافظة األحمدي العقيد أحمد الهبدان، 
خالل المناسبة التي حضرها ممثالن عن 
الكويتية  والشركة  الكويت،  نفط  شركة 
)كيبيك(،  المتكاملة  البترولية  للصناعات 
وأيـــضـــًا رؤســــاء فـــرق األمــــن واإلطـــفـــاء، 

ورؤساء ضباط اإلطفاء في الشركة.

●  الدورة التدريبية ُتعّد األولى من نوعها التي تنظمها الشركة داخليًا 



العدد 528 - يوليو 182022

الفريق توصل الستبدال 
األجزاء الميكانيكية 

بنظام إلكتروني ُمتكامل

فعاليات 
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آلية جديدة لتوقف "التوربينات" المفاجئ
لحمايتها عند بلوغ السرعات القصوى

ُيؤكد "الهاكاثون" الذي نظمته شركة البترول الوطنية الكويتية تحت عنوان "تحدي المصافي" 
وحس  المبادرة  روح  تعكس  خالقة  حلول  ابتكار  على  الوطنية  كوادرنا  قدرة   )REF.THON(

المسؤولية لدى موظفي الشركة والقطاع النفطي.

وقد قدمت أوراق العمل التي نوقشت خالل الفعاليات مجموعة من الحلول لعدد من المشاكل 
في مختلف الدوائر بالمصافي ترتبط بالصيانة والتفتيش والتآكل وغيرها من النواحي الفنية.

وألهمية هذه الحلول، تواصل مجلة "الوطنية" نشرها لتحقيق االستفادة القصوى منها، بهدف 
رفع الكفاءة وتخفيض الكلفة والوقت، وكذلك تعزيز السالمة وحماية منشآت الشركة. 
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تعّطل مفاجئ

الــُمــعــدة  تــعــّطــلــت   2016 يــونــيــو   19 فــي 

الغاز  لضاغط  الُمحركة   )C-  84  - 100T(

التكسير  بــوحــدة   )C-  84  - 100( الرئيسي 

الهيدروجيني)Unit-84(  في مصفاة ميناء 

إشعار  أو  تنبيه  أي  دون  مــن  األحــمــدي، 

ــرات األداء  ُمــســبــق، حــيــث كــانــت مـــؤشـ

التشغيلي في حالتها الطبيعية.

ــادة  ــ ــدة مــــحــــاوالت إلعـ ــ ــــت عـ ــري ــد أجــ ــ وقـ

إال  الــســرعــات(  مختلف  )على  تشغيلها 

أنها لم تتمكن من الوصول إلى السرعة 

التشغيلية المطلوبة. لذا تّم إجراء فحص 

في  االستشعار  أجــهــزة  لمختلف  دقيق 

الُمعدة لمعرفة سبب التوقف المفاجئ، 

كــمــا تـــّمـــت مــراجــعــة جــمــيــع مـــؤشـــرات 

اآلالت  التعطيل في ورشــة عمل قسم 

الدقيقة، ولم يالحظ أي أمر غير اعتيادي.

وتبين بعد الفحص وجود نقص حاد في 

السرعة  تحكم  أداة  فــي  ــزيــت  ال ضــغــط 

صمام  إغــالق  إلى  أدى  مما   ،)Governor(

البخار وقطع تدفقه إلى المعدة، بالرغم 

من أن جميع اإلشعارات األخرى الخاصة 

بها كانت في الوضع التشغيلي السليم. 

وباقي  األدوات  تحليل  لمرحلة  واستكماال 
أجــزاء الُمعدة، قام قسم المعدات الــدوارة 
المسافة  ــادة  وزيـ الُمعدة  غطاء  بفتح   )1(
الفاصلة )Gap Distance( بين ذراع السرعة 
المثبت في أسفل غطاء التوربينة وبين عمود 
دوران التوربينة لتجنب حدوث التالمس بين 
الذراع وعمود الــدوران، والذي يؤدي لتفعيل 

التوقف المفاجئ عند حدوث ذلك التالمس.

وبعد تنفيذ هذا اإلجراء أعيد تشغيل الُمعدة 
بنجاح، ولكن التزال هنالك احتمالية لحدوث 

تالمس ُمشابه.

نظام إلكتروني

بناء على الحادثة المذكورة أعاله، درس الفريق 
ــيــس فــريــق صــيــانــة اآلالت  ن مـــن: رئ الـــُمـــكـــوَّ
الدقيقة هويدا مبارك، ومهندس تصنيع - دائرة 
ومهندس  خاجه،  عبدالعزيز  الفنية  الخدمات 
أول – فريق صيانة آالت دقيقة أحمد الشمري، 
وعلي العوضي من الشركة الكويتية للصناعات 
أول  )كيبيك(، ومهندس  المتكاملة  البترولية 
- دائــرة الصيانة ضــاري العون،  ُمعدات دوارة 
الصيانة  ــرة  ــ دائ  – دوارة  ــعــدات  ُم ومــهــنــدس 
خــالــد الــســعــيــد، ومــحــمــد الــرفــاعــي مــن مركز 
الكويت لالبتكار، مجريات الحادثة بشكل دقيق 
الحل  إلــى  ــواًل  وصـ المعطيات  بتحليل  وبـــدء 

لحل  كمقترح  عرضه  تــّم  الــذي  المبتكر  الفني 
مع  بالتعاون  الفريق  توصل  حيث  المشكلة، 
شركات استشارية عالمية، بما فيها الُمصنع 
األصلي للُمعدة، إلى حل سُيسهم في تجنب 
حــوادث أخرى مشابهة بالتخلص من األجزاء 
الميكانيكية الهيدروليكية الحالية، واستبدالها 
خاصية  تفعيل  على  يعمل  إلكتروني  بنظام 
حــاالت  فــي  آمــنــة  بطريقة  المفاجئ  الــتــوقــف 

الطوارئ عند بلوغ السرعات القصوى.

ويتميز هذا النظام باآلتي:

تعمل  استشعار  أجهزه  على  يعتمد   .1
على مراقبة سرعة الُمعدة وإيقافها في 

حالة الوصول إلى السرعات العالية.

2. الكشف الدقيق عن سرعة التوربينة في 
كل األحوال.

ــق لــلــمــاكــيــنــة فـــي حـــاالت  ــوقــف دقــي 3. ت
الطوارئ وعند بلوغ السرعات العالية. 

وتقدر قيمة النظام المقترح بحوالي 515 ألف 
دوالر، وهذا المبلغ أقل من خسارة يوم واحد 
نتيجة  المصفاة  في  الُمهمة  الوحدة  لهذه 

لتوقف التوربينة البخارية )540 ألف دوالر(.

ويــعــمــل الــفــريــق حــالــيــًا عــلــى إنـــجـــاز جميع 
المتطلبات لتطبيق الفكرة في أقرب وقت.

●  نظام مبتكر جديد يتميز بالكشف الدقيق عن سرعة التوربينات
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تراكم فائض الكيروسين الخام
الشركة توصلت إلى طرق لُمعالجته

لُمواكبة متطلبات مشروع الوقود البيئي، كان من المقرر أن يتم إلغاء وحدة إزالة 
الكبريت من زيت الغاز القديمة بمصفاة ميناء األحمدي، ووحدة ُمعالجة الديزل 
بالهيدروجين في مصفاة ميناء عبدهللا، إلفساح المجال لوحدات جديدة من أجل 
إنتاج وقود طائرات منخفض الكبريت لالستخدام المحلي والتصدير، بما في ذلك 

كيروسين الطائرات النفاثة والكيروسين ثنائي االستخدام.

مزج فائض الكيروسين 
الخام للخروج بمنتج 
يُطابق المواصفات 

صيانة 
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تحديات التخزين 

قبل وقف تشغيل وحدة إزالة الكبريت 
من زيت الغاز )OGOD(، ووحدة ُمعالجة 
كانت   ،)DHO( بــالــهــيــدروجــيــن  الـــديـــزل 
مصفاتا ميناء عبدهللا وميناء األحمدي 
ــي تــخــزيــن  ــن مـــشـــاكـــل فــ تـــعـــانـــيـــان مــ
عمليات  أثناء  الُمعالج  غير  الكيروسين 
اإلغــالق إلجــراء الصيانة الــدوريــة، وذلك 
ُمعالجة  على  الــقــدرة  محدودية  بسبب 

الكيروسين.

وقد كانت مشكلة التخزين هذه بدورها تؤثر 
سلبًا على قدرة المصافي لإليفاء بمواصفات 

لقْيم الكيروسين والمنتج الُمعالج.

وعادة ما يحتوي الكيروسين الخام على نسب 
من الكبريت تتراوح ما بين 2,300 - 2,500 جزء 
في المليون )ppm(، ولطالما تمكنت مصفاتا 
ميناء األحمدي وميناء عبدهللا مـن الوفاء بهذه 
المواصفات بسهولة خالل العمليات العادية.

وقبل إدخال التغييرات على المواصفات 
الخاصة بزيت الغاز )الديزل( الُمرسل إلى 
محطات توليد الطاقة بالكويت، كان يتم 
الكيروسين  فائض  مزج  المصفاتين  في 
الخام بنسب مختلفة للخروج بمنتج وفق 

المواصفات المطلوبة، إال أن هذا الخيار 
تالشى تدريجيًا بسبب:

● انخفاض نسبة الكبريت القصوى في زيت 
الغاز الُمرسل لمحطات الطاقة إلى 0.5 % من 
الوزن، بداًل من 1 % من الوزن، ثّم انخفاضها 

مرة أخرى إلى 500 جزء في المليون.

● تحّول معظم محطات توليد الطاقة إلى 
االعتماد على الغاز الطبيعي في عملياتها 

مما خّفض الطلب على زيت الغاز.

الغاز  بزيت  الكبريت  نسبة  انخفاض   ●
من  النقل  بسيارات  محليًا  الُمستخدم 
2000 – 500 جزء في المليون، ثّم إلى 10 

أجزاء أخيرًا.

● غدت مواصفات تصدير زيت الغاز أكثر 
صرامة، فتضاءلت تدريجيًا من 0.5 % من 
الوزن إلى 2000 جزء في المليون، ثّم إلى 

500، وبعدها إلى 10 أجزاء في المليون. 

الــصــرامــة  الــقــيــود مـــتـــزايـــدة  ــد أدت  وقــ
المفروضة على حدود الكبريت المسموحة 
وانخفاض الطلب على زيت الغاز إلى تراكم 
كبير لفائض الكيروسين غير الُمعالج الذي 
يتعين على المصافي إما تحويله أو تخزينه، 
أو أن تجد طرقًا لُمعالجته بصورة إضافية 

قيود حدود الكبريت 
أدت لتراكم كبير بفائض 

الكيروسين الخام

لتلبية الُمواصفات المحلية أو مواصفات 
التصدير.

إغالقات مجدولة

وفي أعقاب تشغيل مشروع الوقود البيئي، 
وما رافق ذلك من إغالقات مجدولة لوحدة 
الــغــاز، ووحـــدة ُمعالجة  زيــت  إزالـــة كبريت 
أن  الشركة  أدركـــت  بالهيدروجين،  الــديــزل 
مستويات الكبريت في مجمع الكيروسين 
ميناء  بمصفاة  النفاث  بالطيران  الخاص 
األحمدي سوف تكون مرتفعة خالل ظروف 
بهذه  زيــادة  توقع  مع  العادية،  التشغيل 
طارئ  إغــالق  أو  حالة  أي  عند  المستويات 
أو  الكيروسين  من  الكبريت  إزالــة  لوحدات 

.)HCR( التكسير الهيدروجيني

كما أن أي إغالقات رئيسية مجدولة أو غير 
مجدولة لوحدات التكسير الهيدروجيني أو 
وحدات إزالة الكبريت في المصفاتين من 
شأنها زيادة تراكم الكيروسين الخام الذي 
يخلق  مما  ُمعالجته،  أو  تخزينه  يمكن  ال 

مشاكل لوجستية بين المصفاتين.

وعلى الرغم من أن "البترول الوطنية" تضع 
جداول إلغالقات الصيانة لوحدات التشغيل 
للتقليل  الــمــصــفــاتــيــن  بــيــن  الــُمــتــكــامــلــة 

●  مشكلة التخزين تؤثر سلبًا على قدرة المصافي لإليفاء بمواصفات الكيروسين
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التأخير غير المتوقعة في العمل، وتكاليف 
الــمــشــاريــع المنفذة  ــذه األنـــــواع مــن  هـ
ذلك  بــداًل من  المصفاتان  قــررت  خارجيًا، 
إجــراء دراســات جــدوى داخلية واختبارات 
التعديالت  لتحديد  المواقع  في  تجريبية 
التكلفة  تخفض  أن  يمكن  التي  الداخلية 

ومدة عمليات إصالح الوحدة.

وبـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــــدراســـــات، حـــددت 
الــمــصــفــاتــان وطــبــقــتــا مــزيــجــًا مـــن ربــط 
الداخلية  والمرافق  واألنظمة  الُمعدات 
والخارجية من أجل إنهاء تحويالت الوحدة. 

وتضمنت عمليات الربط األساسية اآلتي:

تغذية  لتأمين  جــديــدة  إنــشــاء خطوط   ●
التقطير  مـــن وحـــــدات  ــام  خــ كــيــروســيــن 
وصهاريج تخزين التغذية لضمان حفاظ 

الوحدات على سعة عمليات مناسبة.

كيروسين  تغذية  ربــط  عمليات  تنفيذ   ●
البارد  الكيروسين  وتغذية  الحار  التفحيم 
المعالجة  وحـــدة  تغذية  مشعبات  مــع 

.)DHT’s( بالهيدروجين

● إعادة تشكيل خطوط الغاز من وحدة 
إزالــة كبريت زيت الغاز ووحــدة الُمعالجة 

تــدفــق الكيروسين  تــراكــم مــخــزونــات  مــن 
المتوسط، إال أن عمليات المصافي تبقى 
لها  المخطط  غير  لــالضــطــرابــات  عــرضــة 
إلغــالق  المختلفة  الــســيــنــاريــوهــات  خـــالل 
الكيروسين  استيفاء  عدم  ومع  الوحدات. 
للمواصفات  التخزين  صهاريج  في  الخام 
المطلوبة، تصبح إدارة المخزون أكثر عرضة 

لالضطراب. 

ــرى  األخـ الُمحتملة  الــعــوامــل  وتــشــمــل 
مخزونات  إدارة  عرقلة  فــي  ُتسهم  التي 

الكيروسين ما يلي:

● اإلغالقات غير المجدولة لوحدة التكسير 
إزالــة الكبريت من  الهيدروجيني أو وحــدة 

الكيروسين بمصفاة ميناء األحمدي.

● مسائل تتعلق بخلط الكيروسين ثنائي 
الغرض بمصفاة ميناء عبدهللا.

الكيروسين  مــن  اإلضــافــيــة  الكميات   ●
الخام التي سيتم إنتاجها في المستقبل 
وإنــتــاج  الــخــام  النفط  تقطير  ــدة  وحـ مــن 

البيتومين التي تعتزم الشركة إنشاؤها. 

● االنقطاعات أثناء نقل الكيروسين الخام 
من وحدة التقطير بمصفاة ميناء األحمدي 
لمصفاة ميناء عبد هللا لمزيد من الُمعالجة.

ــمــوجــودة  ــى حــيــز الــتــهــديــدات ال ــ وبــالــنــظــر إل
الكيروسين  مــخــزون  إدارة  على  والمتوقعة 
في المصفاتين أثناء إغالقات الوحدة – سواء 
أكانت مجدولة أم ال - بدأت الشركة البحث في 
خيارات ضبط كميات المخزون ومنع تراكمها.

مشروع التحويل اإلجمالي

أجرتها  التي  الــدراســات األولية  وقــد خلصت 
الممكنة  الــحــلــول  لتقييم  خــارجــيــة  ــاالت  وكــ

أن  إلــى  المصافي  في  الكيروسين  لمخزون 
استثمارات  إلى  ستحتاج  الوطنية"  "البترول 
كبيرة، إما في زيادة القدرة على إزالة الكبريت 
وبناء صهاريج جديدة للتخزين، أو في إجراء 
الُمعالجة  وحــــدات  على  رئيسية  تــعــديــالت 
بالمصفاتين المقرر أن تظال في الخدمة عقب 

التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي.

وتنفيذًا اللتزام الشركة بتخفيض إجمالي 
توازيًا  والتشغيلية  الرأسمالية  نفقاتها 
مع زيــادة استغالل أصولها القائمة إلى 
الحد األقصى، بحثت المصفاتان إمكانية 
ـــة كــبــريــت زيـــت الــغــاز،  تــحــويــل وحـــدة إزالـ
إلى  بالهيدروجين  الديزل  ُمعالجة  ووحدة 
خدمة الكيروسين لتخفيف الضغوط على 
المخزون، بداًل من خطتهما األصلية في 

هدم الوحدات القديمة.  

وقد أشــارت دراســة التصميم الهندسي 
الُمحتملة  التعديالت  بشأن  األســاســي 
ــدات إلــــى أن مـــشـــروع الــتــحــويــل  ــوحـ ــلـ لـ
اإلجمالي سيستغرق أكثر من 4 سنوات، 
في  مكلفة  كبيرة  تغييرات  وسيتطلب 

تشكيالت العمليات ومعدات الوحدات.

ونــظــرًا لكثير مــن الــعــوامــل، مثل حــاالت 

اإلغالقات المجدولة 
أو غير المجدولة تزيد 

تراكم الكيروسين الخام

●  اعتماد محطات الطاقة على الغاز الطبيعي خّفض الطلب على زيت الغاز
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بالهيدروجين وتوجيه كيروسين الطيران 
النفاث إلى صهاريج مخزن المنتج النهائي 
أو  الغرض  ثنائي  الكيروسين  وصهاريج 

خالطات كيروسين الطيران النفاث. 

● إعادة تشكيل خط سير ُمعالج الديزل 
إلى  للوحدة  النهائي  المنتج  بالهيدروجين 

خطوط تغذية وحدة إزالة الشمع.

تجارب تشغيل الوحدة

المطلوبة  التعديالت  من  االنتهاء  وبعد 
وعمليات االختبار الالزمة، وضعت مصفاة 
ميناء عبدهللا وحدة الُمعالجة بالهيدروجين 
في  الكيروسين  بخدمة  لديها   الــُمــجــددة 

8 ديسمبر 2019 وحتى الوقت الراهن.

أما مصفاة ميناء األحمدي، فبعد االنتهاء 
من تجربة ناجحة في وضع وحدة إزالة كبريت 
خــالل شهر  الكيروسين  بخدمة  الغاز  زيــت 
فبراير 2021، واصلت بمرونة تشغيل الوحدة 

في معالجة أحجام الكيروسين عند الحاجة.

وبينما تواصل وحدة إزالة كبريت زيت الغاز 
ُمعالجة الكيروسين على أساس تقديري، 
خالل  األحــمــدي  ميناء  مصفاة  الحــظــت 
تجديدها  تــّم  التي  الــوحــدة  تجريب  عملية 

زيــادة في نسبة المنتجات الخفيفة، مما 
ويعطي  المجفف،  دور  مــن  ــــدوره  ب يحد 

محتوى رطوبة أعلى في المنتج النهائي.

وعلى نحو منفصل، الحظت مصفاة ميناء 
عبدهللا وجود اختناقات أثناء تجربة الُمعالج 
وقد  الكيروسين.  خدمة  فــي  الهيدروجيني 
بمعدل  الـــخـــام  الــنــافــثــا  مــــادة  إنـــتـــاج  ازداد 
التشغيل المختار للوحدة، وهو 25 ألف برميل 
ألن  المعدل  هذا  المصفاة  وحــددت  يوميًا. 
البالغة  القصوى  الوحدة  بسعة  التشغيل 
40 ألف برميل يوميًا سيزيد من حمولة البخار 
ُقطُر  بسبب  الكميات  في  فائضًا  ويسبب 

وحدة التجريد )stripping( الصغير.

وقــد الحــظ المشغل إضافة إلــى ذلــك أن 
ُمعالجة  بوحدة  الغاز  تدوير  إعــادة  ضاغط 
بسبب  قــيــودًا  واجــه  بالهيدروجين  الــديــزل 
تغير  عن  الناتجة  الجزيئية  األوزان  اختالف 

أنماط المنتج.

مرونة متزايدة

بمرونة  المصفاتين  تزويد  إلــى  وإضافة 
ــاج،  ــ ــت ــ ــح اإلن ــ ــرائ ــل شــ ــعــدي ــت مـــتـــزايـــدة ل
منتج  في  الكبريت  مستويات  ومراقبة 

وإدارة  الــنــفــاث،  الــطــيــران  كــيــروســيــن 
وحدة  تحويل  فإن  الكيروسين،  مخزون 
إزالــة كبريت زيت الغاز، ووحــدة ُمعالجة 
الكيروسين  عمليات  إلــى  الهيدروجين 
تشغيل  فــي  مــرونــة  الــمــصــافــي  يمنح 
الوحدات خالل فترات الصيانة المنتظمة 
كل سنتين، دون الحاجة إلى المزيد من 

عمليات إصالح الوحدات.

إنتاج  فــإن  الطفيفة،  االختناقات  ورغــم 
وحــدة  مــن  النفاث  الــطــيــران  كيروسين 
إزالة كبريت زيت الغاز، ووحدة الُمعالجة 
يستوفي  الــمــحــدثــتــيــن  بــالــهــيــدروجــيــن 
الــمــواصــفــات الــصــارمــة الــتــي وضعتها 
مؤسسة البترول الكويتية فيما يخص 
ــزء من  جــ بــمــعــدل 1000  الــمــنــتــج  ــذا  هــ

المليون كحد أقصى للكبريت.

منخفضة  الصغيرة  المشاريع  جانب  وإلــى 
التكلفة التي ُيعتزم القيام بها لحل المشاكل 
التي لوحظت أثناء عمليات تجريب الوحدات 
تحليالت  إجــراء  سيتم  الكيروسين،  لخدمة 
زيت  كبريت  إزالـــة  وحــدة  لُمعدات  إضافية 
الغاز، ووحدة الُمعالجة بالهيدروجين لضمان 

سالمتها وموثوقيتها على المدى الطويل.

●  اعتماد محطات الطاقة على الغاز الطبيعي خّفض الطلب على زيت الغاز
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بوابة "البترول الوطنية" الخارجية
ساهمت في استمرارية العمل خالل جائحة "كورونا"

تواصل مجلة "الوطنية" إلقاء الضوء على التطبيقات الـ 9 الحديثة التي تمكنت 
الشركة من إطالقها خالل الفترات األخيرة.

وتتميز هذه التطبيقات بأنها ذات درجات اعتمادية عالية، وتُساهم في االرتقاء 
بأداء الشركة والقطاع النفطي ككل، باإلضافة إلى أنها تلعب دوراً كبيرًا في 

ازدهار القطاع وتحقيق التكامل بين شركاته.

الوطنية"  "البترول  لـ  الخارجية  "البوابة  مشروع  العدد  هذا  في  ونستعرض 
)Konnect(، التي ساهمت بفاعلية في استمرارية العمل خالل جائحة فيروس 

كورونا المستجد.

)Konnect( سهلت 
للموظفين استخدام 
التطبيقات الرئيسية

تقنيات 

العدد 528 - يوليو 242022
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أهمية ومراحل

ظـــهـــرت أهــمــيــة مـــشـــروع "الـــبـــوابـــة 
الوطنية  الــبــتــرول  لــشــركــة  الــخــارجــيــة 
أزمة  خــالل  واضــح  وبشكل  الكويتية" 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19(، 
وما ارتبط بها من قيود اجتماعية، مثل 
اإلغالق وتوقف المطارات والقيود على 
إلى جوانب متعلقة  باإلضافة  الحركة، 
بعمل الفرد وحياته الخاصة، حيث تأثر 
الناس بطرق متفاوتة بسبب الوضع 
والمتغيرات  واالقتصادي  االجتماعي 
مثل  الجائحة،  فرضتها  الــتــي  األخـــرى 
صعوبة التواجد الشخصي في مقرات 
العمل  نظام  على  واالعتماد  العمل، 

عن ُبعد.

ومـــع هـــذه الــمــتــغــيــرات ســاعــد مــشــروع  
استمرارية  ضمان  في  الخارجية  البوابة 
ضربت  التي  الجائحة  هــذه  خــالل  العمل 
ــويـــت، حيث  ــكـ الـــعـــالـــم أجـــمـــع، ومـــنـــه الـ
بــدائــرة تقنية  االتــصــاالت  تمّكن قسم 
المعلومات من اتخاذ الخطوات الالزمة 
للسماح لموظفي الشركة بالعمل عن 
 )Konnect( ُبعد من خالل إطالق نظام
الدخول  الموظفين  على  سهل  ــذي  ال

ــدام الــتــطــبــيــقــات الــرئــيــســيــة  ــخـ ــتـ واسـ
 )DIMS(و  )MAXIMO( مثل:  للشركة، 
ُبعد  عن   )ORACLE HR & FINANCE(و
ومن أي مكان خارج الشبكة، وباستخدام 

متصفحات مختلفة.

وقــد تــّم إطــالق هــذا النظام خــالل شهر 
مارس 2020. 

ــوارد  ــذا اإلنـــجـــاز بــاســتــخــدام مـ وتــحــقــق هـ
تكاليف  أي  تحميلها  ودون  ــشــركــة  ال
إضافية، مع تطبيق تدابير األمن السيبراني 
االحترازية لحماية النظام وشبكة الشركة 

من األخطار في ذات الوقت.

40 تطبيقًا

الخارجية  البوابة  أثبتت  إطالقها،  ومنذ 
فّعاليتها من خالل استضافة أكثر من 40 
 )Maximo( تطبيقًا، من ضمنها أنظمة
 )Oracle HR/FIN(و  )Easy Memo(و
 ،)Shipment Tracking(و  )LIMS(و
ــد الــشــركــات  ــزوي إضــافــة إلـــى ذلـــك تـــّم ت
لمؤسسة  الــتــابــعــة  األخــــرى  النفطية 
البترول الكويتية بهذه الخدمة لالستفادة 
منها خالل الجائحة، مثل شركة البترول 

.)KPI( الكويتية العالمية

تنفيذ المشروع تّم 
باستخدام موارد الشركة 

ودون تكاليف إضافية

حلول سريعة

وأثناء تنفيذ المشروع، ظهرت بعض 
ومنها  التغلب،  تـــّم  والــتــي  الــتــحــديــات 
الحاجة الملحة لتوفير الحلول السريعة 
يعملون  الذين  للموظفين  والعملية 
من المنزل، دون المساس بأمن شبكة 
الشركة، وذلك من أجل تنفيذ األعمال 

في أقل وقت ممكن وبدقة عالية.

وقد نّفذ المشروع من قسم االتصاالت 
في دائرة تقنية المعلومات كال من:

ناصر  االتــصــاالت،  قسم  فريق  رئيس   ●
الطيار.

إيـــمـــان  ــبـــكـــات،  الـــشـ أول  مـــهـــنـــدس   ●
الدويسان.

● مهندس اتصاالت، نور  بستكي.

● مهندس أمن الشبكات، أسامة عزام.

البوابة  على  الدخول  عمليات  وبلغت 
منذ   )Konnect( للشركة  الــخــارجــيــة 
إطـــالقـــهـــا حـــوالـــي 35 ألــــف عــمــلــيــة، 
أكــثــر مــن 40 تطبيقًا من  الســتــخــدام 
أي مــكــان وفــي أي وقــت واســتــخــدام 

متصفحات مختلفة.

●  ناصر الطيار

●  أسامه عزام

●  نور  بستكي

●  إيمان الدويسان
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الحج
رحلة إيمانية مباركة

فالقلوب  الشعائر..  أعظم  من  وشعيرة  اإلسالم،  أركان  من  ركن  الحج 
والنفوس تشتاق لزيارة تلك البقاع الطاهرة تحقيقاً لقول هللا عز وجل: 
اْلَحجِّ 

ِ
 ب

ِ
ي النَّاس

ِ
ْن ف  َوأَْمًنا(، وقوله تعالى: )َوأَذِّ

ِ
لنَّاس

ِ
ْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ل

ِ
)َوإ

.)
ٍ

يق
ِ
ْن ُكلِّ َفجٍّ َعم

ِ
يَن م

ِ
 َيْأت

ٍ
ر

ِ
َجاًلا َوَعَلى ُكلِّ َضام

ِ
َيْأتُوَك ر

فريضة فيها أبلغ 
امتحان لصدق 

اإليمان وقوة اليقين

مناسبات
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ــام مــن كــل عــام تهفو  فــي مثل هــذه األيـ
قلوب المسلمين إلى زيارة بيت هللا الحرام 

وأداء مناسك الحج باألراضي المقدسة.

ويتطلع كل من عقد العزم وكتب له هللا 
حج  إلــى  المباركة  اإليمانية  الرحلة  هــذه 
كل  ويمحو  الــذنــوب  جميع  يغفر  مــبــرور 
الخطايا، كما أخبرنا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من حج 
ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 

ولدته أمه".

والحج فريضة من فرائض الدين، وقاعدة 

من قواعد اإلســالم، واألســاس في أداء 

اإلخـــالص، حتى تكون  الفريضة هو  هــذه 

جديرة  وتــعــالــى،  تــبــارك  هللا  عند  مقبولة 

بثوابها الجزيل العميم.

والحج المبرور معناه "الحّج المقبول الذي 

يقابله هللا سبحانه بالبّر وهو الثواب، ويكون 

الحج كذلك إذا لم يخالطه شيء من المآثم".

ُيخلص  أن  مــبــرورًا يجب  الحج  يكون  ولكي 

اإلنسان حجه لوجه ربه، ألن هللا تعالى حينما 
فرض الحج على الناس في كتابه، أشار إلى 
أن هذه الفريضة له دون سواه، فقال تعالى 
في كتابه الكريم: )وللِه َعَلى الّناِس ِحجُّ الَبْيِت 
َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل وَمْن َكَفَر َفِإنَّ هللاَ 

َغِنيٌّ َعِن الَعاَلِميَن( )آل عمران: 97(.

أبلغ  وفيها  العمر،  عبادة  الحج  وفريضة 
ــوة اليقين،  ــمــان وقـ امــتــحــان لــصــدق اإلي
وهو واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر 

مستطيع واجد للزاد والراحلة.

الشعيرة  هـــذه  سبحانه  هللا  شـــرع  ولــقــد 
لعباده لما في ذلك من المنافع العظيمة، 
والــتــعــاون على  الــتــعــارف،  وفــي مقدمتها: 
الخير، والتواصي بالحق، والتفقه في الدين، 
وإعالء كلمة هللا وتوحيده واإلخالص له، إلى 
غير ذلك من المنافع والفوائد التي ال تحصى.

والحج فريضة واجبة لمرة في العمر لقوله 
صلى هللا عليه وسلم حين ُسئل عن ذلك 
قال: "الحج مرة، فما زاد فهو تطوع"، وهذا 
من فضل هللا ألن الحج له مشقة، فقد 
يكون المسلم يقطن في بالد بعيدة، أو 
يعاني ظروفًا صحية يصعب معها تأدية 

الحج بشكل دوري.

القسم الطبي نظم 
محاضرة توعوية 

للراغبين في الحج

ُمحاضرة عن "الحج اآلمن"

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج، نظم فريق عمل 
القسم الطبي بدائرة الصحة والسالمة والبيئة محاضرة توعوية تحت عنوان "نحو حج 
آمن"، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي بين موظفي الشركة الراغبين في تأدية فريضة 

الحج هذا العام.

وقد قّدمت المحاضرة التي أقيمت على مسرح المبنى الرئيسي للشركة وألقاها رئيس 
أطباء بعثة الحج الكويتية د. محمد الكندري جملة من النصائح واإلرشادات الصحية 
التي يجب االلتزام بها للوقاية من األمراض الُمعدية، وغيرها من العوارض الصحية 
التي قد يتعّرُض لها الحجاج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف. 

مثل  المزمنة،  ــراض  األمـ ألصحاب  التوعوية  الرسائل  من  مجموعة  تضمنت  كما 
الُمصابين بـالسكري، وذلك لتجنب حاالت الهبوط، وغيرها. 

●  لقطة جماعية في ختام المحاضرة
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ال شك أن الحرب الروسية – األوكرانية، التي اندلعت في شهر فبراير الماضي لها 
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على العديد من المجاالت والقطاعات في العالم، 
ومن أبرزها االقتصاد العالمي، الذي بدأ يعاني بشدة، وبدأت بعض الدول تواجه 

نقص في اإلمدادات من المواد الغذائية.

وبعيداً عن الفكر السياسي وحسابات الدول بشأن هذه الحرب، نرصد في هذا 
السلبية على االقتصاد  تأثيراتها  الدولي منها، وبعض  القانون  المقال موقف 
العالمي، خصوصاً أن الكثير من دول العالم التزال تكابد للخروج بأقل األضرار من 

تبعات أزمة جائحة "كورونا".

بأقالمكم

ارتفاع أسعار النفط 
يؤثر سلباً على العديد 

من الدول

الحرب الروسية األوكرانية

للقانون الدولي موقف منها

بقلم د. أيمن عبد المالك
مستشار قانوني أول 

الدائرة القانونية
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البنوك المركزية للدول 
تحاول جاهدة لكبح 

معدالت التضخم 

ارتفاعات كبيرة

بمجرد اندالع الحرب عرفت أسواق المواد 
الغذائية،  والــمــواد  الطاقة  خاصة  الخام، 
الذي  المحوري  ــدور  ال بحكم  حــادًا  ارتفاعًا 
تلعبه روسيا وأوكرانيا في تزويد االقتصاد 

العالمي بهذه المواد.

العربية  ــدول  الـ مــن  العديد  وأصبحت 
ــرق أوســطــيــة واألوروبــــيــــة غير  ــشـ والـ
تكفي  بكميات  والــغــاز  للنفط  الُمنتجة 
احتياجاتها تعاني من نقص شديد في 

هذه المواد.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية، فقد 
أدت هذه الحرب إلى ارتفاعات كبيرة في 
الحبوب  خاصة  الغذائية،  المواد  أسعار 
)القمح - الــذرة - الشعير(، بسبب شّح 
استيرادها،  تكلفة  وارتــفــاع  المواد  هــذه 
على  السلبية  التأثيرات  عن  فضاًل  هــذا 
قــطــاعــات الــســيــاحــة، وزيــــادة ُمــعــدالت 
بعض  عمالت  أسعار  وتقلب  البطالة، 
الدول الصاعدة والنامية، وارتفاع أسعار 

العمالت األجنبية.

وقــد دفــعــت ارتــفــاعــات أســعــار الحبوب 

ــدول الــُمــصــدرة عــلــى مستوى  ــ بــعــض ال

حتى  لفترات،  التصدير  حظر  إلــى  العالم 

استراتيجي  باحتياطي  احتفاظها  تضمن 

للمتغيرات  تحسبًا  احتياجاتها،  يكفي 

المتتالية وضمانًا الستقرارها السياسي.

انقسام عالمي

ــن فـــي اعــتــمــاد  ولـــم يــنــجــح مــجــلــس األمــ

الروسي، حيث حصل  الهجوم  قــرار يدين 

القرار على موافقة 11 دولــة من  مشروع 

فيما   ،15 الــــ  المجلس  أعــضــاء  إجــمــالــي 

استخدمت روسيا حق "الفيتو"، وامتنعت 

ــم: اإلمــــارات،  3 دول عــن الــتــصــويــت، وهـ

والصين، والهند.

ــدول باألمم  الـ وقــد ســانــدت العديد مــن 

ــُمــقــدم من  الــمــتــحــدة مــشــروع الـــقـــرار ال

الواليات المتحدة األمريكية وألبانيا، لوقف 

الحرب ضد أوكرانيا، وبذلك تعقد الموقف 

وانــقــســم الــعــالــم بــيــن: مــؤيــد، ورافـــض، 

وحيادي، وممتنع عن التصويت.

تطبيق القانون

ونتج عن هذا االنقسام أن اتجهت العديد 
مــن الـــدول إلــى تطبيق الــقــانــون الــدولــي 
بيدها، دون انتظار صدور قرار دولي، وذلك 
عــن طــريــق إطـــالق حـــزم مــن العقوبات 
الروسي،  االقتصاد  لتكبيل  االقتصادية 
ــدول مــن تبعات تلك  رغــم تضرر هــذه الـ
الــعــقــوبــات وتــأثــيــراتــهــا الــمــبــاشــرة وغير 

المباشرة على اقتصادياتها.

معدالت التضخم

ــاء بــتــقــريــر حــديــث لــألمــم  ووفـــقـــًا لــمــا جــ
الماضي،  مايو  شهر  فــي  ُنشر  المتحدة 
العالمي سيشهد نموًا  فإن االقتصادي 
بنسبة 3.1 %، متراجعًا عن المعدالت التي 

كان يتوقع أن يحققها.

التضخم  مـــعـــدل  أن  ــتــقــريــر  ال ــح  ــ وأوضــ
العالمي سيصل إلى 6.7 % للعام الجاري 
بسبب تلك الحرب، وهو ما ُيشكل ضعف 
المتوسط الذي تّم تسجيله خالل الفترة 

من 2010 إلى 2020، حيث كان يبلغ 2.9 %.

●  الدول النفطية لم تسلم من تأثيرات الحرب رغم العوائد المالية التي حققتها
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ــرة في  ــي ــكــب ــات ال ــاعــ ــفــ ــ ومــــع هــــذه االرت
العديد من  التضخم اضطرت  معدالت 
الــدول إلى توجيه بنوكها المركزية لرفع 
أسعار العائد بالبنوك الوطنية، كمحاولة 
متواضعة لسحب السيولة من السوق 
حاًل مؤقتًا  ُيعتبر  ذلك  أن  إال  المصرفي، 
أو  ــة، وليس حــاًل  األزمـ تداعيات  لــتــدارك 

عالجًا نهائيًا لها.

تأثير سلبي

التي  النقدي  التضييق  سياسة  وأدت 
ــي في  ــدرال ــفــي انــتــهــجــهــا االحــتــيــاطــي ال
)السلطة  األمريكية  المتحدة  الواليات 
كتدبير  ــبــالد(  ال فــي  األعــلــى  المصرفية 
تأثيرات سلبية على  إلى  احترازي داخلي 
العالمية  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  كــافــة 
في  األمريكي  الـــدوالر  على  تعتمد  التي 
ــراد أو  ــي تــعــامــالتــهــا، ســــواًء فــي االســت

التصدير. 

كما أدت هذه السياسة إلى رفع تكاليف 
ــراض وزيـــــادة األعـــبـــاء عــلــى الـــدول  ــتـ االقـ

النامية، وهو ما أدى إلى عجز بعض هذه 
الدول عن الوفاء بديونها الخارجية، وأصبح 

خيار إفالسها مطروحًا وبقوة.

ونتج عن ذلك أن أعلنت الكيانات الدولية 
االئتماني  التصنيف  مجال  في  العاملة 
الشديدة  السلبية  ــرؤيــة  ال ظــهــور  عــن 
للدين العام للعديد من الدول، وهذا بال 
إقــراض  إمكانية  على  سلبيًا  يؤثر  شك 
هذه الدول للوفاء بالتزاماتها المرتبطة 
من:  األساسية  الداخلية  بسياساتها 
صحة، وتعليم، وبنية تحتية، وهو ما لن 
تتحمله تلك الدول إذا استمرت الحرب 

لفترة طويلة.

الــحــرب الروسية  أخـــرى فــإن   ومــن ناحية 
- األوكرانية قد دفعت برميل النفط الخام 
ــلــوغ مــســتــويــات مــرتــفــعــة وصلت  إلـــى ب
130 دوالرًا  إلــى سعر  األحــيــان  في بعض 

للبرميل، وربما يزيد مستقباًل.

ووفقًا لتقديرات بنك )HSBC(، فان زيادة 
سعر النفط بمقدار 10 دوالرات للبرميل 

عائدات  إلــى  دوالر  مليار   65 مبلغ  تضيف 
تــصــديــر الــنــفــط لـــدول مجلس الــتــعــاون 
تأثير  لــه  سيكون  األمـــر  وهـــذا  الخليجي، 
وحساب  ميزانيتها  فائض  على  إيجابي 

الناتج المحلي.

غياب اليقين

بيترسون  معهد  ــراء  خــب كبير  ــقــول  وي
لــالقــتــصــاد الـــدولـــي بــواشــنــطــن ونــائــب 
مدير منطقة الشرق األوســط السابق 
مــازاري:  عدنان  الــدولــي  النقد  بصندوق 
من  النفطية  الــــدول  حققته  مــا  "رغـــم 
عائدات مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط 
والغاز بسبب الحرب، إاّل أن تلك الدول لم 
تسلم من تبعات التأثيرات السلبية التي 
حّلت باالقتصاد العالمي، وغياب اليقين 
وانخفاض نمو الطلب على الطاقة في 

المدى المتوسط".

حزم تحفيزية

وكان لزامًا على كافة الدول أن تتدخل 

●  ارتفاعات كبيرة بأسعار المواد الغذائية خاصة الحبوب
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لوائح  أو  قانونية  بتشريعات  ســواء 
تنفيذية للحد من تسرب احتياطياتها 
تصدير  أو  األجــنــبــيــة  ــعــمــالت  ال مـــن 
الحبوب والسلع األساسية وثرواتها 
الوطنية في ظل هذه الضبابية، وفي 
نفس الوقت من أجل توجيه مواردها 
تحفيزية  - كحزم  المستطاع  بالقدر   -
المملوكة  سواء  الوطنية،  للشركات 
للدولة أو القطاع الخاص حتى تصمد 
في ُمواجهة هذه الجائحة االقتصادية 
ــام جــائــحــة فــيــروس  كــمــا صــمــدت أمــ

كورونا.

ومن األمثلة على األدوات االقتصادية التي 
تستخدمها الدول:

● إسقاط الفوائد البنكية لفترة زمنية.

● اإلعفاء من الضرائب والرسوم.

أو  تصدير  بحظر  جمركية  لوائح  وضــع   ●
استيراد بعض السلع.

كامل  غطاء  بتقديم  المستورد  إلـــزام   ●

لما يتم استيراده من سلع ترفيهية غير 
أساسية وغيرها. 

وهناك نقاط هامة يجدر اإلشارة إليها هنا، 
وهي مدى قوة العقوبات التي تّم توقيعها 
على روسيا، وما إذا كانت في مجملها ذات 
التراجع عن  إلــى  الــدولــة  هــذه  يدفع  تأثير 
موقفها لتنهي الحرب، ومن ثّم تنتهي هذه 

األزمة.

إلــى تعارض  أيــضــًا  ــارة  كما يجدر اإلشــ
المصالح واختالف وجهات النظر بشأن 
هذه الحرب بين العديد من دول العام 
سيما  ال  العقوبات،  تلك  جــدوى  وبين 
ترتبط  الــدول  كبيرة من  وأن مجموعة 
النفط  باتفاقيات الستيراد  مع روسيا 

والغاز.

تحالفات جديدة

وال شــك أن هـــذه الــنــقــاط الــتــي تّمت 
الــدول  إلــيــهــا، جعلت بعض  ــارة  اإلشــ
تتمهل فــي إصـــدار قرارتها  ــة  ــي األوروب

في هذا الشأن، وبات األمر أكثر تعقيدًا، 

وبدأت تحالفات جديدة تظهر في األفق 

ــاورات حـــول تسعير  ــشـ وأحـــاديـــث ومـ

ــدوالر  ــ الـ الــنــفــط دون االعـــتـــمـــاد عــلــى 

األمريكي.

تصنيفات

وبدأ يظهر تصنيف للدول ما بين صديقة 

وغير صديقة، يمكن أن يستثني بعض 

الــدول من حظر التصدير ســواء للنفط 

أو الــغــذاء، وأصــبــح األمـــر بــه الكثير من 

بــوادر إليجاد  الغموض وال ينبئ بظهور 

حلول في األفق القريب.

وبينما يبذل العالم كل جهده للخروج 

فيروس  جائحة  وتــداعــيــات  ــار  آثـ مــن 

"كــورونــا"، يسارع البشر إلــى زجــه في 

هللا  إال  يعلم  ال  ــات  ــراعـ وصـ ــروب  حــ

متى تنتهي، وماذا ستترك من تبعات 

وقانونية  وإنــســانــيــة  بيئية  وكــــوارث 

خلفها.

الدول سنت تشريعات 
لمنع تسرب ما تملكه 

من عمالت أجنبية 
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السعودية الخضراء
مبادرة تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة

المملكة  أطلقتها  التي  الخضراء"  "السعودية  مبادرة  تستهدف 
تشجير وزراعة أكثر من 450 مليون شجرة في مرحلتها األولى، بهدف 
األراضي،  وتدهور  التلوث  ومكافحة  الكربونية،  االنبعاثات  تخفيض 

وخفض االعتماد على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبالد.

وتخطط السعودية لزراعة 10 مليارات شجرة، في حين تقوم باقي 
دول المنطقة من جانبها بزراعة 40 مليار شجرة أخرى، وذلك للحد 

من التصحر والعواصف الرملية بالمنطقة.

استدامة

تحويل الرياض إلى 
واحدة من أكثر مدن 

العالم استدامة

العدد 528 - يوليو 322022
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رؤية 2030 

وتكتسب هذه المبادرة، التي أطلقها ولي 
مجلس  رئيس  نائب  السعودي  العهد 
الوزراء رئيس اللجنة العليا لـ "السعودية 
الــخــضــراء" األمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عبدالعزيز، أهميتها من األهداف واألرقام 
الـــواضـــحـــة الــتــي تــســتــهــدفــهــا والــوقــت 
إلى  الــوصــول  بغية  لتنفيذها،  الــُمــحــددة 

نتيجة صفر انبعاثات كربونية.

ــزءًا من  ويــعــّد هـــذا الــمــشــروع الــطــمــوح جــ
لتغيير  أعلنتها السعودية  التي   2030 رؤيــة 
مواردها  وتنويع  للمملكة  المنغلقة  البنية 
االقـــتـــصـــاديـــة، والــتــغــلــب عــلــى مـــا تعانيه 
ظــاهــرة  مــن  المنطقة  ودول  الــســعــوديــة 
تستنزف  التي  الرملية  والعواصف   التصحر 
ذلك  إلــى  باإلضافة  سنويًا،  دوالر  مليار   13
توجد أهــداف أخــرى للمشروع ال ترتبط بما 

هو بيئي.

أن  إلى  السعودي  العهد  ولي  أشــار  وقد 
لــمــبــادرات فــي مجال  إطــالق السعودية 
االنبعاثات  تخفيض  شأنه  مــن  الطاقة 
الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا 
تخفيضًا  ذلك  ويمثل   ،2030 عام  بحلول 

مستهدفات  ضعف  مــن  بأكثر  طــوعــيــًا 
من  الحد  يخص  فيما  المعلنة  المملكة 

االنبعاثات.

وأكــد على بدء المرحلة األولــى من مبادرات 
التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، 
وإعــادة تأهيل 8 ماليين هكتار من األراضــي 
لمحمية  أراٍض  وتــخــصــيــص  ــمــتــدهــورة،  ال
جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في 
المملكة أكثر من 20 % من إجمالي مساحتها، 
مؤكدًا عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى 

واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.

تحسين جودة الحياة

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة 
زيادة  خالل  من  القادمة  األجيال  وحماية 
وتحييد  النظيفة  الطاقة  على  االعتماد 

اآلثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة.

ــرق األوســـط  ــادرة "الـــشـ ــبـ ومـــن خـــالل مـ
ــقــود الــمــمــلــكــة الــجــهــود  ــر" ســت ــضــ األخــ
اإلقليمية لتحقيق المستهدفات العالمية 

لمكافحة التغير المناخي.

ــداف تقليل االنــبــعــاثــات  ــ وأهـــم هـــذه األهـ
الُمساهمات  4 % من  بأكثر من  الكربونية 

العالمية، إلبطاء آثار التغير المناخي وإعادة 
التوازن البيئي عبر تنفيذ مجموعة متنامية 
وتفعيل  الُمتجددة،  الطاقة  مشاريع  من 
مبادرات تقليل االنبعاثات الكربونية، وتزويد 
ووسائل  المختلفة  والصناعات  المباني 

النقل بالطاقة الالزمة بكفاءة وفعالية.

حجر أساس

أرض  إلــى  الصحراء  تحويل  طريق  وُيــعــّد 
هكتار  مليون   40 تأهيل  ــادة  وإعـ خضراء 
 من األراضي خالل العقود القادمة وزراعة 
10 مـــلـــيـــارات شــجــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
لمبادرة  األســاس  حجر  بمثابة  المملكة، 
سيسهم  إذ  الـــخـــضـــراء"،  ــة  "الــســعــودي
الـــهـــواء،  جــــودة  فـــي تحسين  الــتــشــجــيــر 
ومكافحة  الــرمــلــيــة،  الــعــواصــف  وتقليل 
في  الــحــرارة  ــات  درجـ وتخفيض  التصحر، 

المناطق المجاورة.

وجـــاء ضمن أهـــداف الــمــبــادرة، رفــع نسبة 
المملكة،  مساحة  من  المحمية  المناطق 
لمنظومة  موطنًا  السعودية  تعتبر  حيث 
بيئية متنوعة، بما في ذلك آالف الكيلومترات 
من السواحل والغابات الكثيفة والصحراء 

الشاسعة.

●  السعودية تسعى إلعادة تأهيل 8 ماليين هكتار من األراضي المتدهورة
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أقسامه كانت 
محدودة وتنحصر 

في تخصصات بعينها

العدد 528 - يوليو 342022

معالم من بلدي

المستشفى األميري
افتتح في عام 1949

المستشفى األميري، هو أول مستشفى حكومي تّم تشيده بدولة الكويت، 
وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الشورى الكويتي آنذاك على بنائه.

وقد بدأت عمليات تشييده في 1941، وافتتح عام 1949، وكانت أقسامه 
محدودة وتنحصر في تخصصات بعينها، ثم تّم توسيعه على عدة مراحل. 

وفي عام 1977 تّم هدمه وافتتاحه مرة أخرى بتجهيزات أفضل ومساحة 
أكبر، ليكون من أهم المستشفيات الحكومية في الكويت. 
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150 ألف مريض سنويًا 
يراجعون العيادات 

الخارجية للمستشفى

بداية الخدمات الطبية

كانت الخدمات الصحية بدولة الكويت 
تــتــنــاســب مع  الــمــاضــي بسيطة  فــي 
الــوقــت، حيث لم تكن  الحياة في ذلــك 
الخبرات أو اإلمكانيات تسمح بإنشاء 
لــذلــك  الــمــرضــى،  ــعــالج  ل مستشفى 
أعتمد األهالي على العالج الشعبي، أي 
أهل  قبل  من  عليه  الُمتعارف  العالج 

الكويت قديمًا.

ــود الــطــب الــحــديــث  ونــتــيــجــة عـــدم وجــ
كانت  لــألمــراض،  المناسب  والــعــالج 
بين  خــاصــة  مرتفعة  الــوفــيــات  نسبة 
األطفال، كما كان المرض يفتك بكثير 
أي  وجـــود  عــدم  نتيجة  يصيبهم  ممن 

عالج حقيقي.

كبير  بشكل  بالطب  االهتمام  بــدأ  ثــّم 
في عهد الشيخ مبارك الصباح )1896 
مع  ــاالت  ــصـ اتـ أجــــرى  حــيــث   ،)1915  -
البالد  إلــى  األول  البريطاني  المعتمد 
الــكــولــونــيــل نــوكــس النـــتـــداب طبيب 

ُيعالج المرضى. 

الطلب  لــهــذا  نــوكــس  استجاب  وقــد 

وفــتــح الــمــجــال أمـــام الــمــرضــى لتلقي 
بالوكالة  الخاص  الطبيب  عند  العالج 
الكويت  فــي  البريطانية  السياسية 
بدار االعتماد، واستمر ذلك إلى أن بدأ 
الطبي  المجال  في  الحكومي  العمل 

والصحي.

تنظيم العمل الطبي

ومع استمرار النمو، باتت البالد في حاجة 
ماسة لوجود عناية صحية بشكل منظم 
ــعــالج الــمــواطــنــيــن والــســيــطــرة على  ل

األمراض.

الحقيقية  الطبية  العناية  بــدأت  وقــد 
المستشفى  بتأسيس  الكويت  فــي 
األمريكاني، الذي كانت بدايته في خيام، 
ثّم بعد ذلك أقيم مبنى له على ساحل 

البحر. 

وكان أول مبني في الكويت من الخرسانة 
الُمسلحة، واستوردت جميع مواد البناء 
الخاصة به من الخارج، ليتم افتتاحه في 
عام 1913 ويقدم خدمات الرعاية الطبية 
للمواطنين، متضمنًا أول عيادة ألمراض 

النساء.

ثــّم بعد ذلــك بــدأت الخدمات الصحية 
تتوسع وتــتــزايــد، حيث تــّم إنــشــاء أول 
مــســتــوصــف خـــيـــري، وهــــو فــــرع من 
الــجــمــعــيــة الــخــيــريــة اإلســالمــيــة التي 
أنشأها عدد من المخلصين في سنة 

.1913

واختارت الجمعية الخيرية منزاًل مالئمًا إلى 
الجنوب من المدرسة األحمدية القديمة 
كان مؤلفًا من طابقين، ُخصص العلوي 
مقر  فــيــه  ــان  وكــ للمستوصف،  منهما 

الطبيب والصيدلية. 

ُمخصصًا  كان  فقد  السفلي  الطابق  أما 
للوعظ واإلرشاد والمكتبة. 

كما انتشرت الصيدليات في أنحاء البالد 
لبيع األدوية، حيث ظهرت أول صيدلية 
عام 1914، وبعدها الصيدلية اإلسالمية 
صيدلية  أول  ُتعتبر  والــتــي   ،1927 عــام 
بالكويت تبيع األدويــة المستوردة من 

الخارج.

أول مستوصف حكومي

العامة  الصحة  دائـــرة  تأسيس  وبــعــد 
عام 1936، اتضح النقص في الخدمات 

●  295 طبيبًا يعملون بالمستشفى في الوقت الحالي
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ــذا قــامــت  ــ ــيــر، ل الــصــحــيــة وبــشــكــل كــب
الحكومة ببناء أول مستوصف حكومي 
المرضى يقبلون عليه  عام 1939، وكان 

من كل مكان.

ومما يذكر أن مقر دائرة الصحة العامة 
كان في وقت من األوقات بغرفة تقع 
المستوصف حتى سنة  أعلى هذا  في 

.1949

وبالرغم من أهمية هذا المستوصف، 
إال أن الرعاية الطبية الُمقدمة فيه كانت 
المتزايدة  الــحــاجــة  تلبي  وال  مــحــدودة 

للخدمات الصحية التي يحتاجها الكثير 
من المواطنين. 

وبناًء على ذلك قّدم مدير المستوصف 
حينها د. يحيى الحديدي في عام 1940 
ــى إنــشــاء  ــد فــيــه الــحــاجــة إلـ ــ ــرًا أّك ــقــري ت
مستشفى يستوعب األعداد المتزايدة 

من المرضى.

ــرة الصحة  ــ ــك، قــامــت دائ وعــلــى إثـــر ذلـ
بمتابعة  الحديدي  د.  بتفويض  العامة 
والذي  الجديد،  المستشفى  بناء  أمــور 

سمي الحقًا بـ "المستشفى األميري".

بناء وتشييد

بدأت عمليات بناء المستشفى األميري 

بها  تبرع  أرض  قطعة  على   1941 عــام 

ــاإلضــافــة إلــى  حــمــد عــبــدهللا الــصــقــر، ب

للنوخذة  تابعة  مــجــاورة  أرض  قطعة 

صالح المسباح اشترتها الحكومة منه 

بسبب  ولكن  بالمستشفى،  فألحقتها 

آنــذاك تعّطلت  الثانية  العالمية  الحرب 

الــبــنــاء بعد  ثـــّم استكمل  ــاءات،  ــشـ اإلنـ

انتهاء الحرب.

وبعد اكتمال عمليات البناء، قام حاكم 

الــكــويــت فــي ذلــك الــوقــت المغفور له 

بافتتاح  الــصــبــاح  الــجــابــر  أحــمــد  الشيخ 

المستشفى في 18 أكتوبر 1949، وكان 

إلى  باإلضافة  45 ســريــرًا،  حــوالــي  يضم 

للعمليات  الُمخصصة  الــغــرف  بعض 

مكان  عــن  فــضــاًل  والمختبر،  الجراحية 

الطبية  والــعــالجــات  لــألدويــة  ُمخصص 

)الصيدلية(.

ــدد الــطــاقــم الــطــبــي األول  ــد بــلــغ عـ وقـ

طبيبًا   13 مــن  يــقــرب  مــا  للمستشفى 

وممرضتين. 

وكان البناء آنذاك يتسع إلى حوالي 100 

سرير، ولكن لم تتوافر اإلمكانيات المادية 

في ذلك الوقت لتجهيزهم.

عيادات ووحدات

التطوري  الطب  ووحــدة  للروماتيزم،  المبكر  التشخيص  عيادة  المستشفى  يضم 
)أطفال(، ووحدة األمراض الصدرية والتنفسية، فضاًل عن عيادة مشتركة بين وحدتي 

السكر والقلب للمرضى الذين يعانون كال األمرين معًا.

باإلضافة إلى ذلك، يضم عيادة مشتركة بين وحدة السكر ومركز طب األسنان لمعاينة 
مرضى السكر أثناء تحويلهم إلى أطباء األسنان.

العالية  المواصفات  ذات  الطبية  األجهزة  أحــدث  إدخــال  المستشفى على  ويحرص 
لخدمة المرضى وتقديم العالج المميز.

ويطبق قسم الحوادث في المستشفى نظام "ترياج" الكندي، الذي يعمل على رفع 
كفاءة العمل عن طريق الفرز الصحيح للمراجعين.

كما يتم تطبيق آلية لُمعالجة ومتابعة المرضى في القسم تعمل على توحيد آلية 
دخول المريض من نقطة البداية إلى النهاية، بما يلغي عشوائية التعامل مع المريض 

ويزيد من كفاءة القسم، وبالتالي يحقق راحة المرضى.

13 طبيباً عدد 
أول طاقم طبي 

بالمستشفى 

●  المبنى القديم للمستشفى ُهدم في 1977 وافتتح مرة أخرى بتجهيزات ومساحة أفضل
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مراحل التوسعة

ولم يتوقف المستشفى عند هذا الحد، 
بــل تــّمــت توسعته عــدة مـــرات، إذ مع 
مرور الوقت وزيادة اإلقبال عليه أضيفت 
من  الجنوبية  الجهة  في  جديدة  أجنحة 
المبنى ليصل عددها إلى حوالي 15 جناحًا 
 620 عن  يزيد  ما  تستوعب  أن  يمكنها 

سريراً.

وبــعــدهــا بــســنــوات، وتــحــديــدًا فــي 1961 
أضيفت مجموعة من األقسام الجديدة 
للمبنى، مثل: المختبر اإلضافي، وعيادات 
أسنان أخرى، وعيادات للعالج الطبيعي، 
الخدمات  توفير أفضل  أجل  وذلــك من 

للمرضي. 

مبنى جديد

وُيعّد عام 1977 من المراحل الُمهمة 
ــاريـــخ الــمــســتــشــفــى، حــيــث تــّم  ــي تـ فـ

اتـــخـــاذ قــــرار بــهــدم الــمــبــنــى الــقــديــم، 
ليصبح  جــديــد،  مــن  تشييده  وإعــــادة 
المستشفى في هذه المرة عبارة عن 
مبنى مكون من 9 طوابق يضم العديد 

من التخصصات الطبية األساسية.

الجديد، وهو  المبنى  افتتاح  وقد جرى 
فبراير   18 فــي  الحالي  المبنى  نفسه 

.1984

ثنيان  مــركــز  افتتاح   1988 عــام  وشــهــد 
أمــراض  عــالج  في  المتخصص  الغانم 
والذي  بالمستشفى،  الهضمي  الجهاز 
ــادات  يــحــتــوي عــلــى أجــنــحــة وغــــرف وعــي

خاصة بالمناظير.

صباح  مركز   2010 عــام  فــي  افتتح  كما 
األحمد لعالج أمراض القلب.

الكادر الطبي

وفي آخر إحصاء بلغ عدد األطباء الذين 

يــعــمــلــون بــالــمــســتــشــفــى فـــي الــوقــت 

مختلف  فــي  طبيبًا   295 حــوالــي  الحالي 

التخصصات. 

 923 بلغت  فــقــد  الــتــمــريــض  هيئة  أمـــا 

ــى 177  مــمــرضــًا ومــمــرضــة، بــاإلضــافــة إل

إداريًا.

وتتجاوز الحاالت التي تدخل المستشفى 

نسبة  بمتوسط  سنويًا،  حالة  ألــف   14

بينما   ،% 61 بنحو  تقدر  لألسرة  إشغال 

ــد عـــدد الــمــرضــى الـــذيـــن يــراجــعــون  ــزي ي

العيادات الخارجية للمستشفى عن 150 

ألف مريض سنويًا.

 هيئة التمريض 
تبلغ 923 ممرضًا 

وممرضة و177 إداريًا

المصادر:
في  الصحية  الخدمات  تاريخ  كتاب   -
الكويت من النشأة حتى االستقالل - 
د. خالد فهد الجارهللا - مركز البحوث 

والدراسات الكويتية - عام 1996.

- التقرير السنوي لمنطقة العاصمة 
الصحية والمستشفى األميري لعام 
2009 بالموقع الرسمي للمستشفى 

األميري.

- موقع المرسال.

تخصصات

الفرعية  بتخصصاتها  الباطنية  منها  التخصصات،  من  العديد  بالمستشفى  يوجد 
كأمراض الغدد الصماء، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، والعناية المركزة، والجراحة 
المختبر،  البولية، وطب األطفال، كما يضم أقسام  العامة والمسالك  بتخصصاتها 

واألشعة، والطب النووي. 

●  المبنى القديم للمستشفى ُهدم في 1977 وافتتح مرة أخرى بتجهيزات ومساحة أفضل
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تطّور 

الخامس  القرن  النقل في  كانت وسائل 

عشر، وحتى وقت ظهور القطارات تعمل 

الحيوانات،  بعض  أو  اإلنسان  بواسطة 

كالحصان، والثور، والجمل. 

التي  الــعــربــات  ذلــك  بعد  استخدمت  ــّم  ث

كانت تسير في مــســارات خشبية تشبه 

إلى حد كبير مسارات القطار ات الحالية، 

اليدوي  بالدفع  أيضًا  تعمل  كانت  والتي 

أكبر  نقل حموالت  أتــاح  مّما  الحيواني،  أو 

دون الحاجة إلى مزيد من الرجال، وسمّيت 

القطار
ظهر عام 1804

دائمًا كان يقال قديماً "عندما تصل سكة القطار إلى أي مدينة تكون قد وصلتها 
الحضارة"، وذلك انطالقاً من أهمية القطار كوسيلة لنقل الركاب والبضائع، فقد 

كان عبور البلدان قبله والتنقل بينها يستغرق شهورًا.

وال شك أن القطارات والسكك الحديدية أحدثت تغييرًا هائاًل في التاريخ وبناء 
الحضارات، فعندما كانت تصل إلى أي منطقة فإن ذلك يعني أنها أصبحت على 
وتصلها  ومسافرون،  وتعليم  تجارة  هناك  سيصبح  أي  العالم،  بباقي  اتصال 

اختراعات العالم.

علوم  وتكنولوجيا

اإلنجليزي ماثيو 
موراي أول من ابتكر 

قاطرة بخارية ُمتحركة

العدد 528 - يوليو 382022
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بالقدرة الحصانية قياسًا على عدد األحصنة 
في  األمــر  ليتطور  العربة،  تجر  كانت  التي 
أواخر ستينيات القرن التاسع عشر ويتّم 
من  بــألــواح  الخشبية  القضبان  استبدال 
الحديد الزهر، والذي كان عنصرًا مهمًا في 

نجاح القاطرة.

القاطرة البخارية

وفي عام 1781 أحدث مهندس الميكانيكا 
الصناعة بمحركه  ثــورة في  جيمس وات 
البخاري "وات"، الذي سرعان ما انتشر في 

جميع أنحاء أوروبا وكثير من دول العالم.

وخالل عام 1804 ابتكر المخترع اإلنجليزي 
ماثيو موراي أول قاطرة بخارية ُمتحركة، 
ثّم بعد ذلك بسنوات قليلة، طّور قاطرة 
للعلن  ظهرت  والتي  "ساالمانكا"،  باسم 
في 1812، كأول سكة حديد تجارية للركاب 

في إنجلترا.

وعلى الرغم من أّن العديد من المخترعين 
القطارات  بناء  عملوا طوال حياتهم في 
ــدعــم  ــمــحــركــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وال وال
جــورج  اإلنجليزي  المخترع  أن  إال  الفني، 
ستيفنسون ُيعّد أول من نجح في تعميم 

القطارات لتنتشر في إنجلترا أواًل، ثّم أوروبا 
وأمريكا الشمالية وباقي أنحاء العالم.

الــمــنــاجــم وتسهيل  ــال  رجــ ولــمــســاعــدة 
عمليات استخراج المواد من باطن األرض 
والجبال، قام ستيفنسون عام 1813 ببناء 
محرك بخاري قوي لقاطرة أطلق عليها 
أســم "بــوشــر"، والــتــي نجحت فــي سحب 
30 طنًا من المواد على امتداد طويل من 

السكك الحديدية يبلغ 4 أميال.

ثّم رّكز بعد ذلك على بناء قاطرات بخارية 
أكثر قوة وكفاءة، باإلضافة إلى الُمشاركة 
في تصميم أول خط سكة حديد عام بين 
عام  و"دارلينجتون"  "ستوكتون"  مدينتي 
"ليفربول"  مدينتي  بين  آخــر  وخــط   ،1825

و"مانشستر" في 1830.

للمشروعين،  اإليجابية  االنطباعات  ومع 
مشهورًا  مهندسًا  ستيفنسون  أصبح 
لشبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء 
إنجلترا، ومصممًا لـ 16 نوعًا من المحركات 
أفضل  بمسابقة  فــاز  أّنـــه  كما  الــبــخــاريــة، 
المخترعين،  مــن  العديد  بين  مــن  قــاطــرة 
القطارات  مصممي  أشهر  أحــد  وأصــبــح 
في ذلك الوقت، وباتت تصاميمه أساسًا 

تنقل القطارات 
حالياً حوالي 40 ٪ من 

البضائع العالمية

●  ابتكار السكك الحديدية سّهل سفر الناس بين المناطق المختلفة

المصادر:
ــراعــات واكــتــشــافــات  - مــوضــوع اخــت

وعلماء للكاتب كلود بريزنسكي.

- كتاب االكتشافات العلمية للكاتب 
محمد رفعت.

ــات  ــراعــ ــ ــت ــاب مـــوســـوعـــة االخــ ــ ــت كــ  -
واالكتشافات للكاتبة أماني الشافعي.

اليونيل  للكاتب  االخــتــراعــات  كتاب   -
بيندر .

إلنشاء نماذج محركات ال حصر خالل الـ 150 
عامًا التالية.

وبفضل ابتكار السكك الحديدية استطاع 
أماكن لم يسبق لهم  إلى  السفر  الناس 
زيــارتــهــا مــن قــبــل، وأصــبــح نقل وتـــداول 
البضائع يتم بسهولة كبيرة، وال تزال هذه 
التكنولوجيا مستخدمة على نطاق واسع 

اليوم وتتوسع باستمرار.

وتوجد عدة أنــواع من القطارات تشمل: 
الكهربائية،  والقطارات  الديزل،  قطارات 

والقطارات البخارية.
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إعداد: د. طارق جراغ 
القسم الطبي 

دائرة الصحة والسالمة والبيئة

الُمكّمالت الغذائية
تشمل فيتامينات ومعادن

ُيطلق اسم الُمكّمل الغذائي على مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم 
تناولها لدعم الصحة وإضافة وتكملة بعض العناصر للنظام الغذائي.

وال تُعتبر الُمكّمالت الغذائية بدياًل عن الطعام أو عن األدوية في حالة المرض، 
حيث ال ُيسمح للشركات الُمنتجة لها بوصفها أنها تُعالج أو تمنع األمراض، 
ولكنها تُساعد في تقليل خطر حدوث بعض المشاكل الصحية، مثل هشاشة 

العظام أو التهاب المفاصل وغير ذلك من األمراض.

ال تُعتبر بدياًل عن 
الطعام أو األدوية 

في حالة المرض

صحة



41 Issue 528 - July 2022

تُساعد في تقليل 
خطر حدوث بعض 
المشاكل الصحية

وقاية ومناعة

ــوع الـــُمـــكـــّمـــالت الـــغـــذائـــيـــة مـــا بين  ــن ــت ت
والــُمــكــّمــالت  ــمــعــادن،  وال الفيتامينات، 
األمينية،  واألحماض  والنباتية،  العشبية 
وُمــكــّمــالت األلـــيـــاف، و"الــبــروبــيــوتــكــس"، 

ومضادات األكسدة.

أمـــا األطــعــمــة الــكــامــلــة، مــثــل: الحبوب 
ــه، والـــخـــضـــروات،  ــواكــ ــفــ ــ الـــكـــامـــلـــة، وال
الغذائية  ــيــاف  األل فتوفر  والــبــقــولــيــات، 
المفيدة للجسم والتي ُيمكن أن ُتساعد 
في تقليل خطر اإلصابة بمرض السكري 
ــنــوع الــثــانــي، وســرطــان الــقــولــون  مــن ال
ــدمــاغــيــة،  والــمــســتــقــيــم، والــســكــتــة ال

وأمراض القلب.

باإلضافة إلى ذلك ُتقدم األطعمة الكاملة 
ثـــالث فـــوائـــد رئــيــســيــة تــتــفــوق بــهــا على 

الُمكّمالت الغذائية، وهي: 

1. الحصول على مغذيات الجسم بصورة 
أكبر.

2. األطعمة الكاملة ُمعقدة، وتحتوي على 
مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة 

التي يحتاج الجسم إليها.

3. تحتوي على األلياف الغذائية األساسية 
لصحة الجسم.

وتحتوي العديد من األطعمة الكاملة على 
مصادر المواد الكيميائية التي ُتعزز الصحة 
األكسدة،  مضادات  مثل  ومناعيًا،  وقائيًا 
ــواد الــتــي تــقــلــل مـــن تــلــف الــخــاليــا  ــمــ ــ وال
واألنسجة، مما يزيد من عمر خاليا الجسم 

ويحافظ على حيويتها.

من يحتاج الُمكّمالت؟

ــغ الـــذي  ــال ــب قـــد ال يــكــون الــشــخــص ال
أي  مــن  يعاني  وال  جيدة  بصحة  يتمتع 
تناول مجموعة  أمــراض ويواظب على 
متنوعة من األطعمة، تشمل: الفواكه 
ــوب الــكــامــلــة،  ــبـ ــحـ والــــخــــضــــروات، والـ
قليلة  األلــبــان  ومنتجات  والــبــقــولــيــات، 
الدهون،  من  الخالية  واللحوم  الدسم، 
واألسماك، بحاجة إلى ُمكّمالت غذائية، 
تظهر  الُمكّمالت  لهذه  الحاجة  إن  إذ 
عند حــدوث نقص في أي من العناصر 
لزيادة  صّممت  ألنها  ذكــرهــا،  السابق 
الفيتامينات  مـــن  ــيــومــي  ال الــمــدخــول 

والعناصر المختلفة.

وفــيــمــا يــلــي تــوضــيــح ألبـــرز اســتــخــدامــات 
الُمكّمالت الغذائية:

● بعد تخطي عمرك 50 عاًما أو أكثر.

● وجود ضعف بالشهية أو صعوبة في 
الحصول على األطعمة الُمغذية.

يحاولن  مــن  أو  ــحــوامــل،  ال الــســيــدات   ●
الحمل.

● اتباع نظام غذائي يستبعد مجموعات 
غذائية كاملة.

ــاضــة ويــحــتــاجــون  ــري ــمــارســون ال ● مــن ي
بناء  في  ُتساعد  التي  الُمكّمالت  لبعض 

العضالت.

● الحاالت المرضية التي تؤثر على طريقة 
هــضــم الــجــســم لــلــمــواد الــغــذائــيــة، مثل 
اإلسهال الُمزمن، أو اإلصابة بأمراض في: 

الكبد، والمرارة، واألمعاء، والبنكرياس.

● عدم القدرة على تناول بعض األطعمة 
والحساسية من البعض اآلخر. 

● إجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي 
للعناصر  الجسم  كيفية هضم  تؤثر على 

الغذائية.

●  تظهر الحاجة للُمكّمالت عند حدوث نقص في عناصر الجسم
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إرشادات

يجب اتباع بعض اإلرشـــادات قبل اختيار 

الُمكّمالت الغذائية، منها فحص الُملصق 

المكونات  العبوة لمعرفة  الموجود على 

الموجودة  الغذائية  والعناصر  الفّعالة 

وكمية  والــجــرعــة،  التقديم  وحــجــم  فيها، 

غذائية،  حصة  كل  في  الغذائية  العناصر 

قد  حيث  كبيرة،  جرعات  تناول  تجنب  مع 

يتسبب اإلفراط في تناول كميات أكبر من 

الحصص اليومية الُموصي بها في حدوث 

آثار جانبية.

باإلضافة إلى ذلك يجب استشارة الطبيب 

قبل تناول الُمكّمالت الغذائية، فقد يؤدي 

تناولها إلى حدوث آثار جانبية غير متوقعة، 

خصوصًا عند تناول منتج جديد، أو إذا تّم 

استخدامها كبديل للدواء الموصوف من 

قبل الطبيب، أو عند تناول العديد منها 

مجتمعة، كما أنه من الممكن أن تتفاعل 

الُمكّمالت مع بعض األدوية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب الحذر وبشدة 

عند تناول الُمكّمالت من قبل السيدات 

الحوامل والمرضعات واألطفال.

التأكد من الجودة

الغذائية  الُمكّمالت  جـــودة  مــن  وللتأكد 
ــتــشــرت فـــي الـــســـنـــوات األخــيــرة  الــتــي ان
الطبية  الثقافة  فيه  تــطــّورت  وقــت  فــي 
ــــدواء  ــغــذاء وال ــددت إدارة ال الــوقــائــيــة، حـ
األمريكية نماذج للممارسات التصنيعية 
 Good( ــيــة الــغــذائ لــلــُمــكــّمــالت  ــجــيــدة  ال
وذلـــك   ،)Manufacturing Practices
لــضــمــان هــويــتــهــا ونـــقـــاوتـــهـــا وقــوتــهــا 
خاطئة  مكونات  وضــع  ومنع  وتكوينها، 
أو  ــادة  ــ زي التصنيع، وضــمــان عـــدم  أثــنــاء 
نوع  أي  حــدوث  مــا، ومنع  نقصان مكون 
من أنواع التلوث والتغليف والتعبئة غير 

الصحيحة للمنتج.

وتقوم الهيئة بتفقد مصانع الُمكّمالت 
من  الــعــديــد  يــوجــد  كما  دوري،  بشكل 
الــهــيــئــات والــمــؤســســات والــجــهــات 
اخــتــبــارات  بعمل  تــقــوم  الــتــي  الطبية 
الــجــودة وإعــطــاء مــوافــقــات على هذه 
الُمكّمالت بحيث تضمن أن المنتج قد 
ويحتوي  صحيح  بشكل  تصنيعه  ــّم  ت
على المكونات الُمدرجة في الملصق وال 

يحتوي أي ملوثات.

أضرار وآثار جانبية

من  العالية  الــجــرعــات  تسبب  أن  يمكن 
ضــاّرة،  تأثيراٍت  الغذائية  العناصر  بعض 
حيث يحتاج الجسم كمية معينة من كل 
عنصر غذائي، لذا فإن الكميات العالية جدًا 

ليست أفضل بالضرورة.
على  الــحــصــول  ــؤدي  يـ أن  الممكن  ومـــن 
كــمــيــات تــفــوق حــاجــة الــجــســم مــن هــذه 
األضـــرار،  ببعض  اإلصــابــة  إلــى  العناصر 
تسبب  أن  يمكن  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
 )6 )ب  فيتامين  مــن  العالية  الــجــرعــات 
الضرر للجهاز العصبي، وقد ُيشّكل تناول 
)ج(  فيتامين  أو  )أ(،  فيتامين  ُمــكــّمــالت 
الحمل خطرًا على  أثناء  )هـــ(  فيتامين  أو 

الجنين.
)ج(  فيتامين  يسبب  أن  يمكن  كــمــا 
اإلســـهـــال عــنــد تــنــاولــه بــجــرعــات أعلى 
ــاء، وقــد  مـــن قــــدرة امــتــصــاص األمــــعــ
يمكن  االستثناءات، حيث  توجد بعض 
 -  5000 تــحــّمــل  األشـــخـــاص  لــبــعــض 
25000 مليغرام من فيتامين )ج( يوميًا، 
ويمكن أن تكون ُمكّمالت السيلينيوم، 
والبورون، والحديد سامة إذا تّم تناولها 

بكمّيات كبيرة.

الشخص الذي يتمتع 
بصحة جيدة ليس 

بحاجة لُمكّمل غذائي

●  المكمالت الغذائية تزيد الحصة اليومية من الفيتامينات والعناصر المختلفة
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تداخالت

مع  الغذائّية  الُمكّمالت  تناول بعض  إّن 
األدوية قد ُيسبب حدوث تداخالت دوائية، 

نذكر منها:
قــدرة  يقلل  أن  يمكن  )ك(  فيتامين   ●
الدم  منع  على  للدم  المميع  "الوارفارين" 

من التجلط. 
● مستخلص نبات العرن المثقوب )ما 
ُيــعــرف بــاســم نبتة الــقــديــس يــوحــنــا( قد 
العديد من األدوية  ُيسبب تسريع تحّلل 
في  بما  الجسم،  فــي  فعاليتها  وتقليل 
وحبوب  االكتئاب،  مــضــادات  ذلــك بعض 
منع الحمل، وأدويــة القلب، وعقاقير زرع 

األعضاء.
مثل:  لألكسدة،  المضادة  الُمكّمالت   ●
فيتامين )ج( وفيتامين )هـ( يمكن أن تقلل 
من فعالية بعض أنواع العالج الكيميائي 

للسرطان. 
زيــادة  يسّبب  أن  يمكن  )هـــ(  فيتامين   ●
يزيد  للدم، مما  المميعة  األدويــة  نشاط 

خطر اإلصابة بالكدمات ونزيف األنف.
● يمكن أن يسّبب فيتامين )أ( المستخدم 
في أدوية حب الشباب، زيادة خطر التسمم 

بهذا الفيتامين. 

● ُمكّمالت الحديد والكالسيوم قد تقلل من 
فعالية أنواع معينة من المضادات الحيوية 

بنسبة تصل في بعض األحيان إلى 40 %. 
ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من بعض 
أنواع الُمكّمالت الغذائية، مثل: فيتامين 
)أ(، وفيتامين )د(، والحديد إلى اإلصابة 
بتأثيرات سلبية غير مرغوب بها قبل 
لذا  الجراحية،  العمليات  وبعد  وأثــنــاء 
بالُمكّمالت  الطبيب  إخــبــار  مــن  البـــد 
الغذائية التي يتناولها الفرد قبل موعد 

الجراحة المقّرر. 

مصادر طبيعية

أفضل  مــتــوازن  غذائي  نظام  اتباع  وُيعد 
العناصر  جميع  على  للحصول  طريقة 

الغذائية التي يحتاجها الجسم. 
ويــمــكــن لــلــُمــكــّمــالت الــغــذائــّيــة تعزيز 
الــنــظــام الــغــذائــّي فــي حــال كــان هناك 
الغذائية،  العناصر  في  النقص  بعض 
ولــكــن االعــتــمــاد عــلــيــهــا ال يــمــكــن أن 
يـــكـــون بـــديـــاًل عـــن الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
الــصــحــّي وفـــوائـــده الــمــتــعــّددة، وذلــك 
للغاية،  معقد  األطــعــمــة  تركيب  ألن 
فاألطعمة ال تزّود الجسم بالفيتامينات 

والمعادن فحسب، وإنما توّفر األلياف، 
والكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون، 
والُمركبات الكيميائّية النباتية، باإلضافة 
ــى مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــعــنــاصــر  ــ إل
الغذائية التي لم يحّددها العلم بشكل 
إلى  جنبًا  تعمل  والتي  اآلن،  حتى  كامل 
جــنــب مــع األطــعــمــة األخــــرى إلعــطــاء 

الفوائد التي يوفرها الغذاء الصحي.
للُمكّمالت  دور  وجـــود  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الغذائية في تعزيز صحة بعض األفراد، إال 

أنها ليست مفيدة للجميع.
ــد ُيـــنـــصـــح بــعــض  ــحــقــيــقــة قــ وفـــــي ال
أنــواع معّينة  تناول  بتجّنب  األشخاص 
ــكــّمــالت، ال ســّيــمــا الــجــرعــات  ــُم مــن ال

العالية منها.

األطعمة الكاملة 
تحتوي على مصادر 
مواد تعزز الصحة 

●  المكمالت الغذائية تزيد الحصة اليومية من الفيتامينات والعناصر المختلفة

المصادر:
Mayo clinic - مكتبة موقع -

.)www.mayoclinic.org (

والـــدواء  الــغــذاء  إدارة  وكالة  موقع   -
.)www.fda.gov(  األمريكية
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؟ ومــا تخصصك 
ِ

بطاقة تــعــارف.. مــن أنـــت

 منها؟
ِ

العلمي، والجامعة التي تخرجت

إسراء محمد عطية، تخرجت من جامعة 
بالكويت،  األمــريــكــيــة  األوســــط  الــشــرق 

تخصص هندسة ميكانيكية.

ما طبيعة العمل الذي تؤدينه؟

ــظــام شامل  أعــمــل بــوظــيــفــة مــحــلــل ن
مع  أقـــوم  حيث  المخاطر،  إدارة  بــدائــرة 
زمالئي بُمراجعة المخاطر التي قد تحدث 
الشركة سنويًا، والبحث  لجميع أقسام 
في الدروس المستفادة منها، باإلضافة 
إلــى ذلــك نقوم بالتأكد من وجــود خطط 
للحد من آثار المخاطر السلبية في حال 

حدوثها.

بين  التنسيق  أيــضــًا  مــهــام عملي  ومــن 
أقسام الشركة المختلفة واإلدارة العليا 

لمناقشة المخاطر المحتملة.

القطاع  فــي  للعمل   
ِ

اخــتــيــارك سبب  مــا 

النفطي؟

وسعيت  الــقــطــاع  هـــذا  فــي  العمل  أحببت 
لالنتماء إليه ألهميته الكبيرة، إذ ُيمثل العمود 
بمكانة  ويحظى  الــبــالد،  القــتــصــاد  الــفــقــري 
ُمتميزة في المجتمع الكويتي، كما أنه ُيساعد 
الفرد بشكل كبير على تطوير قدراته ويكسبه 

خبرات متعددة.

إسراء عطية

نستضيف في هذه الزاوية أحد أفراد أسرة الشركة، 
للتعرف عليه عن قرب، والحديث عن بعض الجوانب 

المهنية والشخصية في تجربته.

وجوه
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أحرص على ممارسة 
أكثر من هواية على 
مدار أيام األسبوع

الحياة  بين  اختالفاً   
ِ

أي مدى لمست إلى 

العملية والدراسة النظرية؟

فهم  على  ساعدتني  النظرية  الــدراســة 
بــعــض الــمــصــطــلــحــات الــمــتــداولــة في 
الــعــمــل، كــمــا اســتــخــدمــت الــكــثــيــر من 
مثل:  خاللها،  اكتسبتها  التي  المهارات 
الوقت، والتعامل مع الضغوط،  تنظيم 
واستخدام برامج الكمبيوتر المتعددة في 

حياتي العملية.

مهارات  فأكسبتني  العملية  الحياة  أمــا 
جديدة، مثل اإلدراك. وقد فتحت لي تجربة 
العمل في القطاع النفطي نوافذ المعرفة، 
ــمــو وتـــطـــويـــر خــبــراتــي  ــى ن ــدت عــل ــاعــ وســ

الميدانية.

؟ وكيف 
ِ

التي تواجهك التحديات  ما أهم 

تتغلبين عليها؟ 

ــع الــشــخــصــيــات  ــّد الـــتـــعـــامـــل مــ ــعــ ــ ُي
التي  الكبيرة  التحديات  من  الُمختلفة 
تواجهني، وأتغلب على هــذا األمــر عبر 
مهارات االستماع، حيث استمع لكل 
وذلك  ثقافته،  تقبل  وأحـــاول  شخص 
المشترك  العمل  تسهيل  أجــل  مــن 
بيننا، وفي ذات الوقت االستفادة من 

خبرته.

أيضًا الضغط المستمر من التحديات الكبيرة 
في القطاع النفطي، وأتغلب عليه عبر تنظيم 

الوقت والتعاون مع فريق العمل.

مع  يتناسب   
ِ

عملك أن  تشعرين  هــل 

؟
ِ

ميولك

نعم، يتناسب عملي مع ميولي الشخصية 
في العديد من النواحي، فلطالما أحببت 
تطوير نفسي واكتساب مهارات جديدة، 
كما  مــن سبقوني،  خــبــرات  مــن  والتعلُّم 
أحب شعور اإلنجاز بعد االنتهاء من كل 

ُمهمة شاقة.

 في مجال العمل؟
ِ

ما هي أهم إنجازاتك

ــدات  ــن ــمــســت ــن ال تـــطـــويـــر الـــعـــديـــد مــ
لتسهيل  حاليًا  القسم  في  الموجودة 
إلى  باإلضافة  وتعبئتها،  استخدامها 
إنهاء كافة األعمال المطلوبة مني في 

وقت قياسي.

 في تطوير الذات؟
ِ

ما رؤيتك

تطوير الذات يعتمد على اكتساب المزيد من 
الخبرات والتعّلم المستمر.

، وما الذي تودين تحقيقه 
ِ

ما طموحاتك

في المستقبل؟

عبر  علمية  إنجازات  تحقيق  إلى  أطمح 
الحصول على شهادات عالمية مختلفة 
والشخصي،  العملي  الصعيدين  على 
على  مــتــتــالــيــة  ــازات  ــ ــجـ ــ إنـ ــقـــق  أحـ وأن 

المستوى الوظيفي.

، وهــــل تــحــرصــيــن على 
ِ

ــا هـــوايـــاتـــك مـ

ممارستها؟

ال أحب التقيد بهواية واحــدة، لذا أمارس 
أكثر من هواية على مدار أيام األسبوع، مثل 
العزف على البيانو وآلة الكمان، وأستمتع 
بتنظيم وتصميم المنازل في أحيان أخرى.

بــاإلضــافــة إلــى ذلــك أحــب مــمــارســة جميع 
أنــواع الرياضة، وخصوصًا الجري، كما أحب 
تعّلم اللغات، فأنا أتقن اإلنجليزية، واإليرانية، 

والقليل من اللغة الكورية.

ثقافات  أيضًا للسفر والتعّرف على  وأميل 
الدول المختلفة، وفي هذا العام بدأت تعّلم 
التداول في سوق العمالت، وأتمنى تطوير 

هذه الهواية في المستقبل.

عــلــى صعيد  إنـــجـــاز  إي   
ِ

حــقــقــت هـــل 

ممارسة الهواية؟

حققت الكثير من اإلنجازات على المستوى 
هذه  وتعّلم  ممارسة  فخالل  الشخصي، 
الــخــبــراء في  مــن  العديد  قابلت  الــهــوايــات 

مختلف المجاالت.

الــهــوايــة  بــيــن مــمــارســة  كــيــف توفقين 

والعمل؟  

وقــت مــمــارســة هــوايــاتــي يــبــدأ بعد انتهاء 
ساعات العمل، وأحرص يوميًا على ممارسة 

هواية أو أكثر حسب الوقت المتاح لدي.

●  عزف البيانو من هوايات إسراء عطية
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هل تعلم ؟ 

أقل  	 للبكتيريا  الــُمــضــادة  الُمطهرات  استخدام 
كفاءة من استخدام الماء.

ُسرعة ُنمو األطفال بفصل الربيع أكبر من غيرها  	
في الفصول األخرى.

قطط الغابات تعتمد على القوارض في غذائها.  	

شخصيات

كارل فريدريش بنز: هو ُمصمم محركات ومهندس سيارات ألماني، ومؤسسة شركة "بنز" للسيارات.

بدأ رحلته منذ 1871 عند انضمامه للمهندس أوغست ريتر إلطالق ورشة للميكانيك وسبك الحديد، والتي أصبحت 
فيما بعد مصنعًا لآلالت وتشكيل الصفائح المعدنية. وفي 1878 بدأ تطوير محرك بنزين ثنائي األشواط، وحصل 

على براءة اختراع له في 1880.

وتعتبر سيارة "موتورفاغن" أول سيارة يحصل على براءة اختراعها في 1886. وقد بدأت شركة "بنز" في بيعها عام 
1888، لتكون أول سيارة متوفرة تجاريًا بالتاريخ. واستمر كارل بنز في إنجازاته حتى توفى في 1929.

معلومات عامة

ُسجل أعلى رقم قياسي للبقاء دون نوم في 1965،  	
وهو 264 ساعة. 

طول الحبل الشوكي ُيساوي 45 سم في الرجال  	
و43 سم للنساء. 

ال يستطيع التمساح أن ُيخرج لسانه من فمه. 	

كلمات

أمران ُيحددان شخصيتك: صبرك حين ال تملك  	
شيئًا، وتصرفاتك حين تملك كل شيء.

البعض يؤذينا صمتهم، والبعض كالمهم قاتل. 	

حافظ على قلبك خاليًا من الُكره، وعلى عقلك خاليًا  	
من القلق، وتوقع القليل وقّدم الكثير.

من الكويت

أبــرز  مــن  ُيعتبر  اإلســالمــيــة:  العربية  العلوم  متحف 
متاحف مركز الشيخ عبدهللا السالم الثقافي، ويعرض 

أهم اإلنجازات العلمية والفنية.

المتعّلقة  المعروضات  من  مجموعة  أيضًا  ويضم 
بعلم الفلك، والجيولوجيا، والطب، والهندسة، وغيرها.

استراحة الوطنية
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وزير النفط الكويتي عبد المطلب 
الكاظمي مترأسًا وفد الكويت 

في اجتماع مجلس وزراء الدول 
العربية المصدرة للبترول 

"أوابك" في دور انعقاده العادي 
السابع عشر الذي استضافته 

دولة الكويت.

وفد المملكة العربية السعودية   
خالل االجتماع.

الوطنية: عدد يناير 1977

الوطنية: عدد يناير 1977

من األرشيف
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اليوم العالمي للسكان


