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10 الجهات األفضل 
في التبرع بالدم

خلود سعد المطيري

المحتوى المحلي

تحرص شركة البترول الوطنية الكويتية أشد الحرص على 
ذلك  في  تنطلق  وهي  المحلي،  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 
من إيمانها الراسخ بأنه يمثل رافدًا أساسيًا يدعم اقتصادنا 
الوطني، إلى جانب الدور الرائد الذي يقوم به القطاع الحكومي 

في هذا الجانب.

إنها عالقة شراكة وثيقة، تجمع الطرفين في إطار تكاملي، 
يسوده التعاون، ويسعى دائمًا إلى النهوض باقتصاد دولتنا 
الحبيبة، حيث أن ازدهار القطاع الخاص يسهم بال شك في 

تحقيق هذا الهدف.

من هنا كان للشركة دور مهم في تأسيس مجلس الشراكة 
االستشاري الموحد، الذي يضم في عضويته ممثلين عن 
مقابل  في  التابعة،  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة 
ممثلين عن الشركات المقاولة المحلية، التي تتعامل مع 

القطاع النفطي، وتشارك في تنفيذ مشاريعه.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر 
بلغت  المحلي  المحتوى  على  الشركة  إنفاق  أن نسبة  إلى 
54.6 % خالل السنة المالية )2022/2021(، في حين حققت 
المحتوى  تشجيع  بنظام  االلتزام  صعيد  على  نسبة  أعلى 
المحلي على مستوى شركات القطاع للعام )2021/2020(، 
الضخم  البيئي  الــوقــود  مشروع  من  حصته  أن  إلــى  منوهًا 
بلغت 1.1 مليار دينار من التكلفة اإلجمالية للمشروع البالغة 

4.68 مليارات دينار.

ُيمّثل مجلس الشراكة االستشاري الموحد إطارًا منظمًا 
إلى تطوير  الساعية  المبادرات واألفكار  يستوعب مختلف 
العالقة بطرق وأساليب علمية مدروسة، تضع في  هذه 
طليعة أهدافها تعزيز النشاط االقتصادي في بلدنا الكويت، 
وهــو مــا يصب فــي صــالــح الجميع، وكــمــا كــانــت "الــبــتــرول 
الوطنية" داعمًا رئيسيًا لتأسيس هذا التجمع الفاعل، فإنها 
ستظل ملتزمة بــأداء دورهــا في تطويره وتحقيق خططه 

وأهدافه المستقبلية.

كلمة العدد

14 عطاء.. وتقدير

24 ذكرى الغزو الغاشم
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مجلس الشراكة االستشاري الُموحَّد
اختتم دور انعقاده الخامس

بحفل أقيم تحت شعار "نحو شراكة متميزة ومستدامة"، اختتم 
الشركات  يضم  الذي  الموحد،  االستشاري  الشراكة  مجلس 
التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومجموعة من شركات القطاع 

الخاص دور انعقاده الخامس لألعوام )2019 - 2022(.
البترول  ل مؤسسة  التنفيذي  الرئيس  رعاية  تحت  الحفل  أقيم 
شركة  واستضافته  الصباح،  السعود  نواف  الشيخ  الكويتية 

البترول الوطنية الكويتية التي ترأست أعمال هذا الدور.

تعاون

الشركة حققت أعلى 
نسبة بتشجيع المحتوى 
المحلي بالقطاع النفطي

العدد 529 - أغسطس 42022
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تطبيق القوانين

التنفيذي  الرئيس  أكد  المناسبة،  وبهذه 
"البترول  البدر، حرص  خالد  وليد  للشركة 
الوطنية" على تعزيز العالقة مع الُمّوردين 
المحليين،  والمصنعين  والــمــقــاولــيــن 
دور  بلعب  رؤيتها  مــن  انطالقًا  وذلــك 
النفطي  القطاع  فــي  استراتيجي 

واالقتصاد الوطني.

نـــســـبـــة  أن  وأوضــــــــــــــح 
إنـــفـــاق الــشــركــة على 
المحلي  المحتوى 
 % 54.6 بــلــغــت 
مــــن إجــمــالــي 
ــا  ــهـ ــاقـ ــفـ إنـ
الــــكــــلــــي 
للسنة 

وصلت  حين  فــي   ،)2022/2021( المالية 
نظام  بتطبيق  الــشــركــة  ــزام  ــتـ الـ نــســبــة 
القطاع  فــي  المحلي  المحتوى  تشجيع 
النفطي 92 % للعام )2020 / 2021(، وهي 
أعلى نسبة على مستوى شركات القطاع 

النفطي.

الوطنية" حرصت  "البترول  أن  إلى  وأشــار 
خالل تنفيذ مشروع الوقود البيئي، والذي 
التي  المشاريع  وأضخم  أهــم  من  ُيعتبر 
شــهــدهــا الــقــطــاع الــنــفــطــي، عــلــى تعزيز 
ــراك  ــالل إشــ الــمــحــتــوى الــمــحــلــي مـــن خــ
منها  إيمانًا  أعماله،  في  الخاص  القطاع 
بـــدور هـــذا الــقــطــاع، حــيــث بلغت حصته 
نحو 1.1 مليار دينار من التكلفة اإلجمالية 

للمشروع البالغة 4.68 مليارات دينار.

خطة التنمية

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الــعــضــو الــمــنــتــدب 
للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول 
المؤسسة  أن  الــزعــابــي،  وفـــاء  الكويتية 
قامت بترجمة خطة التنمية لدولة الكويت 
المحلي وجعله  االقتصاد  من خالل دعم 
أمــام  فــرص  واتــاحــة  التنمية،  فــي  شريكًا 
القطاع الخاص إلقامة صناعات تحويلية 

●  دعم االقتصاد المحلي من أهم أهداف مجلس الشراكة
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وزيـــادة حصته  الكويت،  دولــة  فــي  الحقة 
من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة 
وتعزيز ُمشاركته في أنشطة واستثمارات 

المؤسسة الحالية والمستقبلية.

وأوضــحــت الــزعــابــي أنـــه على ضـــوء هذه 
الــتــوجــهــات وضــعــت الــمــؤســســة خطة 
طموحة لتعظيم برنامج المحتوى المحلي 
تطوير  منها  مـــبـــادرات،  عــدة  مــن  تتكون 
أعــمــال مجلس الــشــراكــة االســتــشــاري 
والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  الُموّحد 
المحلي بهدف تعزيز التعاون بين الشركات 

وشركات  الحكومية  والجهات  النفطية 
القطاع الخاص ذات الصلة، باإلضافة إلى 
إنشاء إطار تجاري لدعم برنامج المحتوى 
خالل  مــن  النفطي  القطاع  فــي  المحلي 
مع  والتعاقد  الــشــراء  عمليات  تبسيط 
الشركات المحلية لتعظيم ُمشاركتها في 
التابعة،  وشركاتها  المؤسسة  أنشطة 
ُموحدة  إلكترونية  منصة  تطوير  وكذلك 
للقطاع النفطي لدعم القطاع الخاص من 
خالل توفير جميع المعلومات المطلوبة 

في أعمال القطاع.

6 محاور أساسية

التنفيذي  الرئيس  نــائــب  أكــد  جانبه،  مــن 
"البترول  في  والتجارية  االدرايــة  للشؤون 
ــيـــس مــجــلــس الــشــراكــة  ــة" ورئـ ــي ــوطــن ال
-2019( ــلـــدورة  لـ الــمــوّحــد  االســـتـــشـــاري 

 2022( عاهد الخريف، أن الشركة وضعت 
مع  الشراكة  لتطوير  أساسية  محاور   6
القطاع الخاص منذ تأسيس أول مجلس 
للشراكة في العام 2009، والذي تّكون في 
المجلس  أن  مبينًا  عــضــوًا،   16 من  حينه 
نجح على مر السنوات الماضية في تطوير 
وتوسيع نطاق أعماله وزيادة عدد أعضائه 

ليصل إلى 23 عضوًا.

ــرى تــمــديــد فـــتـــرة عمل  ــه جــ ــ وأوضــــــح أن
انتهت  أن  بــعــد  أشــهــر  ســتــة  المجلس 
إلــى  مــشــيــرًا   ،2021 نوفمبر  فــي  أعــمــالــه 
انـــضـــمـــام عـــضـــو مــــن هــيــئــة تــشــجــيــع 
االستثمار المباشر، وذلك من أجل تعزيز 
تنويع االقتصاد وخلق فرص عمل جديدة 

للعمالة الوطنية.

والتقدير  الشكر  بتوجيه  الخريف  واختتم 

البدر:  92 % نسبة التزام 
الشركة بتطبيق تشجيع 

المحتوى المحلي 

●  البدر أّكد حرص الشركة على تعزيز العالقة مع القطاع الخاص المحلي

توصيات

خلصت الدراسات التي نفذتها لجان المجلس إلى عدة توصيات منها:

1. بحث المشاكل ذات الصلة بتعيين وتدريب العمالة الوطنية الكويتية في عقود 
مقاولي القطاع النفطي )إن وجدت(.

2. زيادة االهتمام بتدريب العمالة الوطنية في عقود مقاولي شركات القطاع النفطي 
لنقل التكنولوجيا واكتساب الخبرات من المقاول األجنبي للمحلي من أجل خلق بيئة 

تنافسية.

 3. التحقق من تدريب العمالة الوطنية في عقود مقاولي القطاع النفطي.
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متمنيًا  السر،  وأمانة  المجلس  ألعضاء 
التوفيق لشركة نفط الكويت في رئاسة 

دور االنعقاد المقبل.

مؤشرات األداء

التجارية  الـــدائـــرة  مــديــر  ــّدم  قـ جهته،  مــن 
اللجنة  ورئيس  الشراكة  وعضو مجلس 
القحطاني،  بندر  المجلس،  عن  المنبثقة 
عرضًا تفصيليًا موسعًا شرح من خالله 
اإلنجازات ومؤشرات األداء الرئيسية التي 
حققها المجلس، والُمشاركات الُمطبقة، 
واألخرى التي تّم استبعادها، والمواضيع 
الُمرحلة إلى دور االنعقاد المقبل، وفيما 

يلي توضيح لكل منها:

أواًل - مشاركات تّمت دراستها وتطبيقها، 
وتشمل:

● عرض ومناقشة اتفاقية التعاون فيما 
العامة  والــهــيــئــة  النفطي  الــقــطــاع  بــيــن 
االســتــثــمــار  تشجيع  وهــيــئــة  لــلــصــنــاعــة، 
المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● عرض آخر الُمستجدات على بند "التكويت" 

للربع  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  في 
األول من العام )2020 - 2021( والميزانية 

المرصودة للتدريب.

المبرمة  العقود  وثائق  ● تضمين جميع 
مع المقاولين الرئيسيين شرطًا يقتضي 
بإلزام المقاول األجنبي بشراء ما ال يقل 
ومن  الوطنية،  الصناعات  من   % 30 عن 
إلى  عليها  يحصل  التي  المقاولة  أعمال 

مصنعين ومقاولين محليين. 

التواصل  ليتم  اتــصــال  ضــابــط  توفير   ●
معه في حال تقديم أي استفسارات من 

شركات القطاع الخاص المحلي.

والمقاولين  الموردين  سجل  تحديث   ●
المعتمدين لدى شركات القطاع النفطي 
ومستواهم  إمكانياتهم  على  والــوقــوف 

الفني والهندسي.

● استعراض جهود شركة نفط الكويت 
في نقل التكنولوجيا إلى العمالة الوطنية 

بعقود خدمات الصيانة.

ــدات عــلــى  ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ ــم آخــــــر الـ ــديـ ــقـ ● تـ
الكويتية  البترول  مؤسسة  استراتيجية 

وشركاتها التابعة عن المحتوى المحلي 
حتى عام 2040.

● تقديم استعراض للفرص المستقبلية 
الواعدة للقطاع الخاص في مرافق الغاز 

المسال في الزور - شركة "كيبيك".

من  الــمــحــظــورة  األنــشــطــة  مناقشة   ●
ورعــايــة  لتنمية  الوطني  الــصــنــدوق  قبل 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــشــروعــات 
صغيرة  كمشروعات  احتسابها  لــعــدم 

ومتوسطة.

● استعراض جهود القطاع النفطي في 
المشروعات  أصحاب  ُمشاركة  تشجيع 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة بــمــنــاقــصــات 

ومشاريع القطاع.

ــات تـــّمـــت دراســـتـــهـــا  ــاركــ ــشــ ــ ــًا - ُم ــيـ ــانـ ثـ
واستبعادها، وتشمل:

● مراجعة البيانات الموجودة على الموقع 
السعودية  أرامــكــو  لشركة  اإللــكــتــرونــي 
والتي تدعم فيها المنتج السعودي على 
مجلس  دول  اتفاقية  وجـــود  مــن  الــرغــم 

التعاون الخليجي.

الزعابي: المؤسسة تترجم 
خطة التنمية عبر دعم 

االقتصاد المحلي 

●  الزعابي: المؤسسة وضعت خطة طموحة لتعظيم برنامج المحتوى المحلي
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الخريف: 6 محاور أساسية 
لتطوير الشراكة مع 

القطاع الخاص

● إيجاد حل لمشكلة ارتفاع سعر المحتوى 
المحلي مقارنة باألجنبي عن طريق التفاهم 

ــقــطــاع الـــخـــاص بــوضــع  مـــع شـــركـــات ال

هامش ربح معقول للمنتج.

مجلس  عـــن  منبثقة  لــجــنــة  تشكيل   ●
الخاصة  المشاكل  لمراجعة  الــشــراكــة 

باتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي 

واإلغــــــراق وفــــرض جــمــرك إضــافــي على 

الموردين.

والماء  الكهرباء  وزارة  نموذج  دراســة   ●
ــزام الـــمـــقـــاول بــشــراء  ــ ــت ــ ــن ال لــلــتــأكــد مـ

المنتجات المحلية لزيادة نسبة المحتوى 

المحلي وإعطاء األفضلية في التسعير 

مناقصات  ترسية  عند  الــمــقــاول  لــهــذا 

القطاع النفطي.

● دراســة الــرأي القانوني الخاص بإيقاف 
القطاع النفطي لدعم منتج الديزل.

● دراسة إيجاد شريحة وسطية فيما بين 
السعر المعلن والسعر المدعوم للديزل 
منعًا ألي تعّثر أو ضرر يقع على شركات 

المقاوالت.

آلية تطبيق قانون رقم  ● استفسار عن 
بمنح  يتعلق  ــــذي  وال  ،2019 لسنة   )74(
نسبة   20 % للمصنع المحلي كأفضلية عن 
باقي المصنعين والموردين في الشركة 
الكويتية لنفط الخليج، وتحديدًا المنطقة 
حيث  الكويت،  لدولة  التابعة  المقسومة 
على  األجنبية  الشركة  قوانين  فرض  يتم 

الجانب الكويتي. 

النفطي  القطاع  استرشاد  مناقشة   ●

بالرأي القانوني بخصوص أفضلية المنتج 
المناقصات  قــانــون  فــي  الــــوارد  المحلي 
ومراعاة   ،2016 لسنة   )49( رقــم  العامة 
المبرمة  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات 
مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة 
دولــة  فــي  تطبيقه  بعدم  مقارنة  بالمثل 
اإلمارات والمملكة العربية السعودية في 

حديد التسليح على سبيل المثال.

● تــحــديــد ســقــف أعــلــى لــقــيــمــة أعــمــال 
أصحاب  لشركات  يمكن  التي  المناقصة 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــشــروعــات 
المشاركة فيها، فعلى سبيل المثال عدم 
جواز الُمشاركة في المناقصات التي تزيد 

قيمتها عن 2 مليون دينار كويتي.

لمجلس  ترحيلها  تـــّم  مــواضــيــع   -  ثــالــثــًا 
)2022 - 2024(، وتشمل:

تكريم

في نهاية الحفل تّم تكريم أعضاء المجلس، وأمانة السر، والشركات المتميزة لدى 
"البترول الوطنية"، ممن لديها عقود توريد طويلة األجل والتي تخطت النسبة المحددة 
لها من حيث عدد العمالة الوطنية، وتم تسليم مهام أمانة السر من "البترول الوطنية" 

إلى "نفط الكويت".

●  بندر القحطاني  ●  عاهد الخريف
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● الرأي القانوني بخصوص سيناريوهات 
ــي تــعــامــلــهــا  ــت فــ ــويـ ــكـ شـــركـــة نـــفـــط الـ

مـــع أصـــحـــاب الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة عند تطبيق القطاع النفطي 

 % 20 بنسبة  المحلي  المنتج  ألفضلية 

على المنتج األجنبي، ومنافسة المنتجات 

المستوردة من قبل أصحاب المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.

تأهيل  طلب  بخصوص  النظر  إعـــادة   ●
من  مسبقًا  المؤهلة  المحلية  الشركات 

نفط  فــي شــركــة  النفطي  الــقــطــاع  قبل 

الكويت أو شركة البترول الوطنية الكويتية، 

ــي الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي،  ــُمــســجــلــة فـ وال

في  الــشــركــات  هــذه  بتأهيل  والمطالبة 

البترول  لمؤسسة  اإللكترونية  المنصة 

الكويتية )بادر( إذ يوجد اختالف في التعامل 

مع هذه الشركات في كل من شركة نفط 

الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية.

الــمــوجــه من  الــكــتــاب  نــتــائــج  ● مناقشة 
الوطني  الصندوق  إلــى  النفطي  القطاع 

بخصوص آثار تطبيق قانون المناقصات 

رقم )74( لسنة 2019، إليجاد سبل لعالج 

هذه اآلثار، وذلك من خالل:

الــذي يتم من  نــوع النشاط  إلــى  1. النظر 
الصندوق  فــي  الشركات  تسجيل  خالله 
الوطني، إذ تبين بأن شركات التجارة العامة 
والمقاوالت تشارك في المناقصات حتى 

وإن لم تكن من ذوي االختصاص.

2. الــنــظــر إلـــى مـــدة احــتــضــان الــصــنــدوق 
ــرة  ــصــغــي ــات ال ــروعــ ــمــــشــ ــ ألصــــحــــاب ال
لفترة  رعايتهم  يفترض  إذ  والمتوسطة، 
محدودة مع مراقبة أدائهم، وفي حال عدم 
وجود تطوير لهذه الشركات فإنه يتم رفع 

رعاية الصندوق عنهم.

الــشــركــات بإنشاء  بــعــض  تــقــوم  3. قــد 
في  تسجيلها  ــتــم  وي صــغــيــرة  شـــركـــات 
ــدوق الـــوطـــنـــي لـــالســـتـــفـــادة من  ــنـ ــصـ الـ
األفضلية التي منحها قانون المناقصات 

العامة في حال لم يتم وضع ضوابط.

● مراجعة عقود شركات القطاع النفطي 
على  للوقوف  المحليين  المقاولين  مــع 
على  يؤثر  ال  بما  الدفعات  تأخير  أســبــاب 
القطاع  شركات  لعقود  المقاول  تنفيذ 

النفطي.

● الــتــعــديــل عــلــى قـــانـــون الــمــنــاقــصــات 
بسبب   ،2019 لسنة   )74( رقــم  الــعــامــة 

ــار الــســلــبــيــة لــأفــضــلــيــة الــســعــريــة  ــ ــ اآلث
شركات  ُمــشــاركــة  مــن  الناجمة   )% 20(
أصحاب  والمقاوالت من  العامة  التجارة 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــمــشــروعــات 
النفطي،  في مناقصات شركات القطاع 
باإلضافة إلى العمل على تعديل الالئحة 
التنفيذية للقانون أعاله بما ال يتعارض مع 
المحلي  والمنتج  المحلية  الصناعة  دعم 

وإعطاء فرص عمل للشباب الكويتي.

ُمشكلة  لدراسة  عمل  فريق  تشكيل   ●
المادة  بموجب  المقررة  النسب  تطبيق 
الرابعة من المرسوم رقم )28( لسنة 2012 
على الشركات المتعاقدة من الباطن في 

مشاريع القطاع النفطي المستقبلية.

● الــتــعــديــل عــلــى دلــيــل عــضــو مجلس 
المنظمة  الداخلية  )الــالئــحــة  الــشــراكــة 
ــة والــلــجــنــة  ــراكـ ــشـ لــعــمــل مــجــلــس الـ

المنبثقة عنه(. 

نظير  اســتــثــمــاريــة  فــرصــة   15 عـــرض   ●
بــيــن مؤسسة  فيما  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــة 
البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.

● عرض لآلراضي المتاحة من قبل الهيئة 
العامة للصناعة إلقامة صناعات تحويلية.

●  ... ويكّرم ناهد عبدهللا●  الرئيس التنفيذي يكّرم بدر بوصخر
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حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على المركز الثالث عن فئة الجهات 
الُمميزة في حمالت التبرع بالدم للعام 2022، وذلك في االحتفالية التي أقامتها 
إدارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الكويتية بفندق "كراون بالزا – الفروانية"، 
تحت رعاية وزير الصحة د. خالد السعيدي، وبحضور الوكيل المساعد للشؤون 
الفنية وشؤون الخدمات الطبية المساندة بالوزارة عبدالرحمن المطيري، وذلك 
بمناسبة "اليوم العالمي للمتبرعين بالدم،" الذي يصادف الـ 14 من يونيو سنويًا.

الطبي  القسم  رئيس  الوطنية"  "البترول  عن  نيابة  التكريم  درع  تسّلم  وقد 
بالشركة د. وليد الحربي.

إنجازات

إدارة الشركة 
تُساند كل ما يرتقي 

بالخدمات المجتمعية 

الجهات األفضل في التبرع بالدم

الشركة حّلت ثالثة على مستوى الكويت
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المطيري: بنك الدم 
الكويتي يطبق أربعة 

معايير  عالمية

معايير  عالمية

وبهذه المناسبة، أكد المطيري في كلمة 
ألقاها نيابة عن وزير الصحة، أن بنك الدم 
الُمعترف  عربيًا  الوحيد  الكويتي  المركزي 
أربعة معايير عالمية هي:  به في تطبيق 
المختبرات المرجعية، والمختبرات الجينية، 
ونقل الدم، إلى جانب معايير التبرع بالدم. 

ولفت إلى سعي الــوزارة، ممثلة في إدارة 
خدمات نقل الدم، للحصـول على اعتماد 
 ،)AABB( األمريكية  الــدم  بنوك  منظمة 
التميز  حــالــة  عــن  تعبير  أفــضــل  لــيــكــون 

واإلتقان التي يتمتع بها جميع العاملين.

ــمــركــزي جمع  ــاف أن بــنــك الــــدم ال ــ وأضـ
وحــدة  و 7000  دم،  كـــرات  وحـــدة   84500
صفائح دموية من المواطنين والمقيمين 
من أكثر من 75 جنسية، بُمساهمة ودعم 

وُمساعدة الشركات والهيئات.

وأوضح أن احتفال هذا العام تحت شعار 
"التبـرع بالدم بادرة تضامن شارك في الجهد 
االنتباه  جــذب  إلــى  يهدف  األرواح"،  وأنقـذ 

بالدم  التبرع  به  يقوم  الـذي  الحيوي  للدور 

اإلمــدادات  وتأمين  األرواح  إنقـاذ  أجل  مـن 

الكافيـة مـن مخزون الدم ومشتقاته.

الفئات األعلى تبرعًا

بدورها، أكدت نائب مدير بنك الدم المركزي 

د. حنان العوضي أن الفئات األعلى تبرعًا 

25 سنة،   –  17 المتبرعين من سن  تضم 

ــقــوم بها  ــتــي ت الفــتــة إلـــى أن الــجــهــود ال

الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة 

التبرع  لحمالت  الجيد  التنظيم  خالل  من 

بالدم مع بنك الدم المركزي ُتشّكل 13 % 

من المدخول اإلجمالي ألكياس الدم.

الــعــام  وأوضـــحـــت أن شــعــار حملة هـــذا 

يهدف إلى االعتراف بقيمة التبرع الطوعي 

التضامن  تعزيز  فــي  مقابل  دون  بــالــدم 

المجتمعي والتماسك االجتماعي، وإذكاء 

الوعي بضرورة زيادة االستثمار من جانب 

مستدام  وطني  نظام  لبناء  الحكومات 

وزيــادة  بالدم  لإلمداد  التكيف  على  وقــادر 

التبرعات دون مقابل.

حمالت ناجحة

وفي ذات الشأن، قال د. وليد الحربي لمجلة 
"الوطنية" إن "البترول الوطنية" عودتنا على 
بالتعاون  ناجحة  بالدم  تبرع  تنظيم حمالت 
مــع بــنــك الـــدم الــمــركــزي، والــحــصــول على 
مراكز متقدمة ألكثر من عشر سنوات، الفتًا 
 إلى أن الشركة استطاعت هذا العام جمع 
ما  كورونا، وهو  جائحة  رغم  دم،  801 كيس 
أهلها للحصول على المركز الثالث عن فئة 
بالدم  التبرع  حمالت  في  الُمميزة  الجهات 

للعام 2022.

وأشــاد بالجهد الكبير الذي يبذله القسم 
الطبي من أجل حصول الشركة على مركز 
متقدم على مستوى دولة الكويت، وذلك 
من خالل اختيار الوقت المناسب والمكان 
مع  بالتنسيق  الحمالت  لتنظيم  المالئم 
الفريق المختص في بنك الدم المركزي، 
مبينًا أن القسم يحرص على التواصل مع 
مختلف الدوائر في الشركة الختيار أوقات 
تناسب الموظفين والمقاولين، بدءًا من 
إلــى تسهيل  الــتــبــرع وصــــواًل  يــوم  تحديد 

●  عبدالرحمن المطيري
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األماكن  إلى  المتبرعين  انسيابية وصــول 
إلى  عودتهم  ثم  ومن  لذلك،  المخصصة 
ثانية،  مـــرة  بها  يعملون  الــتــي  الــمــواقــع 
ليتوج هذا كله في النهاية بوقوف "البترول 
أكثر  منذ  التتويج  منصات  على  الوطنية" 

من عشر سنوات.

الذي  النجاح  بهذا  فخره  عن  الحربي  وعّبر 
تحقق، مقدمًا الشكر للعاملين والمقاولين 
إبراز  الدائم من أجل  في الشركة لدعمهم 
"الــبــتــرول الــوطــنــيــة" فــي هـــذا العمل  دور 
العليا  لـــإلدارة  الشكر  قــّدم  اإلنساني، كما 

االرتقاء  في  ُيساهم  ما  لكل  لُمساندتها 
الــكــويــت،  ــة  ــدول ب المجتمعية  بــالــخــدمــات 
خصوصًا أن التبرع بالدم ُيساهم في انقاد 

العديد من المرضى.

أهداف

إلى  بالدم  للمتبرعين  العالمي  اليوم  يهدف 
تحقيق مجموعة من األهداف العامة أهمها:

الحاجة  العالمي بشأن  الوعي  إذكــاء   ●
لعمليات  ومكوناته  المأمون  الــدم  إلى 

نقل الدم.

● تسليط الضوء على اإلسهام الحيوي 
الذي يقدمه المتبرعون طوعًا ودون مقابل 

إلى الُنظم الصحية الوطنية.

المعنية بنقل  الوطنية  الخدمات  ● دعم 
من  وغيرها  المتبرعين،  ومنظمات  الــدم 
المنظمات غير الحكومية في تعزيز برامج 
تعزيز  بالدم وتوسيع نطاقها عبر  التبرع 

الحمالت الوطنية والمحلية.

الفرصة لدعوة  أيــضــًا  الــيــوم  يتيح هــذا   ●
الحكومات والسلطات الصحية الوطنية 
للعمل على توفير الموارد الكافية لزيادة 

جمع الدم من المتبرعين طوعًا.

إلــى االلــتــزام بالتبرع بالدم  ــراز الحاجة  إب  ●
على مدار السنة للحفاظ على اإلمــدادات 
الكافية وتحقيق إتاحة نقل الدم المأمون 

أمام الجميع في الوقت المناسب.

أمــا أهــداف حملة هــذا العام التي تحمل 
شعار "التبرع بالدم بــادرة تضامن شارك 

في هذا الجهد وأنقذ األرواح" فهي:

●  تكريم الجهات المميزة في حمالت التبرع بالدم للعام 2022

التبرع طوعًا

لضمان إتاحة الدم المأمون أمام كل من يحتاجه، تحتاج جميع البلدان إلى المتبرعين 
طوعًا دون مقابل ويتبرعون بالدم بانتظام.

بمشاركة واسعة ونشيطة من  يتمّيز  بالدم  للمتبرعين  فّعال  برنامج  وجــود  وُيعد 
جانب السكان حاسم األهمية لتلبية الحاجة إلى نقل الدم في وقت السلم وفي حاالت 
الطوارئ أو الكوارث عندما يــزداد الطلب على الدم زيــادة حــادة، أو عندما يتأثر األداء 

المعتاد لخدمات الدم.



13 Issue 529 - August 2022

الــعــالــم،  فــي  بــالــدم  المتبرعين  شــكــر   ●
الــوعــي على نطاق  ــاء  إذكــ والــعــمــل على 
ــع بــشــأن الــحــاجــة إلـــى الــتــبــرع بالدم  أوسـ

بانتظام دون مقابل.

بالدم  الطوعي  التبرع  بقيمة  ــراف  االعــت  ●
دون مقابل في تعزيز التضامن المجتمعي 
والتماسك االجتماعي والترويج لهذه القيمة.

قصص

وهناك نشاط معّين ُتشّجع بلدان العالم 
الــعــام، وهو  هــذا  فــي حملة  تنفيذه  على 

الذين  األشــخــاص  قصص  بعض  نشر 
مختلف  على  أرواحــهــم  بالدم  التبرع  أنقذ 
وسائل اإلعالم، من أجل تحفيز األشخاص 
الذين يتبرعون بالدم بانتظام على مواصلة 
التبرع، وتحفيز األشخاص الذين يتمتعون 
يتبرعوا من قبل  بصحة جيدة والذين لم 

على البدء في ذلك.

تقدير 

وتشمل األنشطة األخرى التي من شأنها 
اليوم  لشعار  الــتــرويــج  على  ُتــســاعــد  أن 

العام  لــهــذا  بــالــدم  للمتبرعين  العالمي 
والحمالت  المتبرعين،  لتقدير  االحتفاالت 
والبث  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
اإلعــالمــي الــخــاص، ومــنــشــورات وسائل 
األفــراد  تصور  التي  االجتماعي  التواصل 

المتبرعين بالدم إلى جانب الشعار. 

يضاف إلى ما سبق االجتماعات وحلقات 
العمل، واألحداث الموسيقية والفنية التي 
واالحتفال  بالدم  المتبرعين  لشكر  تقام 
الشهيرة  المعالم  وتــلــويــن  بالتضامن، 

باللون األحمر.

عمل تضامني

وال شك أن الُمشاركة والدعم ُيساعدان 
العالمي  اليوم  أثــر  تعظيم  ضمان  على 
ــدان مــن اإلقـــرار  ــزي بــالــدم، وي للمتبرعين 
بالدم  التبرع  بأن  العالم  أنحاء  في جميع 
لــــأرواح،  مــنــقــذًا  تضامنيًا  عــمــاًل  يمثل 
المأمون  الــدم  توفر  التي  الخدمات  وأن 
ومــنــتــجــاتــه الــمــأمــونــة تــشــّكــل عــنــصــرًا 
أساسيًا من عناصر ُنظم الرعاية الصحية. 

الحربي: "البترول 
الوطنية" تسعى دائمًا 
لتحقيق مراكز متقدمة

إنقاذ ماليين األرواح

تُساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ماليين األرواح سنوياً، وبإمكانها أن تطيل 
أعمار المرضى المصابين بحاالت مرضية تهّدد حياتهم وتمّتعهم بنوعية حياة أفضل، 

وتقدم الدعم إلجراء العمليات الطبية والجراحية المعّقدة.

إطار  األمهات واألطفال في  أرواح  إنقاذ  في  أساسياً  دوراً  العملية  تؤدي هذه  كما 
رعايتهم، وأثناء االستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية، وأيضًا التي من صنع اإلنسان.
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اليوم  "نـــودع  الــبــدر:  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
كوكبة عزيزة على قلوبنا ممن أمضوا سنوات 
شبابهم فــي خــدمــة الــشــركــة، وعــمــلــوا بكل 
احترافية وإخالص في أوقات صعبة، خصوصًا 
أثناء تنفيذ مشاريعنا الكبرى، وأهمها مشروع 
الوقود البيئي الذي شرَّفنا بحضور ورعاية حفل 
تدشين كامل مرافقه حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح 

- حفظه هللا ورعاه".

وأضــاف: "كان لكل منكم شرف الُمساهمة 
في الوصول بهذا المشروع المهم للكويت 
استمرار  وضــمــان  الــمــنــشــودة،  نهايته  إلـــى 
الشركة بخدمة رفاه الكويت، وكنتم خير سند 

لها في التغلب على التحديات الكبرى".

عطاء.. وتقدير
الشركة توّدع مجموعة من قيادييها

للذين  الجميل  رد  يكون  التضحيات  وبعد  التقدير..  يأتي  العطاء  بعد 
قدموا أغلى ما يملكون لمن يستحق.

خيرة  ُمديرين من  الكويتية ستة  الوطنية  البترول  ودَّعت شركة  هكذا 
فترات  خالل  ومبادراتهم  وأفكارهم  خبراتهم  وضعوا  ممن  قيادييها، 
علمهم الطويلة في كافة المواقع التي عملوا بها، وهو ما ساهم في 

تعزيز سمعة الشركة ومكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. 
حضر حفل الوداع الرئيس التنفيذي للشركة وليد خالد البدر، وعدد من 

نوابه، ومجموعة من زمالء وأصدقاء المكّرمين من كافة الدوائر.

تكريم

البدر: كنتم خير سند 
للشركة في التغلب 

على التحديات
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وتابع البدر: "ما كان لنا أن نحصد هذه الثمار 
اإلنــجــازات  مــن  العديد  وتحقيق  اإليجابية 
المتميزة لوال عطاءاتكم وخبراتكم الواسعة 
والـــرؤيـــة الــقــيــاديــة الــتــي بين أيــديــكــم، فلم 
ومعرفته  خبرته  بتوظيف  منكم  أي  يبخل 
البترول  بشركة  العمل  تطوير  سبيل  في 
والتوجيه  اإلدارة  عبر  الكويتية  الوطنية 

السديد بكل كفاءة وريادة واقتدار".

واختتم البدر كلمته بتوجيه الشكر للُمكرَّمين 
لاللتزام والتفاني والكرم في العطاء الذي 
الطويلة  عملهم  سنوات  خــالل  أظهروه 
بالشركة، مما ساهم في تحقيق إنجازات 

الشركة الحيوية وتعزيز سمعتها ومكانتها 
محليًا وعالميًا، متمنيًا التوفيق للُمكرَّمين 

في أعمالهم وحياتهم بعد التقاعد.

من جانبه، شكر مدير دائرة الهندسة والصيانة 
العجمي  ناصر  محمد  الشعيبة  مصفاة  في 
هذه  على  التنفيذي  والرئيس  الشركة  إدارة 

البادرة الكريمة بتكريم المديرين الُمتقاعدين.

الصيانة في  ــرة  دائـ مــديــر  تــقــّدم  ناحيته،  مــن 
البلوشي  صــبــاح  خــالــد  الشعيبة  مــصــفــاة 
تقديره  عــن  معبرًا  العليا،  ــــإلدارة  ل بالشكر 
الـــوداعـــي،  الــحــفــل  لــتــواجــدهــم فــي  للحضور 
مستذكرًا مدة خدمته الطويلة التي تجاوزت 

●  الُمكّرمون تركوا بصمات واضحة في كافة مواقع عملهم

تحديات  مــن  تخللها  مــا  بــكــل  عــامــًا   35 ـــ  الـ
وصعوبات وإنجازات. 

وخالل المناسبة، تقّدمت مدير دائرة التدريب 
والــتــطــويــر الــوظــيــفــي ديــنــا الــخــضــر بالشكر 

للرئيس التنفيذي وليد خالد البدر ونوابه. 

بــدأت  كوني  بالفخر  "أشــعــر  الخضر:  وقــالــت 
البترول  والعملية في شركة  المهنية  حياتي 
هذه  من  تقاعدت  أن  إلــى  الكويتية  الوطنية 

المدرسة العظيمة.

وأضـــافـــت: "كــانــت رحــلــة مليئة بــاإلنــجــازات، 
في  وعملنا  عاصرنا  وقــد  التحديات،  وكذلك 
مشاريع كبيرة انتهت بنجاح بفضل العاملين 
للجميع  متمنية  وتضحياتهم"،  الشركة  في 

دوام النجاح والتوفيق.

ــرة األمـــن واإلطــفــاء  ــ بــــدوره، قـــال مــديــر دائ
عبدهللا محمد العجمي: "نثمن لإلدارة العليا 
في "البترول الوطنية" تكريم جميع العاملين 
خالل وجودهم في الشركة وبعد تقاعدهم".     

وأضــــــاف أن الــتــقــاعــد مــحــطــة مــثــل كل 
المحطات يمر بها كل موظف، متمنيًا دوام 
استمرار التواصل مع إدارة الشركة وجميع 

الزمالء واألصدقاء في مختلف الدوائر.

الُمكرَّمون

شملت قائمة من تّم تكريمهم:

1. مدير دائرة الهندسة والصيانة في مصفاة الشعيبة، محمد ناصر العجمي.

2. مدير دائرة الصيانة في مصفاة الشعيبة، خالد صباح البلوشي.

3. مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي، دينا الخضر.

4. مدير دائرة األمن واإلطفاء، عبدهللا محمد العجمي.

5. مدير دائرة الصحة والسالمة والبيئة، وليد يعقوب البعيجان.

6. مدير دائرة التسويق المحلي، وليد يوسف خاجه.
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تآكل األنابيب والخزانات
الهاكاثون طرح مبادرات لحل المشكلة

فعاليات  خالل  نُوقشت  التي  العمل  أوراق  نشر  "الوطنية"  مجلة  تختتم 
"الهاكاثون" الذي نظمته شركة البترول الوطنية الكويتية تحت عنوان "تحدي 
المصافي" )REF.THON(، حيث قّدمت هذه األوراق مجموعة من الحلول لعدد 
من المشكالت في مختلف الدوائر بالمصافي ترتبط بالصيانة والتفتيش والتآكل 
وغيرها من النواحي الفنية، بهدف رفع الكفاءة وتخفيض الكلفة والوقت، وكذلك 

تعزيز السالمة وحماية منشآت الشركة. 
روح  ابتكار حلول خالقة تعكس  على  الوطنية  كوادرنا  "الهاكاثون" قدرة  وأكد 

المبادرة وحّس المسؤولية لدى موظفي الشركة والقطاع النفطي.

"البترول الوطنية" تنفذ 
بانتظام أعمال حفريات 

إلجراء تقييم لألنابيب

فعاليات 
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أولوية

في  عليا  أولــويــة  التآكل  ُمشكلة  تحتل 
من  ُتسببه  لما  نــظــرًا  التكرير،  صناعة 
انخفاض في اعتمادية المنشآت، وتأثير 
والمرافق  والخزانات  األنابيب  عمر  على 
اإلنتاجية، وما يترتب على ذلك من زيادة 
عمليات  وتعطل  الصيانة،  نفقات  في 
اإلنتاج، واألهــم حــدوث آثــار بيئية سلبية 

في حالة الحوادث.

لذلك ُتحرص شركات التكرير على تطبيق 
عملية  لُمكافحة  الــمــمــارســات  أفــضــل 
التآكل، وإيجاد حلول استباقية تطيل عمر 
من  الحد  وبالتالي  والــُمــعــدات،  األنابيب 
النفقات، بما يؤدي إلى تعزيز التنافسية 

وزيادة الربحية.

وضمن برنامج "هاكثون تحدي المصافي" 
الذي نظمته "البترول الوطنية"، تّم طرح 
التآكل في  عــدة مــبــادرات لحل ُمشكلة 

األنابيب والخزانات النفطية.

فريق عبدالوهاب

ن  د "فــريــق عــبــدالــوهــاب" الــُمــكــوَّ ــدَّ وقــد حـ
الميكانيكية  الصيانة  فريق  رئيس  مــن: 
بدائرة الصيانة – مصفاة ميناء األحمدي، 

ــارس، ومــهــنــدس أول  ــفـ عــبــدالــوهــاب الـ
مصفاة  الــجــودة–  ضمان  بدائرة  تفتيش 
ــي، ومحمد  ــحــرب ــدر ال ــدي، بـ ــمـ مــيــنــاء األحـ
الـــرفـــاعـــي مـــن مـــركـــز الــكــويــت لــالبــتــكــار، 
بدائرة  الصيانة  تخطيط  أول  ومهندس 
ــمـــدي،  الــصــيــانــة – مــصــفــاة مــيــنــاء األحـ
قاسم التميمي، ومهندس بدائرة البحث 
والتكنولوجيا حسين خورشيد، ومهندس 
الخدمات  بدائرة  العمليات  تخطيط  أول 
دالل  األحــمــدي،  ميناء  مصفاة   – الفنية 
القالف، وكبير اختصاصيين تآكل بشركة 
نفط الكويت حسن صبري، عدة تحديات 
فــي مشكلة تــآكــل األنــابــيــب والــخــزانــات 
الــكــشــف عن  لــُمــواجــهــتــهــا، تتمثل فـــي: 
ــيــب الــمــمــددة تــحــت األرض،  ــاب حــالــة األن
وتجهيز سطح الخزانات باستخدام آالت 
الفترة  وزيـــادة  الطالء،  قبل  أوتوماتيكية 
في  تسهم  والتي  للخزانات،  التشغيلية 
تخفيض النفقات وتعظيم الربحية. وفيما 

يلي توضيح لهذه التحديات:

● التحدي األول - الكشف عن حالة األنابيب.

األنابيب  خطوط  وسالمة  جاهزية  لتقييم 
يمكن  ال  والـــتـــي  األرض،  تــحــت  ــمــمــددة  ال
 )Pigging( عليها  الكشط  عملية  إجــــراء 

شركات التكرير تطبق 
أفضل الممارسات 
لمعالجة  المشكلة 

زمنية  الوطنية" على فترات  "البترول  تقوم 
عملية  ــراء  إلجـ حفريات  بأعمال  منتظمة 
التقييم المباشر بشكل أفضل. وتتم هذه 
الحفريات الدورية دون إجراء فحص مسبق.

للتآكل  الــمــبــاشــر  التقييم  عملية  وتــنــفــذ 
الخارجي لأنابيب لتحديد نشاطات التآكل، 
الجذرية  األسباب  وُمعالجة  تحديد  وأيضًا 

لهذا التآكل. 

للتآكل  الــمــبــاشــر  التقييم  عملية  وتــنــفــذ 
الخارجي وفق خطوات منهجية، كالتالي:

خاللها  ويتم  التقييم:  لعملية  التحضير   .1
التآكل،  عــن  السابقة  المعلومات  جمع 
واختيار األدوات التي ستستخدم في التقييم. 

2. التفتيش غير المباشر: إجراء مسوحات 
ُمحددة فوق سطح األرض لتحديد أشد 
المناطق المتضررة في الطالء الخارجي، 
والمناطق التي يظهر فيها نشاط التآكل، 
التالية  األدوات  بــاســتــخــدام  ذلـــك  ويــتــم 

)اثنين على األقل(:

.)DCVG( انحراف الفولتية في التيار المستمر -

- دراسة الفاصل الزمني القريب المحتمل 
)CIPS(، ودراسة مقاومة التربة.

●  التآكل يؤثر على عمر األنابيب والخزانات والمرافق اإلنتاجية 
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الــمــواد  تــقــوم بضخ ورش  أوتــومــاتــيــكــيــًا 
لتنظيفه،  عالية  بقوة  الــخــزان  قعر  على 
وتحضيره للطالء، وُتساهم هذه الطريقة 
في تخفيض مدة الصيانة الدورية الالزمة 

للخزانات.

يدوية،  بطريقة  العملية  هــذه  تجري  وحاليًا، 
وُمكلفة،  وقتًا طوياًل  تستغرق  وهي طريقة 
وتتضمن مخاطر صحية عالية على األشخاص 

الذين يقومون بتنفيذها.

التنظيف  بين  الفرق   )2( رقم  الجدول  ويبين 
بالطريقة األوتوماتيكية واليدوية.

التيار  قيمة  وانخفاض  المتناوب،  التيار   -

.)ACCA(

.)ACVG( انحراف فولتية التيار المتناوب -

الحفر  مناطق  اختيار  المباشر:  التقييم   .3

استنادًا إلى أدوات التفتيش غير المباشرة 

لتحقيق اآلتي:

- الكشف عن عيوب في الطالء - مع وجود 

حماية - ضمن تربة منخفضة التآكل.

- الكشف عــن عــيــوب فــي الــطــالء - بــدون 

حماية - ضمن تربة عالية التآكل. 

ــبــيــانــات  ــتــقــيــيــم: تــحــلــيــل ال ــعــد ال 4. مـــا ب

الُمستخلصة من الخطوات الثالث السابقة 

للتآكل  المباشر  التقييم  فعالية  لتحديد 

الخارجي لأنابيب، وتحديد كفاءة األنبوب.

التقييم  بين  الفرق   )1( رقم  الجدول  ويوضح 

وطريقة  لأنابيب،  الخارجي  للتآكل  المباشر 

التفتيش المتبعة حاليًا.

الخزانات  أسطح  تجهيز   - الثاني  التحدي   ●
باستخدام آالت أوتوماتيكية قبل الطالء.

تعمل  آالت  الطريقة  هذه  في  تستخدم 

الطريقة المتبعة حاليًا التقييم المباشر للتآكل الخارجي العوامل

الحفر بشكل دوري استنادًا إلى المسوحات فوق األرض أساس التفتيش

أقل كفاءة وأقل دقة أكثر كفاءة ودقة الكفاءة

ممارسات التفتيش المتبعة في 

"البترول الوطنية"
 )   ASME31.8S & SP0502( التابعة للرابطة الوطنية لمهندسي 

)NACE( التآكل
المرجع

10 سنوات كل 5 أو 10 أو 15 أو 20 عامًا - وفقًا لظروف التشغيل مدة التفتيش

مزيد من الحفريات تخفيض الحفريات بنسبة 90 % الحفر

"البترول الوطنية"
شركة نفط الكويت -  شركة ناقالت النفط الكويتية، الشركة الكويتية 

لنفط الخليج، شركة "أرامكو" - شركات عالمية أخرى
التنفيذ

التنظيف اليدوي التنظيف األوتوماتيكي العوامل

مدة أطول )26 يومًا( زمن أقل بـ 40 % )11 يومًا( الوقت الالزم

مزيد من العمال )18 عاماًل( أقل بنسبة 30 % )6 عمال( العمالة

كلفة عالية )26,507 د.ك.( أقل بنسبة 30 % )7,952 د.ك.( الكلفة

تلوث بالغبار ويحتاج للتنظيف ال يحدث أي تلوث، وانعدام الحاجة للتنظيف التلوث البيئي

جدول رقم )1( يقارن بين التقييم المباشر للتآكل الخارجي لألنابيب وطريقة التفتيش المتبعة حاليًا

جدول رقم )2( يبّين الفرق بين التنظيف بالطريقة األوتوماتيكية واليدوية
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التشغيلية  الفترة  زيــادة   - الثالث  التحدي   ●
للخزانات.

يــكــمــن الـــتـــحـــدي الـــثـــالـــث فـــي الــفــتــرات 
التشغيلية القصيرة نسبيًا للخزانات، مما 
يؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة، وانخفاض 
في عدد الخزانات المتوفرة،ومن ثم تقليل 

ربحية الشركة.

زيادة  في  إضافية  حلول  تطبيق  وُيساهم 
فترات التشغيل للخزانات، وتخفيض فترة 

فرص  ــادة  وزيـ الــدوريــة،  الصيانة  وتكاليف 

الربحية. ويمكن لبعض الحلول أن تزيد مدة 

استخدام الخزانات ألكثر من 10 سنوات.

وباعتماد معايير معهد البترول األمريكي 

الــخــزانــات  بحماية  الــخــاصــة   ،)API 653(

العمر  إطــالــة  يمكن  الضخمة،  النفطية 

التشغيلي للخزانات، وذلك بتطبيق بعض 

الخاصة،  التفتيش  وعمليات  الحمايات 

وفقًا للجدول رقم )3(:

وعلى سبيل المثال، عندما تكون فترة الشغيل 
التقليدية للخزان 10 سنوات، يمكن زيادتها إلى 
20 سنة عند إضافة بطانة فيبرجالس )ألياف 

زجاجية( وحماية كاثودية.

فعالية وسائل الحماية

ــرز وإحــصــاء  ــام الــفــريــق بعملية فـ ــد قـ وقـ
ــلــخــزانــات فـــي مــصــفــاتــي مــيــنــاء عــبــدهللا  ل
وميناء األحمدي إلثبات مدى فعالية سبل 
الحماية المذكورة في معايير معهد البترول 
األمريكي على الكفاءة الميكانيكية للخزانات 
لفترات تتجاوز المدة التشغيلية المفترضة.

الحلول  أن  التأكيد على  الختام يمكن  وفي 
التطبيق  سهلة  بــأنــهــا  تتميز  المقترحة 
عملية  تحقق  حيث  التكاليف،  ومنخفضة 
لأنابيب  الخارجي  للتآكل  المباشر  التقييم 
)ECDA( تخفيضات في الكلفة تبلغ 6500 
دينار كويتي لكل كيلومتر. بينما تحقق عملية 
األوتوماتيكية  اآلالت  باستخدام  التنظيف 
وفرًا في الكلفة يبلغ 20 ألف دينار لكل خزان.

التبطين والحماية وفقًا لمعايير  أما عملية 
معهد البترول األمريكي فتحقق وفرًا يصل 

إلى 10 ماليين دينار كويتي لكل خزان.

المدة اإلضافية )سنة( الحماية

5 بطانة فيبرجالس )ألياف زجاجية(

2 بطانة داخلية

5 حماية كاثودية

10 حاجز الحماية

سماكة القعر األولية - 0.25 إنش/ معدل 

التآكل
السماكة األولية  < 0.25 إنش

10
 قعر من الستيلنس ستيل 

)فوالذ ال يصدأ(

جدول رقم )3( يوّضح طرق إطالة عمر الخزان من خالل تطبيق بعض الحمايات 
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ملف إلكتروني أخضر  )2-2(
يحصر أشجار ونباتات الشركة

تواصل مجلة "الوطنية" إلقاء الضوء على "الملف اإللكتروني األخضر لشركة البترول الوطنية الكويتية" 
)KNPC Green Profile(، الذي أعدته دائرة الخدمات العامة من أجل حصر الُمسطحات الخضراء وعدد 

األشجار والُشجيرات الداخلية والخارجية في مواقع الشركة الُمختلفة، وإعداد قاعدة بياناتها عنها.
وتُعّد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تعكس اهتمام "البترول الوطنية" الكبير بالبيئة والحفاظ عليها.

وتتضمن هذه الحلقة لقاءات مع مجموعة من موظفي الدائرة الذين عملوا في مواقع الشركة المختلفة 
إلتمام هذا الملف.

الكندري: اهتمام بالزهور 
وتكثيف زراعتها بحديقة 

المكتب الرئيسي

بيئة

العدد 529 - أغسطس 202022
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شركات ُمتخصصة

العمالء  إدارة  مراقب  قالت  البداية،  في 
بالمكتب الرئيسي - دائرة الخدمات العامة، 
مريم الكندري إن "البترول الوطنية" تقوم 
باالستعانة بشركات متخصصة في مجال 
الخدمات الزراعية، وذلك من أجل الحفاظ 
على خصوبة ونضارة الُمسطحات 
الــخــضــراء واألشــجــار، مشيرة 
إلى أن هذه الشركات تقوم 
العاملة،  األيــدي  بتوفير 
والُمعدات  والــمــواد 
والــمــســتــلــزمــات 
ــة  ــوبـ ــلـ ــطـ ــمـ الـ
ــة  ــ ــان ــ ــي ــصــ ــ ل

الُمسطحات الخضراء والنباتات وتنسيق 
وري وتسميد وتشذيب األشجار واألزهار 
الداخلية  في كافة مواقع الشركة، سواء 
حديثة  ري  شبكة  توفير  مع  الخارجية،  أو 

والعمل على صيانتها باستمرار. 

بالزهور  أيضًا  تهتم  الــدائــرة  أن  وأوضحت 
ــالل تكثيف زراعــتــهــا  الــمــوســمــيــة مــن خـ
تّمت  حــيــث  الــرئــيــســي،  المكتب  بحديقة 
بـــذور مــا يقرب مــن 5 آالف شتلة،  ــة  زراعـ
باإلضافة إلى شراء نحو 7 آالف شتلة، مع 
زيادة مغطيات التربة بحدود 30 ألف من 
مزروعات البطاطا الحلوة، وتوفير نباتات 
في  الرئيسي  المكتب  بمشتل  عشبية 

حدود 15 ألف عشبة ليمون.

ــواع الــُمــعــمــرة  ــ ــ كــمــا تـــّم الــتــركــيــز عــلــى األن
وزهــرة  الجزانيا،  زهــور  مثل  الشتالت،  من 
 15 بواقع  الشتالت  من  وغيرها  المكحلة، 
ألف زهرة، وإضافة شجيرات من نوع المازيا 

بحدود 300 شتلة، و40 شتلة سدر تفاحي.

وقــد تــّم توزيع عــدد 5 آالف شتلة ليمون 
ــنــاء عــبــدهللا،  ــع مــصــفــاة مــي ــواقـ عــلــى مـ
ومصفاة ميناء األحمدي، مع تقديم عدد 
للزراعة  العامة  للهيئة  صــبــار  نبتة   500

الرومي: إنشاء شبكة 
ري متطّورة لتغطية 

األماكن المزروعة

●  التركيز على األنواع الُمعمرة من الشتالت وخصوصًا األزهار
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والثروة السمكية، هذا باإلضافة إلى توزيع 
موظفي  على  "األلــوفــيــرا"  صبار  نبتة   150

المكتب الرئيسي.

منحل للشركة

وعن األفكار الجديدة التي قد تضيف لتنمية 
بــمــواقــع الــشــركــة، أكــدت  الــزراعــيــة  البيئة 
الكندري أن الدائرة تناقش بصفة دائمة كل 
األفكار الجديدة المطروحة بخصوص تطوير 
وتنمية البيئة الزراعية في الشركة والمواقع 
التابعة لها، مشيرة في هذا الشأن إلى أن 
بحديقة  منحل  إنشاء  فكرة  نفذت  الدائرة 
المكتب الرئيسي، طرحها أحد الموظفين، 
حيث تّم وقتها التعاقد مع إحدى الشركات 

الُمتخصصة من أجل إنشاء المنحل.

األثــر  لمسنا  التجربة  تلك  ــع  واقـ ومـــن 
اإليجابي لعمليات التلقيح التي يقوم بها 
النحل على النباتات واألزهار، إذ ساهمت 
هذه العملية بشكل كبير في تنمية البيئة 
الرئيسي  المكتب  بحديقة  المحيطة 
وتنوع النباتات، كما أن الشركة تستفيد 
يتم  الــعــســل، حــيــث  إنــتــاج  مــن عملية 
توزيعه على اإلدارة العليا ومديري الدوائر 

ورؤساء الفرق بالشركة.

ُمعالجة النباتات التالفة

العمالء  إدارة  مراقب  أوضــح  جانبه،  من 
بمصفاة ميناء األحمدي – دائرة الخدمات 
العامة، رومي الرومي أنه تّمت زراعة أغلب 
ــل وخـــارج  لــلــزراعــة داخـ المتاحة  األمــاكــن 
مصفاة ميناء األحمدي، وتّم إنشاء شبكة 
األماكن، مثل  تلك  لتغطية  ري متطّورة 
وهذا  المصفاة،  داخــل  الرئيسي  الــشــارع 
ما أتــاح زراعــة أكثر من 200 شجرة سدر، 
باإلضافة إلى زراعة أكثر من دوار بالمنطقة 
المحيطة بمغطيات التربة وزراعة بعض 

األشجار التي ال تحجب الرؤية بالطرق.

وعــن األفــكــار اإلبــداعــيــة الــتــي تــّم تطبيقها 
لــلــُمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر الــمــلــف األخــضــر 
ــي: "دائـــــرة الــخــدمــات  ــرومـ ــال الـ لــلــشــركــة، قـ
العامة اهتمت بإنشاء المشاتل ألهميتها 
التالفة  والــمــزروعــات  النباتات  ُمعالجة  في 
إنــشــاء مشتل  تــّم  إذ  استخدامها،  وإعـــادة 
بمصفاة ميناء األحمدي، باإلضافة إلى ذلك 
تّم استخدام أنظمة الري الحديثة لشبكات 
الكهربائي  المؤقت  اســتــخــدام  مثل  الـــري، 
من  المزيد  يوفر  والــذي  المصفاة،  بمواقع 
ويناسب  العاملة،  لــأيــدي  والجهد  الــوقــت 
الكويت من  الــذي تتمتع به دولــة  الطقس 

أجواء حارة تتطلب الري الدائم للحفاظ على 

النباتات والمزروعات خالل موسم الصيف. 

وأوضح أنه تتم االستعانة بالمياه الُمعالجة 

بعض  في  التبريد  دورات  من  المستخرجة 

وحدات المصفاة لري الُمسطحات الزراعية 

داخل وخارج المصفاة، وهذا يؤدي إلى ترشيد 

استهالك المياه العذبة.

وأضــاف الرومي أنه رغم اهتمام الشركة 

بتنمية البيئة الزراعية، إال أن الحفاظ على 

السالمة المرورية للطرق دائمًا من أوليات 

الشركة  إدارة  توجه  حيث  العليا،  اإلدارة 

بشكل أساسي بالتوسع في زراعة أنواع 

ُمحددة من النباتات واألشجار والشجيرات 

التي ال تتسبب في إعاقة الحركة أو حجب 

لحدان: استغالل موسم 
الربيع والشتاء في جمع 

البذور والتشتيل

●  مريم الكندري●  علي خشاوي

●  سعود العوام

●  فواز لحدان

●  رومي الرومي
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القيام  مــع  الــطــرق،  الــرؤيــة لمستخدمي 

بشكل  وتقليمها  ومتابعتها  بصيانتها 

دوري لتجنب أي أضرار قد تنتج. 

مصدات للرياح

مبنى  ُمــســطــحــات  تشجير  وبــخــصــوص 

 ،)MSEOC( تدريب وأسناد األمن واإلطفاء

الرئيسي  بالمكتب  إداري  ُمساعد   أوضــح 

أنه  العامة، فــواز لحدان  الخدمات  دائــرة   –

لالستفادة من الظروف البيئية المحيطة 

بمواقع الشركة، تّم تطبيق مقترح بسيط 

بركة  فــي  األمــطــار  بــإعــادة استخدام مياه 

ري  فــي  ــاد  اإلســن مبنى  بموقع  التجميع 

حوالي 350 شجرة سدر لتشكيل مصدات 

للرياح واألتربة من الجهة الشمالية للمركز.

توفير 15 ألف عشبة 
ليمون بمشتل 

المكتب الرئيسي 

كما تقوم الشركة باستغالل موسم الربيع 
والشتاء في جمع البذور والتشتيل، أو تقسيم 
النبات لعدة نباتات متنوعة لزراعتها من جديد، 
لتحقيق أكبر استفادة من هذه النباتات دون 
الحاجة للشراء من جهات خارجية، مما ُيسهم 
األمــراض  من  والوقاية  النفقات،  تقليل  في 

التي يمكن أن تصيب النباتات.

وأضاف أنه تحقيقًا لتوفير بيئة عمل خضراء 
عدة  توفير  تــّم  فقد  جماليًا،  شكاًل  ُتضفي 
أنواع من النباتات بداخل المكاتب والممرات 
بصيانتها  القيام  مــع  االجــتــمــاعــات،  وغـــرف 
الحد  عــن  الــزائــد  النمو  لتالفي  دائــم  بشكل 
الذي من الممكن أن يشوه المنظر العام، 
مع استخدام ما ينتج من عملية تقليم هذه 
النباتات في استزراع نباتات جديدة، مشيرًا 
النباتات الموجودة  ــواع  أن تــّم توحيد  أنــه  إلــى 
بغرف االجتماعات والممرات لتظهر بشكل 

مالئم ومتناسق داخل مباني الشركة.

عمليات  فــي  الُمستخدمة  األساليب  وعــن 
الزراعة بالشركة، قال مراقب إدارة العمالء 
الخدمات  دائـــرة   – عــبــدهللا  ميناء  بمصفاة 
العامة، سعود العوام "دائرة الخدمات العامة 
كتجربة  الُمعالجة  التربة  باستعمال  قامت 
وهذا  الشركة،  على  النفقات  لتقليل  جديدة 

زراعية جديدة،  تربة  يّوفر تكلفة شــراء  األمــر 
كما يّوفر تكلفة عملية التخلص من التربة غير 
الُمعالجة ونقلها خارج المصفاة، باإلضافة 
إلى المكاسب البيئية الكبيرة من استصالح 
هذه التربة"، الفتًا إلى أنه من األفكار اإلبداعية 
المستقبلية، التوجه لتشكيل األشجار بحيث 
"البترول  شــعــار  هيئة  على  تصميمها  يتم 

الوطنية"، وهو ما يتم القيام به حاليًا.

إجراءات

وحول اإلجــراءات الُمنظمة لعملية الزراعة، 
أوضح أنه تّم استحداث ُمستند لتنظيم إدارة 
خدمة الزراعة، حيث ينظم عملية إدارة الشركة 
ألعمال الزراعة، سواء الداخلية أو الخارجية، 
من  والصالحيات،  المسؤوليات  تحديد  مع 
بأنواعها,  الــداخــلــيــة  الــنــبــاتــات  تــوزيــع  حــيــث: 
ومسؤوليات الموظفين تجاه تلك النباتات، 
باإلضافة إلى توضيح خطة الطوارئ في حال 

فشل المقاول بتقديم الخدمة المطلوبة.

ــيــدات،  ــمــب وبــخــصــوص آلـــيـــة اســـتـــخـــدام ال
المبيدات  جميع  استخدام  أن  الــعــوام  أكــد 
اللزوم،  وعند  الحاجة  حسب  يتم  الحشرية 
كما أن هذه المبيدات تخضع لموافقة دائرة 

الصحة والسالمة والبيئة بالشركة.

العوام: استعمال 
التربة الُمعالجة كتجربة 
جديدة لترشيد النفقات 

●  اهتمام بزراعة نبات الصبار وتقديم الفائض منه لجهات أخرى
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مناسبات

ذكرى الغزو الغاشم

كوادرنا سّطرت بطوالت كبيرة

يحل  والتي   ،1990 عام  في  الغاشم  العراقي  الغزو  ذكرى  ستظل 
موعدها في الثاني من أغسطس كل عام مؤلمة لكل أهل الكويت، 

وكل من عاش على هذه األرض الطيبة.
مختلف  طالت  وُمدّمرة  فادحة  خسائر  في  الغزو  هذا  تسبَّب  لقد 
القطاعات االقتصادية والصناعية والبنية التحتية على مستوى البالد، 
وكان القطاع النفطي من أكبر القطاعات تضرراً، إذ يعد مقدار الدمار 
الذي لحق بالمنشآت النفطية غير مسبوق، ولم يشهد مثله تاريخ 

صناعة النفط الحديث.

العدد 529 - أغسطس 242022

خسائر فادحة طالت 
مختلف القطاعات 

االقتصادية والصناعية 
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"البترول الوطنية"

ــتــرول الوطنية  ــب ال ــد كــانــت شــركــة  وقـ

التي  الجهات  تلك  واحــدة من  الكويتية 

تضررت بسبب العدوان، حيث تعرَّضت 

من  كثير  إلــى  األحــمــدي  ميناء  مصفاة 

تدمير غرفة  ــّم  وتـ والــخــســائــر،  األضــــرار 

التحكم المركزية تدميرًا كاماًل، وبصورة 

ُمــتــعــمــدة بــاســتــخــدام مــتــفــجــرات من 

تّم  كما  الــعــراقــي،  الجيش  أفـــراد  قبل 

المنتجات  نقل  مضخات  وتدمير  حــرق 

خطوط  وجميع  الثالث  المصافي  بين 

ــيــب الــتــابــعــة لــهــذه الــمــضــخــات،  ــاب األن

الــجــزيــرة  وتــخــريــب أجــهــزة التحكم فــي 

االصطناعية وُمعداتها.

وفي مصفاة الشعيبة تعرَّضت معظم 

حيث  كبير،  لتدمير  والمرافق  الــوحــدات 

الخام بكثير  النفط  أصيبت وحــدة تكرير 

مــن األضـــــرار، وكــذلــك وحـــدة التكسير 

الهيدروجيني.

وتضررت البنية اإلنشائية لمواقع عدة 
البترولية،  المنتجات  شحن  رصيف  في 
وتّم تخريب ثالث محطات فرعية لتحويل 
الطاقة الكهربائية، وحرق مجموعة من 
إلى  بــاإلضــافــة  بالكامل، هــذا  الــخــزانــات 

الكثير من األضرار األخرى.

صدمة كبيرة

الغزو،  لمأساة  المريرة  الذكريات  ورغم 
إال أنها فرصة سنوية الستذكار ما قدمه 
أبناء "البترول الوطنية" من تضحيات، وما 
قاموا به من أدوار وبطوالت تاريخية أثناء 

االحتالل الغاشم.

ــتــقــت مجلة  ــن ذلـــــك، ال ــًا مـ ــالقـ ــطـ وانـ
"الوطنية" رئيس ضباط إطفاء مصفاة 
الجاسر،  ميناء األحمدي )سابقًا( فهد 
والـــــذي كـــان يــشــغــل وظــيــفــة ضابط 
فترة  خــالل  الشعيبة  بمصفاة  إطفاء 
الغزو  خبر  "تلقيت  قـــال:  حيث  الــغــزو، 
تدريبية  دورة  نهاية  فــي  وأنــا  الغاشم 

صدمة  بمثابة  الخبر  وكــان  ببريطانيا، 
إلى  توجهت  بــه  معرفتي  وفـــور  كبيرة، 
ــرت طائرة  وفَّ والتي  الكويتية،  السفارة 
خاصة أقلتني أنا و25 ضابطًا من الجيش 
والشرطة واإلطفاء إلى القاهرة، ومنها 
إلى المملكة العربية السعودية، ثّم بعد 
ذلك دخلت البالد برًا من نقطة حدودية 
تقع  رغــوة"  "مركز  تسمى  غير ممهدة 

جنوب مزارع الوفرة".

رحلة عصيبة

التنقالت  لصعوبة  ــظــرًا  "ن وأضــــاف: 
الوفرة،  مــزارع  في  للمبيت  اضطررت 
وكانت رحلتي عصيبة حتى وصلت إلى 
دخولي  مــن  أيـــام  أربــعــة  وبعد  منزلي. 
الكويت طلبني رئيس ضباط اإلطفاء 
عبدهللا  آنــــذاك،  الشعيبة  بمصفاة 
لالجتماع   - ــراه  ث - طيب هللا  القطان 
معه في المصفاة من أجل االلتحاق 
بالعمل، وعندما وصلت لم أجد معه 

●  الجاسر مع مجموعة من اإلطفائيين خالل تنفيذ إحدى المهام●  فهد الجاسر
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جنسية  من  واحــد  إطفاء  ضابط  غير 
عربية، رفض السفر وترك المصفاة، 
وعــلــى الـــفـــور بـــدأنـــا فـــي اســتــقــطــاب 
النقص  لسد  وتدريبهم  المتطوعين 

الشديد في طواقم اإلطفاء". 

وأشار إلى أنه بسبب هذا النقص الكبير 
في األعداد، كان يتم تجمع جميع رجال 
اإلطـــفـــاء بــالــشــركــة فــي مــركــز إطــفــاء 
ــن ثم  ــدي، ومــ ــمــ مــصــفــاة مــيــنــاء األحــ
االنطالق للتعامل مع أي حوادث تقع 
الــثــالث فــي ذلك  فــي مصافي الشركة 
 - عــبــدهللا  ميناء   – )الشعيبة  الــوقــت 

ميناء األحمدي(.

دمار 

ــار الــــذي تــعــرَّضــت له  ــدمـ وعـــن حــجــم الـ
أوضــح  بــالــشــركــة،  المختلفة  الــمــواقــع 
الــغــزو  ــــذي خلفه  ال الـــدمـــار  الــجــاســر أن 
هي:  رئيسية  أقسام  ثالثة  إلــى  ينقسم 
دمار أخطاء التشغيل، ودمار حدث خالل 
ُمتعمد وقت  وتــخــريــب  الــتــحــريــر،  حـــرب 

االنسحاب.

● دمار أخطاء التشغيل:

ــاوالت الــجــيــش الــعــراقــي  ــحـ نــتــج عـــن مـ
الُمنتجة  الــوحــدات  لتشغيل  المختلفة 
وجه  على  والبنزين  عــام  بشكل  للوقود 
احتياجات  توفير  أجـــل  مــن  الــخــصــوص، 
سياراتهم وُمعداتهم وآلياتهم الحربية. 
وكانت األخطاء التي يقومون بها تتسبب 
فـــي تــلــفــيــات كــبــيــرة بــبــعــض الـــوحـــدات، 
الذي  الشديد  والضغط  التحميل  مثل 
تعرضت له وحدة الشعلة بمصفاة ميناء 
األحمدي، مما جعلها ُتطلق كرات لهب 
من الزيت المشتعل. كما حدثت أعطال 
ــرى مــتــعــددة فــي الــمــصــافــي الــثــالث  أخــ
بسبب هذه الُممارسات غير المدروسة.

● دمار حدث خالل حرب التحرير:

بالمصافي  الـــوحـــدات  بعض  تــعــرَّضــت 
خالل حرب التحرير لشظايا وقذائف، مما 
أدى إلى نشوب حريق في وحــدة تقطير 
النفط الخام )CDU(، ووحدة إزالة الكبريت 
 )ARD( الـــجـــوي  التقطير  متخلف  مـــن 
األحمدي، وكذلك حريق  ميناء  بمصفاة 

فــي أحــد خــزانــات زيــت الــوقــود بمصفاة 

ميناء عبدهللا، وانفجار بعض حزم أنابيب 

الوصل بين المصافي.

لــه مصافي  تعرَّضت  دمـــار  أكبر  وكـــان 

الشركة، انفجار حدث في بيت األنابيب 

الذي يضخ المنتجات البترولية الُمختلفة 

إلى الجزيرة االصطناعية بمصفاة ميناء 

حدث  مــا  وكــذلــك  لتصديرها،  عــبــدهللا 

من دمار للرصيف الجنوبي في مصفاة 

الجيش  اتــخــذ  حيث  األحـــمـــدي،  ميناء 

المعتدي هذا الرصيف كمنصة إلطالق 

الصواريخ العراقية.

●  تلفيات كبيرة لحقت بمنشآت "البترول الوطنية"

الجاسر: تعاملنا 
مع أضرار المصافي 

بأقل اإلمكانيات
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● تخريب حدث وقت االنسحاب:

تضمن هذا التخريب الُمتعمد الذي قام 
االنسحاب،  وقــت  العراقي  الجيش  بــه 
حــرق خــزان وقــود الــطــائــرات )ATK( في 
احترق  والـــذي  األحــمــدي،  ميناء  مصفاة 
بسبب قذيفة مدفعية مضادة للطائرات 

اخترقت جداره فأشعلت النيران به.

الهائل  الــكــم  هـــذا  مــع  التعامل  ــول  وحـ
"التعامل مع  الجاسر:  قــال  الــدمــار،  من 
كل األضــرار التي حدثت بالمصافي كان 
وبمساعدة  الشخصية،  بالمجهودات 
من المتطوعين. قمت بتدريب مجموعة 

معظم  وكانت  المتطوعين،  من  كبيرة 
اإلطفاء  آليات  وعلى  ميدانية  تدريباتنا 
بعض  بتعديل  قمنا  أننا  حتى  مباشرة، 
مدافع المياه في آليات الشركة لتتناسب 
مع احتياجاتنا"، الفتًا إلى أن آلية العمل 
كــانــت قــائــمــة عــلــى الــعــمــل الــتــطــوعــي 
واإلحساس بالمسؤولية تجاه منشآت 
الشركة، وكانت هناك حالة التزام كبيرة 
من قبل الجميع ألجل مكافحة أي تخريب 

يتسبب فيه المعتدي بأقل اإلمكانيات.

إنجازات

المتطوع  الــفــريــق  أن  الــجــاســر  ــد  وأكــ
اإلنـــجـــازات، على  مــن  حــقــق مجموعة 
ــزان زيــت  رأســهــا الــتــصــدي لــحــريــق خــ
والــذي  عبدهللا،  ميناء  بمصفاة  وقــود 
أصيب بقذيفة أدت إلى انفجار هائل طار 

بغطاء الخزان.

ــالل 3 ســاعــات مــن الــعــمــل الــجــاد  وخــ
إطفاء  من  الفريق  تمكن  والمتواصل 
األعلى  مــن  سطحه  وتغطية  الــخــزان 
ــوم"، وهـــو األســلــوب  ــفـ بطبقة مــن "الـ

مثل  مع  التعامل  في  دولــيــًا  الُمعتمد 
هذه الحرائق، وهذا األمر أذهل ناظر عام 
دائرة منع الخسائر وقتها، حسين أسد، 
ــجــاز الــذي  ودمــعــت عيناه مــن هـــذا اإلن
تحقق، وأشاد بمجهودات الفريق، وأقر 

بنجاحه الباهر.

معلومات وتطورات

الــشــركــة  إدارة  مـــع  الــتــواصــل  وحــــول 
والحكومة الكويتية، قال: "في البداية كنا 
الكويتية  والحكومة  الشركة  إدارة  نبلغ 
في الخارج بكل المعلومات والتطورات، 
العراقي  الجانب  محاوالت  لهم  وننقل 
المصافي،  لتشغيل  بــهــا  يــقــوم  الــتــي 
بعمليات  الــكــبــيــرة  لمعرفتي  ونـــظـــرًا 
التشغيل بسبب عملي بدائرة العمليات 
قبل دائرة األمن واإلطفاء، وتحديدًا في 
وحدات ُتكرر وقود الطائرات، كنت أعرف 
ومحاوالتهم  خطواتهم  سهولة  بكل 
كضابط  أتــجــول  كنت  فقد  للتشغيل، 
أعمالهم  كــل  ــرف  وأعــ بينهم،  إطــفــاء 
إلــى مهندس  المعلومات  هــذه  وأنقل 

●  دمار كبير نتج عن محاوالت الجيش العراقي المتكررة لتشغيل الوحدات●  حبيب القطان

الهوية الشخصية لحبيب القطان بعد تعيينه بالشركة
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اسمه  الجنسية  فلسطيني  ســالمــة 
منهل الجزيرة، والذي كان بدوره ينقلها 
ــى  ألشـــخـــاص يــمــكــنــهــم تــوصــيــلــهــا إل

الحكومة الكويتية.

توقف العمل

وبخصوص ذات المناسبة، تحدث حبيب 
القطان، الذي عمل في البداية متطوعًا 
الرقة خــالل فترة  بمحطة تعبئة وقــود 
في  التحرير  بعد  تعيينه  ــّم  ت ثــم  الــغــزو، 
الشركة بدائرة التسويق المحلي )يعمل 
ــد الــبــنــوك  حــالــيــًا مــديــر منطقة فــي أحـ
المحلية(، قائاًل: "في صباح يوم الثاني من 
على  النوم  من  استيقظت  أغسطس 

صوت انفجارات ضخمة، وحينها علمت 
وقد  وطننا،  على  الغاشم  الــغــزو  بخبر 
كنت في منطقة الخفجي الحدودية، نظرًا 
لطبيعة عملي في أحد البنوك الخليجية 
هــنــاك، ولــم أستطع دخــول الــبــالد حتى 
وعندما  الغزو،  من  األول  اليوم  مغرب 
نجحت في الدخول توجهت مباشرة إلى 

بيت العائلة لالطمئنان عليهم".

وأضــاف: "بعد االطمئنان على العائلة 
بدأت مباشرة أفكر في كيفية ُمساعدة 
القيام  الــظــروف، عبر  وطني فــي هــذه 
بأي عمل تطوعي نافع، خصوصًا بعد 
أن تــوقــف الــعــمــل فــي كــل األمــاكــن، 
والمصالح،  الجهات  جميع  وتعطلت 

إال أن األفكار جميعها كانت مشوشة 
محطة  أن  الحظت  وعندما  ومرتبكة، 
تعبئة وقود الرقة التي نقطن بجوارها 
عمالة،  تــواجــد  عـــدم  بسبب  ُمعطلة 
فكرت في التطوع مع بعض الشباب 
من أجل تشغيلها، وعلى الفور تواصلنا 
الــوطــنــيــة  الــبــتــرول  إدارة شــركــة  مـــع 
الكويتية، والتي رحبت بالفكرة، ومن ثّم 
تشغيل  فــي  هللا  مــن  بتوفيق  نجحنا 

المحطة".

رد الجميل

ــح الــقــطــان أنـــه بـــدأ هـــذا العمل  وأوضــ
ومعه   ،1990 ــر   ــوب أكــت فـــي  الــتــطــوعــي 
شقيقه وعدد 2 من األصدقاء من أجل 
ُمساعدة األهالي وتقديم العون والدعم 
لهم، الفتًا إلى أن المجموعة استمرت 
بالكامل  المحطة  وإدارة  العمل  فــي 
بــســبــب انــســحــاب الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
التحرير  تّم  أن  إلى  البالد،  خــارج  والسفر 

في فبراير 1991.

الوطنية" قامت  "البترول  إلى أن  وأشــار 
برد الجميل لهذه المجموعة، وعينتهم 

القطان: إدارة "البترول 
الوطنية" رحبت بفكرة 
تشغيلنا محطة الرقة

●  معظم الوحدات والمرافق بـمصفاة الشعيبة تعرَّضت ألضرار فادحة 

معلومات

خالل اللقاء، تحدث الجاسر عن بعض المواقف التي حدثت معه وأثرت فيه، ومنها أنه 
يوم انسحاب جيش المعتدي خرج لتفقد المصافي، وبعدما تجاوز المصافي الثالث 
قابل مجموعة من قوات التحالف، وعلى الفور أبلغهم بكل المعلومات التي يعرفها 
عن تمركز قيادات العدو وآخر أخبار انسحابهم، وكذلك بعض المعلومات عن حالة 

المصافي وأوضاعها.
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الشركة ردت الجميل 
وعّينت أفراد المجموعة 

بدائرة التسويق 

●  معظم الوحدات والمرافق بـمصفاة الشعيبة تعرَّضت ألضرار فادحة 

بدائرة التسويق المحلي، مبينًا أنه عمل 
مـــن بــعــد الــتــحــريــر وحــتــى أكــتــوبــر 1991 
كمسؤول حسابات)كاشير( في محطة 
استقال  ثم  "العريفجان"،  وقــود  تعبئة 
بعد ذلك ليعود إلى مجال عمله في أحد 

البنوك المحلية.

تنفيذ  تعليمات اإلدارة الكويتية

تزوير دفتر السيارة

ذكر القطان بعض المواقف التي حدثت معه خالل فترة الغزو، ومنها "أنه تّم إلقاء 
إلى  طريقه  في  كان  عندما  العراقي  للجيش  األمنية  الحواجز  أحد  في  عليه  القبض 
المحطة وذلك بتهمة تزوير دفتر السيارة، وهي تهمة ظالمة، فلم يكن هناك أي خطأ 
في أوراق السيارة، إال أن الضابط العراقي قرر احتجازه بال سبب، وسجل عليه هذه 

التهمة دون دليل.

وأضاف القطان: "بعدها تّم ترحيلي إلى القيادة العراقية بالمنطقة، والتي كانت تتخذ 
من مدرسة ثانوية الرقة للبنات مقرًا لها، وبفضل من هللا تّم اإلفراج عني بعد ساعات 
من تسليمي لعدم ثبوت أي جرم أو تهمة، ورغم أنها ساعات قليلة، لكنها مرت علي 
وكأنها أيام بسبب عدم معرفتي لما سيحدث، خاصة أن الضابط العراقي الذي قبض 

علي رفض أن يسمع دفاعي عن نفسي أو توضيحي ألي شيء(.

"الــبــتــرول  إدارة  ــع  مـ الـــتـــواصـــل  ــن  وعــ
الوطنية" في تلك الفترة، بّين أن التواصل 
مع إدارة الشركة بشكل مباشر بدأ بعد 
التحرير، حيث كان التواصل قبل التحرير 
يتم بشكل غير مباشر من قبل بعض 
األشـــخـــاص، وكـــان هـــؤالء األشــخــاص 
يتلقون التعليمات من اإلدارة الكويتية، 
العراقي  الجيش  ولكن  إلينا  وينقلونها 

ــرى فـــي بعض  ــ ــان يــفــرض أوامـــــر أخـ كــ
المجموعة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  األحـــيـــان، 
المتطوعة كانت تنفذ فقط ما تراه في 
مصلحة األهالي والبالد، وتتهرب من أي 

تعليمات أخرى.

تعامل غير جيد

الُمعتدي مع من  الجيش  تعامل  وعن 
الوقت،  المحطة في ذلك  يديرون  كانوا 
أكد أنهم كانوا يتعاملون بفوضى كبيرة 
الــنــظــام، فــرغــم صفوف  وال يــحــتــرمــون 
الرتب  بعض  كانت  الطويلة،  االنــتــظــار 
الجموع،  تتخطى  العراقية  العسكرية 
وتشهر األسلحة في وجوه من يديرون 
المحطة ليكون لهم األولوية في التزود 
بالوقود، الفتًا إلى أنه لم تلحق أي أضرار 
مادية أو تلفيات بالمحطة، لكن الصيانة 
و26  يناير   17 بين  ما  الفترة  في  توقفت 
الجوي  القصف  مرحلة  خالل  أي  فبراير، 
العديد  بها  كانت  مرحلة  وهي  والتحرير، 
مــن اإلغــالقــات وعـــدم انــتــظــام العمل، 
البالد  العام في  المناخ  بسبب صعوبة 

وقت الحرب. 
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تكلفته 50 مليون دينار 
ويقع على مساحة 

21 ألف متر مربع 

معالم من بلدي

برج التحرير
تحفة فنية في قلب مدينة الكويت

ُيعّد برج التحرير من المعالم البارزة في قلب مدينة الكويت، فهو تحفة فنية 
ومعلمًا فريدًا في البالد بفضل روعة تصميمه الهندسي والمعماري.

الغزو  توقف بسبب  به  العمل  أن  إال   ،1987 أبريل  البرج في  إنشاء  بدأ 
العراقي على دولة الكويت في أغسطس 1990.

ثم تّم استئناف األعمال مرة أخرى عقب التحرير لتنتهي عمليات البناء 
والتشييد خالل عام 1993، ويفتتح في 10 مارس 1996.
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تّم تغيير اسمه 
ليرمز لتحرير 

الكويت من العدوان

مواصفات

بلغت التكلفة اإلجمالية إلنشاء البرج 50 
مليون دينار كويتي )نحو 165 مليون دوالر 
أمريكي وقتها(، ويقع على مساحة تبلغ 

21 ألف متر مربع. 

ارتفاعه 372 مترًا، وعمق قواعده  ويبلغ 
18 مترًا تحت مستوى سطح البحر. 

ويضم 3 سراديب متتالية، وهو ثاني أعلى 
مبنى في الكويت بعد برج الحمراء، كما 
أنه يحتل المركز الثالث عشر بين أطول 

أبراج العالم.

السفلي  مبنيين؛  على  الــبــرج  ويشتمل 
ويــحــوي  مـــتـــرًا،   150 ارتـــفـــاع  عــلــى  منهما 
مطعمًا دوارًا فاخرًا وشرفة للمشاهدة، 
أمتار،   210  -  170 مــن  ارتــفــاع  على  ــر  واآلخـ
ويتكون من 6 طوابق تحتوي على مكاتب 
المواصالت،  وزارة  منها  تستفيد  فنية 

وجهات رسمية أخرى في الدولة.

رمز التحرير

كان من المقرر تسميته "برج االتصاالت 

السلكية والالسلكية الكويتي"، ولكن عند 
االنتهاء من عمليات البناء تّم تغيير اسمه 
ليصبح "برج التحرير"، ليرمز لتحرير الكويت 

من العدوان الغاشم.

البرج كأحد  بــدأت عمليات تشييد  وقــد 
االتـــصـــاالت،  مــرافــق مــشــروع مجمع 
والذي تم االنتهاء من تنفيذ كافة مراحله 

األولى في عام 1970. 

وخــــالل تــصــمــيــم الــمــشــروع كــــان مبنى 
االتصاالت المركزي القديم قائمًا بموقع 
الــعــمــل، ويــتــألــف مــن 11 طــابــقــًا، ويضم 
المحلية  االتـــصـــاالت  خـــدمـــات  مختلف 

والدولية.

الحكومة مول

لالتصاالت،  كبرج  حاليًا  البرج  ويستخدم 
حيث ُيعتبر من أهم المرافق التابعة لوزارة 

المواصالت في الكويت.

وقد تّم مؤخرًا افتتاح مجمع "الحكومة 
مول" فيه، وبات يحتوي على أفرع لجميع 
الدولة، ومنها: مكاتب  وزارات  خدمات 
تقدم جميع خدمات وزارة المواصالت، 
الشرعية  والتوثيقات  التوثيق  وإدارة 
من  والتنفيذ  القضائي  واالســتــعــالم 
لـــوزارة  فــرعــًا  الــعــدل، كما يضم  وزارة 
يتبع  للتصديقات  ومكتب  الــداخــلــيــة، 

وزارة الخارجية.

مكاتب متنوعة

البرج مكاتب  ذلــك يضم  إلــى  باإلضافة 
المدنية،  للمعلومات  العامة  للهيئة 
ــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
والصناعة،  التجارة  ووزارة  االجتماعية، 
والعمل،  االجتماعية  الــشــؤون  ووزارة 
واإلدارة العامة لإلطفاء، حيث تقدم هذه 

المكاتب خدماتها للمراجعين يوميًا.

●  يبلغ ارتفاع البرج 372 مترًا وعمق قواعده 18 مترًا 
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تراجع االستثمار 
في إنتاج النفط والغاز 

يبعث على القلق

طاقة

نظام الطاقة العالمي
تقرير االستدامة األول لـ "أرامكو":

من بين بواعث القلق التي تشغل قطاع الطاقة، التراجع الكبير 
في االستثمار بمجال إنتاج النفط والغاز خالل السنوات األخيرة، 

وهو ما أدى إلى نقص في اإلمدادات.
وإذا تُركت تلك األمور دون حل، قد يؤدي ذلك إلى زعزعة أمن 
إحداث  ثم  ومن  التضخم،  ُمعدالت  وتفاقم  عالمياً،  الطاقة 

اضطرابات اجتماعية.
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أزمة أوكرانيا فاقمت 
التحديات التي يواجهها 

قطاع الطاقة

عواقب وخيمة

وجاء في تقرير "االستدامة لعام 2021" 
الذي تصدره شركة أرامكو السعودية 
ألول مرة، أن نظام الطاقة العالمي يمر 
بمنعطف قد تكون له عواقب وخيمة 
المجتمع  فشل  مــا  إذا  الــعــالــم،  على 
العالمي في اتباع النهج الصحيح الذي 
تدعمه مجموعة من اإلجراءات الفاعلة 

والُمهمة.  

أمين  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وأكــد 
أزمــة  أن  بالتقرير  كلمته  فــي  الــنــاصــر 
التحديات،  هذه  لتفاقم  جاءت  أوكرانيا 
ولتؤكد في الوقت نفسه على أن البدائل 
تزال  ال  الُمتجددة  الطاقة  مصادر  من 
أن  مضيفًا  الفجوة،  لسد  مؤهلة  غير 
هذا وضع ال يمكن تحمله، لذلك أصبح 
هو  جــديــدة  تفكير  طريقة  إلــى  اللجوء 
الحل الناجع للتصدي لمعضلة التغير 
المناخي بشكل فاعل، وهذا الحل يبدأ 

باالعتراف بثالث حقائق هي:

الـــمـــواد  أن  إلـــــى  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ يــشــيــر   .1
االضطالع  ستواصل  الهيدروكربونية 
بدور حيوي في نظام الطاقة العالمي 

على مدى عقود عديدة قادمة حتى في 
ظل أصعب التصورات المناخية.

ــاجــات األســــــواق في  ــي تــتــبــايــن احــت  .2
المستقبل، إذ ستظل بعضها بحاجة 
إلى المواد الهيدروكربونية لما بعد عام 

.2050

والغاز،  بالنفط  األمــر  يتعلق  عندما   .3
فمن الواضح أن المستقبل يتجه اآلن 
إلى صالح المنتجين األقل تكلفة، وأيضًا 

األقل كثافة كربونية.

موثوقية ومرونة

وأوضح أن "أرامكو" تتمتع بمزايا كبيرة، 
منها المستوى العالمي ألعمالها الذي 
االنبعاثات  كثافة  انخفاض  بين  يجمع 
واإلنتاج،  التنقيب  قطاع  من  الكربونية 
النبعاثات  ومــســتــويــات شــبــه صــفــريــة 
غـــاز الــمــيــثــان، ومــمــارســات حـــرق الــغــاز 
إنتاج  تكلفة  إلــى  إضافة  الشعالت،  في 
منخفضة نسبيًا، ويستند ذلك إلى سجل 
والمرونة  بالموثوقية  الحافل  الشركة 

على مدى 90 عامًا.

أوقــات  فــي  حتى  بأنها  الــشــركــة  وتفخر 

اضطرابات األسواق وتقلباتها - وعندما 
تتخلف  لم   - للهجوم  أعمالها  تعرضت 
عن تسليم أي شحنة ألي عميل ألسباب 

تشغيلية.

فرص متاحة

المستقبل،  إلى  "بالنظر  الناصر:  وقــال 
أمامنا،  المتاحة  الفرص  أعظم  أن  نجد 
بصفة  العمل  على  قدرتنا  على  ترتكز 
مــســتــدامــة، ويــعــنــي ذلـــك أنـــه يتعين 
علينا ضمان استدامة أعمال الشركة، 
ــزاول فيها  ــ ــتــي تـ واســـتـــدامـــة الــبــيــئــة ال
منتجاتها،  تستخدم  ــــن  وأي أعــمــالــهــا، 
تعمل  الــتــي  المجتمعات  وُمــســاعــدة 

فيها على تحقيق النمو واالزدهار".

وتابع: "هي ُمهمة صعبة، إذ إننا ال نملك 
كل اإلجابات وال جميع التقنيات، بل وال 
يوجد من يملكها، لكننا نسعى جاهدين 

إلى ذلك".

خفض االنبعاثات الكربونية

من جانبه، أشــار رئيس مجلس إدارة 
"أرامكو" ياسر الرميان، إلى أن أكبر تحٍد 
مزدوج يواجه قطاع الطاقة يتمّثل في 

●  المستقبل لصالح منتجي النفط والغاز األقل كثافة كربونية وتكلفة مالية
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خفض مستوى االنبعاثات الكربونية، 
العالم  احــتــيــاجــات  لتلبية  والــســعــي 
الــمــتــزايــدة مــن الــطــاقــة فــي الــوقــت 

نفسه.

أرامكو  أن شركة  إلى  الرميان  وأوضــح 
ريادية فريدة على صعيد  تحتل مكانة 
ــم أنها  قــطــاع الــطــاقــة الــعــالــمــي، ورغـ
أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى 
العالم، فإن كثافة االنبعاثات الكربونية 
الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب 
واإلنتاج هي األقل على اإلطالق، مقارنة 
النفط  بــأي شركة مــن كبرى شــركــات 

األخرى.

جائحة كورونا

وبحسب التقرير، سلطت جائحة كورونا 
ــرورة وجـــود منهجية  الــضــوء عــلــى ضــ
للتفكير والتخطيط على المدى البعيد، 
من  أكثر  تتطلع  الشعوب  باتت  فقد 
تــرى شركات  أن  إلــى  وقــت مضى  أي 
تــخــطــط، وتــتــحــلــى بــالــشــفــافــيــة تجاه 
المخاطر، وتمتلك الشجاعة والبصيرة 
لُمعالجة التحديات الناشئة في مرحلة 
مبكرة قبل تفاقمها وتحولها إلى أزمات 

يصعب حلها.

ويمثل التغير المناخي التحدي األكبر الذي 
تواجهه “أرامكو” أو أي شركة أخرى على 

المدى البعيد، إذ ُيعّد خطرًا جسيمًا على 
مستقبل البشرية.

إعادة العالم إلى التوازن

تــوازن  إلــى  العالم  إعـــادة  يتسنى  وحتى 
أفضل للكربون، ينبغي النجاح في الحد 
المسببة  الــكــربــونــيــة  االنــبــعــاثــات  مــن 
النفط  الناتجة عن  الــحــراري،  لالحتباس 
والغاز واستخدامهما إلى أقل مستوى 

ممكن.

النفط  على  الطلب  سيستمر  وطالما 
ــه يــجــب أن تــتــم ُمــعــالــجــة  والـــغـــاز، فــإن
االنبعاثات عند نقطة االحتراق، و"أرامكو" 
ال يمكنها القيام بذلك بمفردها، ولكنها 
مستقبل  تحقيق  نحو  بالعمل  تلتزم 
أقــل فــي االنــبــعــاثــات، وذلـــك بالتعاون 
مع عمالئها وشركائها في جميع أنحاء 

العالم.

على  قائمة  منهجية  الشركة  وتعتمد 
والتحول  للكربون،  ــري  ــدائ ال االقــتــصــاد 
من اقتصاد خطي قائم على "التصنيع، 
إلى اقتصاد  التخلص"،  واالستخدام، ثم 
ــات، وإعــــادة  ــفــاي ــن ــم عــلــى تــقــلــيــل ال قــائ
المتجددة، وإعادة  المواد غير  استخدام 

تدويرها. 

ويمكن إضافة مرحلة رابعة تتمثل في 

ــدورة بشكل كامل  إزالــة الكربون من ال
عبر استخالصه وتخزينه.

تنفذها  الــتــي  وتــعــزز خطة االســتــدامــة 
"أرامــكــو" األهــداف الطموحة للمملكة، 
مــن خــالل تــحــّول مستقر وشــامــل في 
تلبية  على  والُمساعدة  الطاقة،  مجال 
احتياجات األعداد المتزايدة من السكان 
ــقــوم  ــالـــم. وت فـــي مــخــتــلــف أرجــــــاء الـــعـ
مجاالت   4 على  الــشــركــة  استراتيجية 

رئيسة هي:

الــقــوة التي يتمتع بها  إبـــراز مــواطــن   .1
ــتــزام  االل التنقيب واإلنـــتـــاج فــي  قــطــاع 
والمسؤولة  المثلى  بــــاإلدارة  الــشــديــد 
لموارد الطاقة الهائلة التي حبا هللا بها 

المملكة. 

على  للمكامن  المثلى  اإلدارة  وتطلبت 
توازن  عديدة  عقود  عبر  البعيد  المدى 
اإلنتاج بين المناطق التي بلغت ذروتها 
واالستفادة  الجديدة،  اإلنتاج  ومصادر 
تقتضي  حينما  الجديدة  المكامن  من 
نــضــوب  مـــعـــدالت  لتحسين  ــحــاجــة  ال
ــداف  ــ ــ ــع ســـقـــف األهـ ــ ــ ــقــــول، ورفـ ــحــ ــ ال
ــة الســـتـــخـــالص الـــمـــواد  ــوعـ ــوضـ ــمـ الـ

الهيدروكربونية بوتيرة متكررة.

المتطورة  التقنيات  استخدام  وأثمر 
تحت سطح األرض لترشيد استهالك 

األسواق ستظل بحاجة 
للمواد الهيدروكربونية 

لما بعد عام 2050

●  البدائل من مصادر الطاقة الُمتجددة ال تزال غير كافية
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الطاقة وضع الشركة في مكانة مميزة 
واتباع ممارسات ريادية على مستوى 
بالتكلفة  يتعلق  فيما  الطاقة  قطاع 
المحافظة  هــدف  يعّزز  ما  والكفاءة، 
ــبــعــاثــات  عــلــى انــخــفــاض كــثــافــة االن

الكربونية.

الواسعة  الجيولوجية  الخبرات  وتــعــّزز 
ــخــالص  قــــــــدرات تـــطـــويـــر فـــــرص اســت
لتوسيع  "أرامــكــو"  تخطط  إذ  الكربون، 
نطاق أعمالها في قطاع الغاز، ويشمل 
التقليدية  غير  الغاز  مــوارد  تطوير  ذلــك 

بوتيرة سريعة.

والــمــعــامــل  الــمــصــافــي  مــن  شبكة   .2
المحلي  الصعيدين  عــلــى  الكيميائية 

والعالمي. 

ويؤدي التكامل االستراتيجي المستمر 
بين هذه المرافق وضخ االستثمارات 
إلــى  التشحيم  ومــــواد  الــتــســويــق  فــي 
اســتــخــالص الــقــيــمــة اإلضــافــيــة عبر 
مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية 

كاّفة.

ــًا يـــــــؤدي الـــتـــغـــيـــر فــــي أنـــمـــاط  ــ ــضـ ــ وأيـ
الطلب على  نمو  بما في ذلك  الطلب، 
الطلب  انخفاض  ومخاطر  الكيماويات 
إلى  البعيد،  الــمــدى  على  ــوقــود  ال على 
كميات  تحويل  على  الشركة  مساعدة 

إضافية من النفط الخام إلى كيماويات 
في المرافق المتكاملة لتحويل السوائل 

إلى كيماويات.

3. تجّنب المخاطر المتصلة بمحفظة 
ــشــركــة والــمــحــافــظــة على  أعـــمـــال ال
الفريدة  ومكانتها  التنافسية  قدراتها 
حجز  سيناريوهات  تطبيق  خــالل  مــن 
رئيسين  مــســاريــن  وتتبنى  ــكــربــون.  ال
لتحقيق هذا الهدف يتمثالن في خفض 
الكربونية ألعمالها،  االنبعاثات  صافي 
منخفضة  وحــلــول  منتجات  وتــطــويــر 
ــون فــــي قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة  ــ ــرب ــكــ ــ ال

والكيماويات والمواد.

الكربونية  االنبعاثات  خفض  ويعمل 
التشغيلية  ــال  ــمــ األعــ ــن  عـ ــجــة  ــات ــن ال
للشركة على تعزيز التدابير التي تشمل 
رفـــع مــســتــويــات كــفــاءة االســتــهــالك 
والــطــاقــة  التشغيلية،  األعـــمـــال  فــي 
ــكــربــون  الـــمـــتـــجـــددة، واســـتـــخـــالص ال
وتخزينه، وغيرها من المبادرات الرامية 
إلـــى تحقيق الـــتـــوازن بــيــن االنــبــعــاثــات 

الكربونية وامتصاصها. 

تساعدها  جــديــدة  أعــمــال  تــطــويــر   .4
لديها،  الــتــوريــد  سلسلة  توطين  على 
ما  الوطنية،  التنمية  رواد  ومــســانــدة 
ريادتها على صعيد  يمكنها من تعزيز 

الطويل،  المدى  على  واإلنــتــاج  التكلفة 

واالرتقاء بالقدرات التنافسية لسالسل 

وتحسين  للشركة  المحلية  القيمة 

دفع عجلة  على  والمساعدة  مرونتها، 

التنمية االقتصادية.

أعلنت   ،2021 ــام  عـ مــن  ــارس  مــ ــي  وفـ

"شــريــك"،  بــرنــامــج  إطـــالق  السعودية 

يــوّفــر إطــار عمل لتسريع وتيرة  ــذي  ال

ــتــمــاشــى مع  ــي ت ــتـ االســـتـــثـــمـــارات الـ

استراتيجية الشركة، كما يعزز البرنامج 

إلى كيماويات  خطط تحويل السوائل 

واألمونيا  األزرق  الهيدروجين  وإنــتــاج 

الزرقاء داخل المملكة.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت الشركة اتخاذ 

برنامجها  فــي  كبيرة  توسعية  خــطــوة 

إطــالق  خــالل  مــن  الصناعي  لالستثمار 

برنامج "نماءات أرامكو" الذي سيستفيد 

برنامج  يقدمها  التي  الحوافز  حزمة  من 

"شريك".

الشعوب تتطلع 
لشركات تخطط وتتحلى 
بالشفافية تجاه المخاطر

المصدر:
- منصة الطاقة المتخصصة.

●  البدائل من مصادر الطاقة الُمتجددة ال تزال غير كافية
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أكثر 10 دول إنتاجاً للمعادن النادرة
الصين تتصدر القائمة

قفز اإلنتاج العالمي من المعادن األرضية النادرة في عام 2021 إلى 280 ألف طن، 
مقارنة بحوالي 190 ألف طن في 2018. 

ويرتفع الطلب على هذه المعادن مع زيادة االتجاه نحو مصادر الطاقة الُمتجددة، إذ 
إن المعادن األرضية النادرة مثل "النيوديميوم" و"البراسيوديميوم" تدخل في صناعة 

السيارات الكهربائية، وغير ذلك من صناعات الطاقة النظيفة.
 ووفقاً ألحدث البيانات الصادرة مؤخرًا جاءت أكثر 10 دول إنتاجًا لهذه المعادن كالتالي:

اإلنتاج العالمي 
ارتفع في 2021 

إلى 280 ألف طن

دراسة
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الصين

تصدرت الصين قائمة أكبر الدول الُمنتجة 
للمعادن األرضية النادرة لسنوات عديدة، 
وجاءت في عام 2022 بالمركز األول, بعدما 
زاد إنتاجها من هذه المعادن من 140 ألف 

طن خالل 2020 إلى 168 ألفًا في 2021.

الواليات المتحدة األمريكية

أكبر  ثاني  األمريكية  المتحدة  الواليات  ُتعّد 
النادرة،  األرضية  للمعادن  الُمنتجة  الــدول 
رغم أنها المستورد الرئيسي لها، إذ بلغت 
قيمة طلبها على هذه المعادن 160 مليون 
دوالر في 2021، مقارنة مع 109 ماليين دوالر 

في 2020.

األرضية  المعادن  مــن  إنتاجها  بلغ  وقــد 
مقارنة   ،2021 فــي  ألــف طــن   43  الــنــادرة 

بـ 39 ألفًا في 2020.

ميانمار

جاءت دولة ميانمار في المركز الثالث بعدما 
انــخــفــض إنــتــاجــهــا مــن الــمــعــادن األرضــيــة 
النادرة في عام 2021 إلى 26 ألف طن، مقارنة 

بـ 31 ألفًا خالل 2020.

أستراليا

رغم ارتفاع إنتاج المعادن األرضية النادرة 

فـــي أســـتـــرالـــيـــا بــشــكــل مــلــحــوظ خــالل 
لم  لم  أنه  إال  الماضية،  القليلة  السنوات 
يكن على نفس المستوى المأمول خالل 
2021 ليسجل 22 ألف طن، مقارنة بحوالي 

21 ألفًا في 2020.

وتمتلك أستراليا سادس أكبر احتياطيات 
في العالم من المعادن األرضية النادرة.

تايلند

زاد إنتاج تايلند من هذه المعادن بأكثر من 
الضعف في 2021 ليصل إلى 8 آالف طن، 

مقارنة بـ 3.6 ألفًا في 2020.

مد     غشقر

أتت مدغشقر في المركز السادس بعدما 
هذه  مــن  طــن  آالف   3.2 إلــى  إنتاجها  زاد 
المعادن في 2021، مقارنة بـ 2.8 ألفًا في 

 .2020

وتمتلك الدولة مشروع "Tantalus"، والذي 
أشارت تقارير إلى إنه يحوي 562 ألف طن 

من العناصر األرضية النادرة.

الهند

حــلــت الــهــنــد فــي الــمــركــز الــســابــع، حيث 
العامين  مـــدى  عــلــى  إنــتــاجــهــا  يتغير  ــم  ل
الماضيين ُمسجلة  2.9 ألف طن فقط. 

ويمثل ذلك نحو 1 % فقط من اإلمدادات 

العالمية للمعادن األرضية النادرة.

روسيا

أنتجت روسيا 2.7 ألف طن من المعادن 

الـــنـــادرة فــي 2021، وهـــو نفس  ــة  األرضــي

سنوات   3 ـــ  ال مــدى  على  إنتاجها  مــعــدل 

السابقة.

وهناك مخاوف من أن يؤثر الغزو الروسي 

ألوكرانيا على سالسل توريد هذه المعادن 

بين الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا.

البرازيل

التاسع بحجم  المركز  البرازيل في  جاءت 

إنتاج بلغ 500 طن فقط في 2021.

ــلـــى الـــرغـــم مـــن اكـــتـــشـــاف رواســــب  وعـ

ــادرة بقيمة  ــنـ  مــن الــمــعــادن األرضـــيـــة الـ

8.4 مليارات دوالر في الدولة عام 2012، إال 

أنه على ما يبدو لم تتم االستفادة من هذه 

الرواسب.

 فيتنام

فيتنام،  نصيب  مــن  العاشر  المركز  كــان 

التي انخفض إنتاجها من 700 طن في عام 

2020 إلى 400 طن خالل 2021.

●  المعادن النادرة تدخل في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة
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الحوكمة البيئية وقطاع النفط والغاز 

تضمن استمرار  التنقيب واإلنتاج

الشركات  بسياسات  مرهونًا  الطبيعي  الغاز  صناعة  مستقبل  بات 
العمالقة التي بدأت خطوات جادة لتعديل مسارها نحو الطاقة النظيفة.

وُيعّد تطبيق هذه الشركات لمعايير الحوكمة البيئية من الُسبل اآلمنة 
لضمان استمرار االستثمارات وجهود التنقيب واإلنتاج.

وقد أّكد منتدى الدول المصدرة للغاز أّن تقنيات الهيدروجين واحتجاز 
الكربون وتخزينه تُسهم في تعزيز مواكبة الصناعة لرحلة انتقال الطاقة 

التي تتجه إليها غالبية دول العالم.

7 شركات نجحت
بتطبيق الحوكمة 

البيئية في أعمالها

تطوير 
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مستقبل صناعة الغاز 
يرتبط بسياسات 

الشركات العمالقة 

رؤية متكاملة

وفي هذا الشأن، أكد تقرير صادر عن المنتدى 
أن إدراك العالقة بين معايير الحوكمة البيئية 
مــن جــهــة، وأنــشــطــة اســتــكــشــاف النفط 
وإنــتــاجــه )أعــمــال المنبع( مــن جهة أخــرى، 
يسمح بتوصل القائمين على الصناعة لرؤية 
متكاملة حول مستقبل الغاز الطبيعي خالل 
توجيه  أن  من  مــحــذرًا  الطاقة،  تحول  رحلة 
اســتــثــمــارات شــركــات النفط والــغــاز حيال 
قد  مستقباًل  والنظيفة  المتجددة  الطاقة 

يضر بحجم اإلنفاق على أعمال التنقيب.

الصناعة  مواكبة  أن  إلــى  التقرير  ــار  وأشـ
أعمال  من  النظيفة  للتقنيات  النفطية 
ــجــازه  الــمــنــبــع، كــخــفــض الـــكـــربـــون واحــت
الهيدروجين  إنتاج  على  والتركيز  وتخزينه، 
من  ذلك  كل  الطبيعي،  الغاز  من  األزرق 

شأنه جذب االستثمارات المستقبلية.

أعضاء المنتدى

ويضم المنتدى حاليًا 12 دولة هي: الجزائر، 
ــران، وليبيا، وروســيــا، وقطر،  ــ وإي ومــصــر، 
وبوليفيا،  وفنزويال،  ــارات،  واإلمـ ونيجيريا، 

وغينيا االستوائية، وترينيداد وتوباغو.

ــان وعــمــان  ويــتــولــى الـــعـــراق وكــازاخــســت
األعــضــاء  والــنــرويــج مسؤولية  وهــولــنــدا 
بيانات  مبادرة  بالمنتدى، وفق  المراقبين 

المؤسسات المشتركة )جودي داتا(.

وتــمــلــك بــعــض دول الــمــنــتــدى أكــبــر كم 
في  الطبيعي  للغاز  التحتية  البنية  مــن 
العالم، ومن ضمنها: منصات التنقيب، 
ومــنــشــآت الـــضـــخ، وشــبــكــات خــطــوط 

األنابيب المخصصة للنقل.

وإضافة إلى البنية التحتية الضخمة، ُتتيح 
خــبــرات مــنــتــدى الــــدول الــمــصــدرة للغاز 
وتشغيلها  المنشآت  تلك  تصميم  في 
التقنيات  دمــج  إمكانية  طويلة  لسنوات 

الجديدة بالصناعة.

حوكمة بيئية

ورصد التقرير آثار تطبيق شركات النفط 
نظرًا  والــحــوكــمــة،  البيئة  لتدابير  والــغــاز 
التنقيب،  عمليات:  على  ذلــك  لتداعيات 

واإلنتاج، وجذب االستثمارات.

وأوضح أنه رغم التكلفة المرتفعة لتطبيق 
شــركــات النفط والــغــاز آللــيــات الحوكمة 
الــبــيــئــيــة، فـــإن تــنــفــيــذ تــلــك اآللـــيـــات  قد 

الذين  للمستثمرين  جاذبة  وسيلة  يمّثل 
يفضلون المشروعات النظيفة.

ورغم أن تدابير الحوكمة البيئية تحمل بين 
الغاز  تنقذ  قد  مستقبلية  عوائد  طياتها 
الطبيعي من االنضمام إلى فريق الوقود 
بإنهائه،  مطالبات  يواجه  الــذي  األحفوري 
قد  الحالية  بــاآلونــة  تطبيقها  فــإن طــرح 

يشكل صعوبة على قطاع النفط والغاز.

ويتطّلب تطبيق معايير الحوكمة البيئية 
ــالــقــطــاع ضبط  ــال الــمــنــبــع ب ــمـ عــلــى أعـ
عوامل عــدة، من ضمنها خفض معدل 
استهالك  وإدارة  والـــحـــرق،  االنــبــعــاثــات 
لمنع  وتوفير ضمانات  والنفايات،  المياه 
والــغــاز ســواء  النفط  وانــســكــاب  تسرب 

خالل عمليات االستخراج أو النقل.

إلى  تــعــود  بـــإجـــراءات  التقرير  واستشهد 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المعايير 
اتخذتها اثنتان من أكبر شركات النفط والغاز 
استراتيجيات  في  تأثير  لها  وكــان  بالعالم، 
تداعياتها  تمتد  قــد  والصناعة  الشركات 
اضطرار  إلــى  مشيرًا  المقبلة،  للسنوات 
في  التخارج من هولندا  إلــى  "شــل"  شركة 
وقت سابق، وإعــالن نقل مقرها إلى لندن 

●  استثمارات النفط والغاز العالمية زادت 2 % فقط خالل 2021 
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نشطاء  استصدر  بعدما  اسمها  وتغيير 
حــكــمــًا قــضــائــيــًا ضــدهــا يــلــزمــهــا بخفض 
انبعاثات مشروعاتها في أمستردام بنسبة 

تصل إلى 45 % بحلول عام 2030.

التدابير  أحــد  بجانب  "شــل"  موقف  ويأتي 
"توتال  شركة  اتخذتها  التي  االجتماعية 
مشروعات  من  تخارجها  بإعالن  إنــرجــي" 
الغاز في "ميانمار" ألسباب تتعلق بحقوق 
اإلنسان، وفق التقرير الصادر عن المنتدى.

ــل"،  ــد يــنــعــكــس مـــوقـــف شــركــتــي "شــ وقــ
و"توتال إنرجي" سلبًا على استثمارات قطاع 

الغاز، رغم محاولتهما مراعاة تلك التدابير.

مخاوف التمويل

وأشار التقرير إلى أن شركات النفط والغاز 
تسعى لضمان مواصلة استثماراتها، في 
ظل توجه عالمي ُيفضل الطاقة النظيفة 
وخفض االنبعاثات مدفوعًا بالتزامات دولية 

على صعيد الحكومات والشركات أيضًا.

ُمكافح  "عــالــم  نحو  التوجه  أن  شــك  وال 
لتغير المناخ" يزيد من صعوبة تلقي قطاع 
والتسهيالت  التمويالت  والــغــاز  النفط 
التي  المالية  والمؤسسات  البنوك  مــن 

بات غالبيتها يفرض قيودًا على القروض 
االستثمارية بقطاعات الوقود األحفوري.

وتضطر شركات النفط والغاز إلى تخطي 
القيود التمويلية على استثماراتها، وذلك 
من خالل االستجابة إلى مطالبات تطبيق 

المعايير البيئية والحوكمة.

اضطراب األسواق
القليلة  الـــســـنـــوات  خــــالل  جــلــيــًا  وظــهــر 
الماضية أن تزامن التركيز على التحول إلى 
معدل  خفض  مقابل  النظيفة  الطاقة 
ارباكًا  تطوير صناعة النفط والغاز أحدث 
باألسواق التي تمر بحالة من االضطراب، 
سواء خالل تعرض العالم لتفشي جائحة 
"كورونا"، وما أعقبها من إغالقات، أو عقب 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
المتزامن  "كورونا"  التعافي من  ومع بدء 
مع التوسع في تطبيق معايير الحوكمة 
الــبــيــئــيــة، ســيــطــرت عــلــى أســـــواق الــغــاز 
الطبيعي خالل الربع األول من عام 2021 

حالة من التوازن.
أسواق  في  الرئيسيون  الالعبون  وأطلق 
بالمنتدى  األعــضــاء  الـــدول  وكذلك  الغاز 
ــرًا حــول  ــحــذي ــرة ت ــيـ ــوات األخـ ــســن خـــالل ال

مخاطر نقص االستثمارات بقطاع الغاز، 
ال سيما في أعمال التنقيب واإلنتاج.

إنقاذ الصناعة
وقد أوصى التقرير بإدخال التقنيات الجديدة 
إلى الصناعة، وبصورة خاصة أنشطة المنبع 
التقنيات  تلك  أن  إلــى  عــدة، الفتًا  ألسباب 
جهة،  مــن  بالقطاع  المستثمرين  تجذب 
جانب  تعويض  يمكنها  أخـــرى  جهة  ومــن 
المرتفعة  التكلفة  المترتبة على  اآلثــار  من 

لتطبيق المعايير البيئية والحوكمة.
يخطط  الــتــي  التقنيات  أبـــرز  يــلــي  وفــيــمــا 
منتدى الدول المصدرة للغاز لالستعانة 
الحوكمة  آليات  تطبيق  بالتزامن مع  بها 
البيئية، وأبرزها إزالة الكربون والهيدروجين.

● إزالة الكربون:
يبرز حل خفض االنبعاثات وإزالة الكربون 
ــدى  ــاز الــطــبــيــعــي بــصــفــتــه إحــ ــغــ ــ ــن ال مــ
الصناعة لضمان  الفارقة في  المحطات 
خالل  العالمي  الطاقة  بمزيج  لها  مكانة 

المرحلة المقبلة.
الــغــاز عن  قــطــاع  تخلي  تقنيات  وتــتــنــّوع 
انبعاثات  خفض  ضمنها  ومــن  الكربون، 
عمليات  قبل  ــواء  سـ القيمة،  سلسلة 

الحرق أو بعدها.

زيادة االستثمارات 
بالطاقة المتجددة تضر 

باإلنفاق على التنقيب

●  شركات النفط والغاز تستجيب لمطالبات تطبيق المعايير البيئية للحصول على تمويالت مالية
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منتدى  أعــضــاء  تــعــاون  أن  التقرير  ورأى 
الدول المصدرة للغاز فيما يتعلق بتطبيق 
تقنيات إزالة الكربون عن الغاز الطبيعي 
وتخزينه  الكربون  احتجاز  ضمنها  ومــن   -
ــعــّزز مــن مــدى اســتــعــداد تلك الــدول  - ُي

لتطبيق الحوكمة البيئية.
● الهيدروجين:

ــام عــالــم  ــحـ ــتـ ــى أن اقـ ــ لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـ
الهيدروجين األزرق ُيعد من أهم مسارات 
بمزيج  مــوقــعــًا  الطبيعي  الــغــاز  ضــمــان 
الطاقة العالمي خالل رحلة تحول الطاقة، 
الهيدروجين  تقنيات  مزج  أن  إلى  مشيرًا 
داخل البنية التحتية للغاز ُيسهم أيضًا في 

تطبيقه لمعايير الحوكمة البيئية.
وأكد أن استثمارات الهيدروجين األزرق بدأت 
تشق طريقها بين عدد من أعضاء منتدى 

الدول المصدرة للغاز في األشهر األخيرة. 

مسيرة الحوكمة
تطّرق التقرير إلى نجاح 7 شركات بارزة بقطاع 
نموذج  تشكيل  في  العالمي  والغاز  النفط 
لدمج إستراتيجيات تحول الطاقة والحوكمة 

البيئية بأعمال قطاع التنقيب واإلنتاج.
1. شركة "شل"

شركة  خطت  الماضية  المدة  مــدار  على 

"شل" 5 خطوات ُمهمة من شأنها تعزيز 
الطاقة  وانتقال  البيئية  الحوكمة  معايير 

في أعمالها.
2. شركة "إكوينور"

فتحت شركة "إكوينور" النرويجية لنفسها 
آفاقًا بمجاالت عدة ُتسهم في تطبيقها 
الطاقة،  وتحول  البيئية  الحوكمة  معايير 
من ضمنها: حذف اإلشارة إلى النفط من 
اسمها السابق "ستيت أويل"، والتوسع 
بمجال طاقة الرياح، إلى جانب تخصيص 
 حجم إنفاق للطاقة النظيفة يتراوح بين 
بحلول  السنوية  ميزانيتها  15 و20 % من 
عــام 2030، بــالــتــوازي مــع فتح آفـــاق في 

مجال الهيدروجين.
3. شركة "بي بي"

البريطانية  النفط  شركة  خطة   انقسمت 
)بي بي( لثالثة جوانب هي: االنطالق خارج دائرة 
بالهيدورجين،  والتوسع  األحــفــوري،  الوقود 

وإلغاء معدالت تعويض االحتياطيات.
4. شركة "توتال إنرجي"

اكتسبت الشركة الفرنسية اسمًا جديدًا 
يعكس تطور استراتيجيتها، بعدما أصبح 
ُيطلق عليها "توتال إنرجي" بداًل من "توتال"، 
ــود الــحــيــوي،  ــوقـ ــواق الـ ــأسـ وانــطــلــقــت بـ

السيارات  وشحن  الشمسية،  والطاقة 
الكهربائية.

الحوكمة  إنرجي" لمعايير  "توتال  وانحازت 
أعمالها  إنهاء  أعلنت  االجتماعية، بعدما 

في "ميانمار" ألسباب إنسانية وحقوقية.
5.شركة "شيفرون" األمريكية

احتجاز  بمشروعات  "شيفرون"  استثمرت 
ــون وتــخــزيــنــه فـــي كــنــدا وأســتــرالــيــا،  ــكــرب ال
الكربونية،  االنبعاثات  وعكفت على خفض 
إنــرجــي" وأوقفت  "تــوتــال  إلــى  انضمت  كما 

أعمالها في "ميانمار".
6( شركة "إكسون موبيل" األمريكية

قطعت شركة إكسون موبيل األميركية 
شـــوطـــًا مــهــمــًا فـــي االســتــثــمــار بمجال 

التقنيات منخفضة الكربون.
7( شركة "إيني" اإليطالية 

ركـــزت شــركــة إيــنــي اإليــطــالــيــة عــلــى رفــع 
أهدألافها حيال التخلص من الكربون.

تدابير الحوكمة البيئية 
تحمل بين طياتها 

عوائد مستقبلية 

●  شركات النفط والغاز تستجيب لمطالبات تطبيق المعايير البيئية للحصول على تمويالت مالية

المصادر:
- مــنــصــة الـــطـــاقـــة الــمــتــخــصــصــة – 

وكاالت .
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أسباب

إن االخــتــبــاء فــي عــبــاءة الــتــشــاؤم يجعل 
الشخص ال يمكن االعتماد عليه، الفتقاره 
مكافحة  علينا  لذلك  بالنفس،  الثقة  إلى 
األفكار السلبية ودفعها بعيدًا حتى ننجو 

بأنفسنا من شبح األفكار السلبية.

وهناك الكثير من األسباب الُمستترة في 
ثوب التشاؤم، وهي:

الشخص  يـــواجـــه  الــخــاطــئ:  الــتــفــكــيــر   ●
المتشائم حالة من التفكير السلبي الناتج 
إما عن تراكم خبرات سابقة سلبية نتيجة 
التعرض لضغوطات عديدة، أو المعرفة 

المشوهة واألفكار المغلوطة.

الــطــاقــة: تأتيك الــســعــادة إذا  انــعــدام   ●
بحثت عــنــهــا، ولــكــي تــنــجــذب إلـــى األمـــور 
اإليجابية عليك بالسعي إليها، فإذا وقفت 

التشاؤم
التخلص منه يجعل حياتك أفضل

التشاؤم، هو مجموعة من األفكار السلبية التي تنهال على شخص 
ما فيتفاعل معها ويصدقها ثم يستسلم لها.

والمتشائم شخص مسلوب اإلرادة، مستسلم للظروف الخارجية، 
وتؤثر فيه التعليقات السلبية بشدة.

الطرق  أفضل  معرفة  في  بالغة  صعوبة  الشخص  يجد  وقد 
للتخلص من األفكار السلبية، وهذا األمر يتطلب ترك المحاوالت 
السابقة الفاشلة جانبًا، ويركز على الجانب المشرق في شخصيته.

تنمية بشرية

مجموعة من األفكار 
السلبية التي تسيطر 

على اإلنسان
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يعني  فهذا  السعادة،  تأتيك  أن  منتظرًا 
أنك ستمكث طوياًل في سبيل الوصول 

إلى أمل ربما ال يتحقق.

ــفــس: اإلنـــســـان  ــن ــال ــقــة ب ــث ● فـــقـــدان ال
وبــقــدرة  بنفسه  للثقة  فــاقــد  المتشائم 
ثقتنا  حياته، ألن  تغيير مسار  خالقه على 
ثقتنا  مــن  ــاس  األسـ فــي  نابعة  بأنفسنا 
على  وقـــدرتـــه  ــكــون  ال رب  فــي  الُمطلقة 
تيسير سبل العيش لنا، ويأس الشخص 
ــدل عــلــى فـــقـــدانـــه الــشــغــف لــلــنــجــاح  ــ يـ
واالســتــمــراريــة، ومــن ثــم سيواجه شبح 

االكتئاب قريبًا.

الشخص  التغيير:  إلـــى  الــدافــع  غــيــاب   ●
المتشائم مسلوب اإلرادة، كما أنه ال يقوى 
على اعتزال كل ما يحط من شأنه ويقلل 

من كرامته.

آثار سلبية

يترك التشاؤم الكثير من اآلثار في نفس 
صاحبه، أهمها:

يسبب  العقلية:  والمشاكل  االكتئاب   ●
التشاؤم شعورًا باأللم، وإحساسًا دفينًا 

بالعرقلة واألرق، وآالم الجسد الحادة.

● إهمال الصحة: تتأثر صحة اإلنسان كثيرًا 
بحالته النفسية، وينعكس التشاؤم على 
مشكالت  يسبب  وقــد  بالسلب،  الصحة 
في القلب، وارتفاع في نسبة الكوليسترول 
الضار، وارتفاع ضغط الدم، والهزال العام.

● اتخاذ قرارات خاطئة وسلبية: يجد اإلنسان 
المتشائم صعوبة كبيرة في اتخاذ قرارات 
مصيرية في حياته، فإذا فعل ذلك فإنه عادة 
ما يكون قرارًا خاطئًا ال يصب في مصلحته 

ألنه ال يفكر بإيجابية في المستقبل.

طرق التخلص

ــن الـــتـــشـــاؤم في   يــمــكــن الــتــخــلــص مـ
5 خطوات فقط، وهي كاآلتي:

بــأخــرى  السلبية  أفـــكـــارك  اســتــبــدل   ●
ــاء تشعرك  إيــجــابــيــة: ابــحــث عــن أشــي
يجدد  أن  يمكن  فاإلنسان  بالسعادة، 
أفكاره من خالل تطوير طريقة تفكيره 
بأخرى  التشاؤمية  النظرة  واستبدال 

إيجابية.

األشياء  على  ركــز  امتنان:  قائمة  ضــع   ●
التي تمتلكها وأمعن النظر فيها بداًل من 
البحث عن األشياء التي تفتقر إليها، وكن 

يجعل الشخص يفتقر 
إلى الثقة بالنفس وال 

يمكن االعتماد عليه

●  الشعور بالسعادة يحّول األفكار السلبية إلى إيجابية

المصدر:
موسوعة ثقف نفسك

ممتنًا لكل ما تمتلك وافتخر به وأسعى 
إلى تطويره.

تعني  ال  األشياء  تجربة  الهزيمة:  تقبل   ●
بالضرورة تحقيق مكاسب حقيقية كبيرة، 
فإن خسارة بعض األشياء وتقبلها هو أمر 
التوقف  على  احــرص  لذلك  باألهمية،  بالغ 
عــن النظر إلــى االنــكــســارات وحــّولــهــا إلى 
فرص عظيمة لتحقيق نصر كبير فيما بعد.

● أســعــد اآلخـــريـــن: االهــتــمــام بــاآلخــريــن 
احتماالت  من  يقلل  إسعادهم  ومحاولة 
لــذلــك عليك أن تبدأ  بــالــتــشــاؤم،  اإلصــابــة 
بنفسك، وأن ُتكرم المحيطين بك لتشعر 

بالمزيد من الرضا والتقبل للذات.

● التحدث بإيجابية مع النفس: نحن أول 
من يقف في طريق سعادتنا، فإذا رغبت 
في تحقيق النجاح عليك أواًل بتقبل ذاتك، 

والتحدث عن نفسك بكل فخر واعتزاز.
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بطاقة تــعــارف.. مــن أنـــت؟ ومــا تخصصك 

العلمي، والجامعة التي تخرجت منها؟

المسعود،  خلف  جــمــال  خــالــد  مهندس 
تــخــرجــت مـــن جــامــعــة "نــيــومــكــســيــكــو" 
تخصص  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 

هندسة كيميائية.

ما طبيعة العمل الذي تؤديه بالشركة؟

أعمل بوظيفة مهندس تنسيق الخطط 
المبنى  فــي  الــشــامــل  التخطيط  بــدائــرة 

الرئيسي للشركة.

القطاع  فــي  للعمل  اخــتــيــارك  سبب  مــا 

النفطي؟

القطاع النفطي من أهم قطاعات االقتصاد 
الـــذات  لتنمية  إيجابية  بيئة  وهـــو  الــكــويــتــي، 

والقدرات.

وعلى المستوى الشخصي يلبي العمل في 
الُمتعلقة  مطالبي  كل  الُمهم  القطاع  هذا 
مــا قمت  يــفــوق  بــشــكــل  ــي  مــهــارات بتنمية 

بدراسته في الحياة األكاديمية.

إلى أي مدى لمست اختالفاً بين طبيعة 

الحياة العملية والدراسة النظرية؟

ــة  ــــدراســ ــاك ارتــــبــــاط كــبــيــر بــيــن ال ــنـ هـ
األكاديمية، ومجاالت العمل المختلفة 
بمصافي الــشــركــة. وتــعــد وهـــذا األمــر 
يجعل مرحلة الدراسة النظرية بمثابة 

خالد المسعود

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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حققت المركز األول 
ببطولة الكويت الدولية 
التاسعة للخيل العربية

خبرات  لبناء  ممتاز  وأســــاس  قــاعــدة 
البد  أنه  والمؤكد  الوظيفة.  عملية في 
ألي شخص أن يمر بهذه المرحلة قبل 
العمل في الدوائر ذات طبيعة العمل 

الفني بالشركة.

ما أهم التحديات التي تواجهك في مجال 

العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟

ــاه األعـــمـــال  ُتـــعـــّد الــمــســؤولــيــة تـــجـ
خالل  بإنجازها  وااللـــتـــزام  المطلوبة، 
الوقت المحدد بدون أي تأخير أو تقصير، 
من أهم التحديات في العمل بالشركة.

ويُمكن التغلب على هذا التحدي من خالل 
وترتيب  للعمل،  الزمني  بالجدول  االلتزام 
بين  األعــمــال  وتقسيم  جــيــدًا،  ــات  ــ األوقـ

أعضاء الفريق الواحد.

موظف  أي  يواجها  التي  التحديات  ومــن 
ــنــه، كــســب ثقة  ــعــي ــة ت ــ ــداي ــ ــد فــــي ب ــديـ جـ
الخاصة  اإلنــجــازات  وإظهار  المسؤولين 
يتحقق  مــا  وهــو  للشركة،  يقدمها  الــتــي 
تلقائيًا عبر المثابرة، وبذل الجهود الصادقة 

والتركيز في العمل.

هـــل تــشــعــر أن عــمــلــك يــتــنــاســب مع 

ميولك؟

التام تجاه عملي،  بكل تأكيد، أشعر بالرضا 
البترول  بشركة  العمل  طبيعة  إن  حيث 
الوطنية الكويتية لها مذاق خاص، كما أنني 

وجدت في وظيفتي بالتحديد شغفًا ساعدني 
بالعمل واالنــتــمــاء  الــســريــع  الــتــأقــلــم  فــي 

للشركة ولدائرة التخطيط الشامل.

ما أهم اإلنجازات التي قمت بتحقيقها 

في مجال العمل؟

بالشركة  عملي  فــتــرة  خـــالل  حققت 
العديد من اإلنجازات، منها: الُمشاركة 
ــداد بــيــانــات الــتــقــريــر الــســنــوي  ــ فــي إعـ
ــداد خــطــط اإلنــتــاج في  ــ لــلــشــركــة، وإعـ
الميزانية السنوية، كما كان لي الشرف 
الخطة  وضــع  فــي  بالُمشاركة  أيــضــًا 
بالنسبة  ــا  أمــ لــلــشــركــة.  الــخــمــســيــة 
ــجــازهــا  لـــأعـــمـــال الــروتــيــنــيــة، فــــإن إن
وتسليمها قبل الوقت الُمحدد لها من 

األمور المعتادة بالنسبة لي.

ما رؤيتك في تطوير الذات؟

على  العمل  خــالل  مــن  يكون  الـــذات  تطوير 
اكتساب خبرات ومعارف بشكل يومي، وبما 
ُيساعد في تنفيذ متطلبات العمل، ولتحقيق 
االستفادة القصوى من هذه الخبرات، يجب 

ُمشاركتها مع الزمالء في العمل.

تــود تحقيقه  الــذي   مــا طموحاتك، ومــا 

في المستقبل؟

أطمح في يومًا ما أن أكون رئيسًا تنفيذيًا 
إلحدى شركات القطاع النفطي بالكويت، 
ولذلك أسعى الكتساب الخبرات النظرية 

والعملية، وتحقيق إنجازات تؤهلني للترقي 
والتدرج الوظيفي.

ــحــــرص عــلــى  ــ ــل ت ــ مــــا هــــوايــــاتــــك، وهــ

ممارستها؟

أمارس هوايات ُمتعددة، من أهمها: تربية 
الخيول، ولعبة التنس األرضــي، والقراءة 
التي أعتبرها رياضة العقل ونور المعرفة، 

لذلك أحرص عليها بشدة.

أما تربية الخيول فتنعكس على األخالق 
التنس األرضــي، هي  واألسلوب، ورياضة 

من أفضل رياضات اللياقة البدنية.

هل حققت أي إنجاز في مجال ممارسة 

الهوية؟ وما هو؟

نعم، حققت المركز األول في بطولة الكويت 
الدولية التاسعة للخيل العربية، وهي خطوة 
أولى أسعى لتنميتها عبر رفع تصنيفي في 

البطوالت المقبلة.

ــيــن مـــمـــارســـة الــهــوايــة  ــق ب ــّوفـ كــيــف تـ

والعمل؟ 

التوفيق بين العمل والهوايات من األمور 
تجاوز  من  تمكنت  أنني  إال  جــدًا،  الصعبة 
الــوقــت وعمل  ذلـــك عــن طــريــق تنظيم 
جدول منظم للمهام اليومية، األمر الذي 
الُمستغلة،  غير  الــفــراغ  أوقــات  قلَّل من 
وأتاح لي الفرصة لُممارسة أكثر من هواية.

●  تربية الخيول من هوايات خالد المسعود
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هل تعلم ؟ 

أن شبكة اإلنترنت في كوريا الشمالّية تحتوي على  	
28 موقعًا إلكترونّيًا فقط.

أن خاليا الدماغ البشرّي هي أطول الخاليا الحية  	
ُعمراً.

متحفًا  	 تمتلك  األمريكّية  "نيوجيرسي"  ــة  والي أن 
خاصًا بالمالعق.

شخصيات

فهيد الديحاني: هو ضابط عسكري كويتي والعب رماية محترف مواليد أكتوبر 1966. حصل على عدد من الميداليات 
األولمبية أبرزها ذهبية الرماية في أولمبياد ريو 2016. شارك في دورة األلعاب األولمبية الصيفية لعام 2000، وحصل 
على الميدالية البرونزية للرجال في الحفرة المزدوجة، وكانت الميدالية األولى للكويت في تاريخ ُمشاركتها باألولمبياد.

وخالل منافسات أولمبياد لندن 2012 شارك في فعاليتي رماية "دبل تراب" و"التراب"، ونجح في تحقيق الميدالية 
البرونزية في الثانية. منحه أمير دولة الكويت الراحل المغفور له الشيخ صباح األحمد )وسام الكويت ذو الرصيعة 

من الطبقة األولى( في 2012.

معلومات عامة

استخدم الصابون قبل الميالد بـ 2500 سنة، وفقًا  	
لما ذكرت األلواح الطينّية للحضارة السومرّية.

قبل  	  2737 عام  في  بالصدفة  الشاي  اكتشاف  تّم 
الميالد بالصين.

ُتشّكل المياه 97 % من البطيخ والخس، و 95 % من  	
الطماطم، و 90 % من الجزر.

كلمات

ال تتحدث عن عطائك، فمن أخذ عليه أن يتذكر. 	

تخّلص من همومك بوضعها في جيبك المثقوب. 	

التخمة أشد فتكًا من الجوع. 	

من الكويت

مدينة الجهراء الطبية: هي صرح طبي عالمي. 

العربية،  والمنطقة  الخليج  مستوى  على  األكبر  ُتعّد 
ألمــراض  مركز  وأكبر  المرضى،  لغرف  أبـــراج   4 وتضم: 
النساء، وأكبر مختبر مركزي، وأكبر قسم حوادث وطوارئ 

بالكويت، باإلضافة إلى 131 عيادة خارجية.

استراحة الوطنية
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رصيف تحميل الزيت 
في مصفاة الشعيبة. 

أعمال التوسعة 
في الرصيف.

مجلة الوطنية: عدد يناير 1977

من األرشيف
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