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16 مؤتمر األمن 
السيبراني

خلود سعد المطيري

زيارة مثمرة

الزيارة التي قام بها للشركة قبل أيام نائب رئيس مجلس الوزراء 
البترول الكويتية،  ووزير النفط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
معالي الدكتور بدر المال، منحت الشركة دفعة جديدة للمضي 
في أداء أعمالها، واالستمرار في القيام بدورها الحيوي، لخدمة 

اقتصاد الدولة، وتعزيز فرصه في تحقيق التنمية المستدامة.

"البترول  عمل  بطبيعة  كاماًل  إلمامًا  الــوزيــر  لــدى  لمسنا  لقد 
الوطنية"، وتفهمًا للصعوبات والتحديات التي تواجهها، كما عبر 
في حديثه لقيادات الشركة عن تقديره ألجيالها المتعاقبة من 
مسؤولين وعاملين، الذين قال إن الفضل يعود إليهم من بعد 

هللا عز وجل، في تطوير أعمالها، وتحقيق نجاحاتها.

ــر عــن قــرب خــالل هــذه الــزيــارة على أنشطة  كما اطــلــع الــوزي
ومشاريع الشركة، وتبادل الرؤى واألفكار مع مسؤوليها، بهدف 
وبما  منها،  المثلى  االستفادة  وتحقيق  األعــمــال،  هــذه  تطوير 
يسهم في الحصول على أفضل مردود اقتصادي، مع مراعاة 

االهتمام بجوانب السالمة واألمان والمحافظة على البيئة.

وفي جانب السالمة على وجه الخصوص، شدد المال على أهمية 
ضمان سالمة العاملين، باعتبارها أولوية كبرى، وبالمقابل أعرب 
عن تفهمه لكون القطاع النفطي يعمل في ظل ظروف تزيد 
بها نسبة المخاطر المحتملة، وهو ما يتطلب الحرص الدائم 
على مضاعفة الجهد، واألخذ بأحدث الوسائل العالمية الكفيلة 

بتأمين سالمة العاملين، والمحافظة على المنشآت.

لقد كانت زيارة مثمرة ومفيدة، خرجت بانطباعات إيجابية من 
قبل الجميع، الذي عبروا عن حرصهم على تطوير أعمال "البترول 
الوطنية"، والقطاع النفطي بشكل عام، وهذا ليس بمستغرب 
طالما والحديث هنا هو عن منظومة متكاملة من الشركات 
اقتصادنا،  عليها  يرتكز  التي  األهــم،  الثروة  تدير  التي  الوطنية، 

وتتحقق من خاللها رفاهية وتنمية مجتمعنا. 

كلمة العدد

20 التغيرات المناخية 
والبيئية

24 المنتدى الحضري 
الوطني األول
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مستقبل أخضر ُمستدام
سمو ولي العهد:

ناقشت النسخة الـ27 من مؤتمر األطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ )COP27(، والتي ُعقدت 
في مدينة شرم الشيخ بمصر قضايا التغيُّرات المناخية، وعلى رأسها الحد من انبعاثات االحتباس الحراري، 

والتكيف مع اآلثار الخطيرة لهذه التغيُّرات.
وبحثت الفعاليات التي شارك فيها قادة وزعماء ونحو 40 ألف ُمشارك من 197 دولة، وعشرات المنظمات 
الدولية واإلقليمية إيجاد أرضية ُمشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخالفات في عدة قضايا ُمهمة، من 
أبرزها مطالب الدول النامية بتمويالت تعويضية لُمواجهة الخسائر واألضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.

وسجلت الكويت ُمشاركة مميزة، من خالل وفد رسمي رفيع المستوى، باإلضافة إلى ُمشاركة عدة جهات 
أخرى من الدولة.

مشاركات

العدد 533 - ديسمبر 42022

الكويت تستهدف الوصول 
إلى الحياد الكربوني خالل 

منتصف القرن الحالي
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نقطة تحوُّل

وألــقــى ممثل حــضــرة صــاحــب السمو 
الجابر  نــواف األحمد  البالد الشيخ  أمير 
سمو  ورعـــــاه،  هللا  حفظه   – الــصــبــاح 
ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل األحــمــد 
الجابر الصباح – حفظه هللا، كلمة في 
قمة مبادرة الشرق األوســط األخضر، 

التي عقدت على هامش مؤتمر المناخ 
.)COP27(

وقال سموه: "يسرني - في البداية، أن 
أنقل لكم تحيات أمير دولة الكويت سمو 
 - الصباح  الجابر  األحمد  نــواف  الشيخ 
حفظه هللا ورعاه، وتمنيات سموه لكم 
بالتوفيق والنجاح للوصول إلى األهداف 

●  سمو ولي العهد أثناء إلقاء كلمته في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

األوســط  الــشــرق  لمبادرة  المنشودة 
األخضر بنسختيها: األولى والثانية".

وأضاف "يشرفني في مستهل كلمتي 
الشكر والعرفان  آيات  أرفع أسمى  أن 
العربية  مصر  جمهورية  حكومة  إلــى 
الــشــقــيــقــة لــمــا لــمــســنــاه مـــن حــفــاوة 
ــداد  واإلعــ الضيافة  ــرم  وكـ االســتــقــبــال 
والعشرين  السابعة  لــلــدورة  المميز 
ــة األمـــم  ــفــاقــي لــمــؤتــمــر األطـــــــراف الت
الــمــعــنــيــة بتغير  ــة  ــ ــاري الــمــتــحــدة اإلطــ

المناخ".    

كــمــا أغــتــنــم هــــذه الــمــنــاســبــة ألتــقــدم 
للمملكة  والــتــقــديــر  الــشــكــر  بــخــالــص 
على  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

على الُمتسبب دفع الفاتورة

طالب ُمشاركون عن قارة أفريقيا في القمة الُمتسببين في االنبعاثات الحرارية 
والمشاكل التي أدت لتغير المناخ، بتحمل فاتورة هذا األمر.

المناخ" خالل  أزمــة  المتنقلين وســط  األشــخــاص  "حماية  بعنوان  وفــي جلسة 
فعاليات "يوم العدالة" على هامش القمة، قالت المتحدثة الرئيسية، نميرة نجم، 
مديرة المرصد األفريقي للهجرة بالمغرب: "هنا في )COP 27( يجب أال نحيد عن 
هذا الهدف.. نأمل أن نرى الوجه اإلنساني، ومعاناة الشعوب بسبب التغيرات 

المناخية على أجندة القمة".

وخاطبت من اعتبرتهم مسؤولين عن هذه المعاناة، قائلة: "على كبار الالعبين 
المُتسببين في الضرر الناتج عن تغّير المناخ أن يتحملوا األعباء الناجمة عن ذلك، 

ودفع فاتورة أفعالهم؛ حتى يمكن لنا تحقيق التنمية".

وتقول معظم دول أفريقيا وآسيا إنها ال تُساهم إال بالقليل جدًا في األسباب التي 
أدت لزيادة االنبعاث الحراري، ورغم هذا فهي األكثر تضرراً من تأثيراته الخاصة 

بالفيضانات والجفاف وارتفاع الحرارة.

ُمشاركة كويتية متميزة 
من خالل وفد رسمي 

وجهات نفطية وبيئية 

رؤية "كويت جديدة 
2035" تستهدف تحقيق 
بيئة معيشية ُمستدامة
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إطــالقــهــا الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن قمة 

مبادرة الشرق األوسط األخضر، تزامنًا 

السابع  ــراف  األطــ مؤتمر  انعقاد  مــع 

المتحدة  األمـــم  التفاقية  والعشرين 

اإلطارية لتغير المناخ، حيث ُتعتبر هذه 

لمنطقة  هامة  ل  تحوُّ نقطة  الُمبادرة 

المناخي،  العمل  األوســط في  الشرق 

وأساسًا للتعاون اإلقليمي في مكافحة 
آثار تغير المناخ، وهو ما ُيعبر عن الرغبة 
الصادقة لدولنا اإلقليمية في تنفيذ بنود 
أهداف  وتحقيق  للمناخ،  باريس  اتفاق 

ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.

إن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات 
ــادرات الــخــلــيــجــيــة واإلقــلــيــمــيــة  ــ ــب ــ ــُم ــ وال

ــة، فقد  ــئ ــي ــب ــال ــة الــمــعــنــيــة ب ــ ــي ــ ــدول ــ وال

 "2035 جــديــدة  "كــويــت  رؤيـــة  تضمنت 

ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية 

ُمستدامة تسعى من خاللها إلى تحقيق 

بتعهداتها  واإليفاء  البيئية  االستدامة 

أن  الدولي.. كما  المجتمع  أمام  البيئية 

معايير  بكافة  ُملتزمة  الــكــويــت  ــة  دولـ

●  سمو ولي العهد خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر

االقتصاد الدائري للكربون

استراتيجية الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني تتجلى في العديد من المشاريع التنموية التي نفذتها وتنفذها الدولة، والتي كان آخرها 
مشروع الوقود البيئي، والذي ُيعّد أحد أهم وأضخم المشاريع في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، ويلبي المتطلبات واالشتراطات في مختلف 

األسواق العالمية، السيما تخفيض نسب الكبريت والمعادن وبقية الشوائب األخرى في المشتقات النفطية لتكون صديقة للبيئة.

ومن المشاريع التي تّم تنفيذها أيضاً مشروع مصفاة الزور. والتي تّم تزويدها بوحدات السترجاع غاز الشعلة، ووحدات السترداد الكربون.

وأكدت ندوة افتراضية نظمتها إدارة العالقات العامة في وزارة النفط بعنوان "االقتصاد الدائري للكربون... نهج شامل إلدارة االنبعاثات"، 
حاضر فيها قائد إدارة الكربون - وزارة الطاقة بالسعودية، هادي الكناني، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية واالقتصادية في الوزارة، 
ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت لألبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة، والمجلس األعلى للتخطيط، ومنظمة "أوابــك". إن الكويت تنفذ عدداً من المشاريع النفطية الكبرى التي تهدف إلى خفض 
االنبعاثات الكربونية، مبنية على مبادئ االقتصاد الدائري للكربون، وتهدف تلك المشاريع إلى تقليل حرق الهيدروكربونات، وكفاءة استخدام 

ل إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة، ُمشددة على أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050. الطاقة، والتحوُّ

وأضافت أن استراتيجية الكويت لعام 2035 ستعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة، وسن التشريعات 
والقوانين ذات العالقة بالحد من االنبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية.

المال: نفخر بالشباب 
الكويتي والفريق 

المشارك بالمؤتمر
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تنفيذ  المتحدة في  األمــم  التعاون مع 
مشاريعها البيئية الُمخصصة لها.

وفي هذا الصدد، فقد شرعت الكويت في 
تنفيذ عدد من المشاريع مثل: مشروع 

الزور  البيئي، ومشروع مصفاة  الوقود 
الكبريت،  مناولة  ومــشــروع  العالمية، 

ومشروع خط الغاز الخامس. 

وأكد سموه بالقول: "ال شك أن مبادرة 

●  جناح دولة الكويت في المؤتمر

"حماية البيئة الكويتية" مراقب أممي

شارك وفد من الجمعية الكويتية لحماية البيئة في القمة بفعاليات ُمتعددة في 
النطاقين )المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء( على مدار أسبوعي القمة.

ترأست الوفد رئيس الجمعية د. وجدان العقاب، وضم كل من: د. شاكر الهزيم 
عضو الجمعية، وعيسى رمضان خبير التنبؤات الجوية وعضو الجمعية، وأيضاً م. 

يوسف الرامزي الُمتحدث الرسمي لفريق المهندسين البيئيين بالجمعية.

وقالت د. وجدان العقاب إن "الجمعية الكويتية لحماية البيئة هي جمعية ُمعتمدة 
لمؤسسات  خاصة  مقاعد  على  وحصلت  مراقب،  بصفة  المتحدة  األمــم  لــدى 

المجتمع المدني طوال فترة القمة".

ورشة  والتنمية  للبيئة  العربية  الشبكة  بالتعاون مع  نّظم  الوفد  أن  وأضافت 
العمل الدولية بعنوان "التحديات الخاصة بتمويل التغير المناخي"، مشيرة إلى 
أنها قدمت خالل الورشة تحدي "رفع الوعي البيئي بالبرامج التلفزيونية، رغم وجود 
قصور في الدعم ال يغطي كلفة اإلنتاج العالية، وكيفية تجاوزه بوجود داعمين 
لسلسلة البرامج الوثائقية للحياة الفطرية في دولة الكويت بتغطية جزء كبير من 
تلك التكاليف، كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وصندوق حماية البيئة التابع 

للهيئة العامة للبيئة.

أخي  الشرق األوســط األخضر بإشراف 
محمد  األمــيــر  الملكي  السمو   صــاحــب 
 - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن 
حفظه هللا، تحقق الكثير من التطلعات 
الــبــيــئــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي 
والدولي من خالل العمل برؤية موحدة، 
على  منها  المرجوة  الفوائد  عن  فضاًل 

المستوى الوطني".

مشاريع واعدة

المكان تجدد  "ومــن هــذا  وتــابــع سمو: 
ــة الــكــويــت تــأكــيــدهــا عــلــى سعيها  ــ دول
الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة ضمن 
الُمسطحات  لـــزيـــادة  الــمــبــادرة  ــذه  هـ

"مناولة الكبريت" و"خط 
الغاز الخامس" مشاريع 

تحقق األهداف البيئية

تنفيذ مشاريع واعدة 
لزيادة الُمسطحات 
الخضراء والتشجير
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●  لقطة جماعية لقادة ورؤساء ووزراء الدول المشاركة 

ــادة  الــخــضــراء مــن خـــالل التشجير وزيـ
المحميات  وإقـــامـــة  الــنــبــاتــي  الــغــطــاء 
البيئية  بالسياحة  واالهتمام  الطبيعية 
الحياد  إلــى  الــوصــول  فــي  للُمساهمة 
الحالي،  القرن  منتصف  خالل  الكربوني 

مما سيتوج بأثر إيجابي في مجال البيئة 

تعود  ضخمة  اقتصادية  فــرص  وخلق 

بالنفع على األجيال القادمة، وفتح آفاق 

جديدة لمستقبل أخضر مستدام".

كما تجدد الكويت دعمها الكامل لجهود 
العربية  المملكة  الــكــبــرى  شقيقتها 
عليه  يتفق  بما  والتزامها  السعودية، 
ولن  ــا،  ــواردهـ ومـ إمكانياتها  ضــوء  فــي 
لتحقيق  امتثااًل  أو  دعمًا  أو  جهدًا  تدخر 

االلتزام بـ 1.5 درجة مئوية

شّددت مسودة اإلعالن الختامي الصادرة عن المؤتمر على ضرورة االلتزام بـ 1.5 درجة مئوية كحد أقصى الرتفاع درجات الحرارة.

وما تزال هناك فجوة كبيرة بين هدف تقليص االنبعاثات قبل حلول عام 2030، والتعهدات والجهود التي تجري على أرض الواقع 
لتحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية، مما جعل منظمات غير حكومية تطالب بتمديد أيام القمة من أجل تحقيق المزيد من 

المكتسبات.

ويحذر علماء المناخ من أنه حتى ال يصل كوكب األرض إلى وضع كارثي، ال بد من كبح ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة 
مئوية.

وأورد نّص المسودة دعوة إلجراء تخفيضات عميقة وعاجلة لالنبعاثات الحرارية، كما ورد في الفقرة 13 من النص دعوة أخرى 
ل صوب الطاقة النظيفة. لتسريع التحوُّ

وأتت الدعوة إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم نصًا صريحًا في الفقرة 15 من المسودة الثانية، كما ورد في باقي الفقرة دعوة 
لتقنين االستهالك غير الفعال للوقود األحفوري.

وفي الفقرة 38، جرت المطالبة بخطط مناخية جديدة بحلول عام 2023. ودعت الفقرتان 55 و56 جميع بنوك التنمية إلى مواءمة 
التمويل مع اتفاقية باريس، والدعوة إلى خريطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف مع التغير المناخي بحلول عام 2025 إلى 40 

مليار دوالر.

وخالل القمة كانت هناك 5 قضايا خالفية، وهي: تمويل الخسائر واألضــرار، وبرنامج عمل التخفيف من االنبعاثات، والهدف 
العالمي المتعلق بالتكيف والتمويل المتصل به، وقضايا تمويل المناخ، والمادة 6 من اتفاقية باريس الخاصة بإنشاء ودعم 

سوق دولية لتعويضات الكربون.
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●  "الوقود البيئي" من أهم مشاريع الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني

ــتــي تــتــوصــل إلــيــهــا هــذه  الــتــوصــيــات ال
المبادرة بكافة نسخها.

لجميع  الشكر  بتقديم  سموه  واختتم 
القائمين على عقد أعمال هذه القمة، 
لنا  القدير أن يهيئ  العلي  المولى  داعيًا 
إليه  نتطلع  مــا  لتحقيق  الــرشــاد  سبل 
لدولتنا  وازدهـــار  جميعًا من خير وتقدم 

والدول الشقيقة والصديقة.

تعاون دولي

ــائــب رئيس  وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد ن
مجلس الــوزراء ووزيــر النفط د. بدر المال 
ل  والتحوُّ الكربوني  الحياد  تحقيق  أهمية 
نحو الطاقة الخضراء في ظل وجود توجه 

ر المناخ. عالمي ورغبة بحل ُمشكالت تغيُّ

الجناح  افتتاح  على هامش  المال  وشــّدد 
التعاون  ضـــرورة  على  بالمؤتمر  الكويتي 
الدولي لمنع االنبعاثات الكربونية، أو على 
زمنية،  خطة  وفــق  منها  التقليل  األقـــل 
موضحًا أن هذا التعاون يحتاج إلى نوع من 
الدعم المالي لتنفيذ الخطط االستراتيجية 

لهذا الموضوع.

ــعــّد مــن أهــم  وأفــــاد بـــأن هـــذا الــمــؤتــمــر ُي
المؤتمرات العالمية، مشيرًا إلى الحضور 
ــحــكــومــات  ــاء الــــــدول وال ــرؤســ ــ الــكــبــيــر ل
المهتمين  لجميع  الفاعلة  والُمشاركة 

بقضايا المناخ. 

ــة  ولــفــت إلـــى أنـــه خـــالل زيـــارتـــه جــنــاح دول
الكويت بالمؤتمر مع وزير الخارجية الشيخ 
سالم عبدهللا الجابر الصباح، التقى الفريق 
القطاع  مــن  ســـواء  الكويتي  التفاوضي 
النفطية(،   الــشــركــات  )جــمــيــع  النفطي 
والهيئة  للتنمية،  الكويتي  والــصــنــدوق 
العامة للبيئة، وغيرها من الجهات الداعمة 
الُمهمة  المسائل  فــي  الكويت  لجهود 

الُمتعلقة بالبيئة وُمعالجة االنبعاثات.

وأعــــرب عــن ســعــادتــه وفــخــره بالشباب 
الكويتي الُمشارك في المعرض وأعضاء 
الوفد التفاوضي من جميع الجهات، مؤكدًا 

ويعملون  حثيثة  بجهود  يقومون  أنهم 
ألكثر من 12 ساعة يوميًا. 

وأوضح المال أنه تّم االجتماع مع الفريق 
ــتـــمـــاع لما  ــتــي، واالسـ ــكــوي ــفــاوضــي ال ــت ال
يــطــرحــونــه مــن أفــكــار تعكس قــدراتــهــم 
التفاوضية، داعيًا الفريق إلى أن يضع نصب 
الــذي أطلقه ممثل حضرة  عينيه االلتزام 
نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 
العهد  ولي  سمو  الصباح،  الجابر  األحمد 
الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح إلى 

المؤتمر، فيما يخص الحياد الكربوني.

وأشار إلى ضرورة االهتمام بحل ُمشكالت 
تغير المناخ داخل دولة الكويت، خاصة مع 
الحرص اإلقليمي والدولي بهذه القضايا، 
داعيًا إلى ُمواكبة ما تنتهي إليه دول العالم 

في هذه المسائل.

واختتم بالتأكيد على أن الُمهمة تحتاج إلى 
ــة"، مــؤكــدًا أن  ــدول ال الجهود داخــل  تضافر 
وزارة  بالتعاون مع  النفط ستعمل  وزارة 
للبيئة،  العامة  والهيئة  والــمــاء،  الكهرباء 
بشكل تكاملي لُمعالجة جميع الُمعوقات 
المؤتمر من  هــذا  في  أثير  ما  كل  وُمواكبة 
نقاط، معربًا عن أمله بأن تحقق الكويت كل 

األهداف التي عقد من أجلها المؤتمر.

خلق فرص اقتصادية 
ضخمة تعود بالنفع 
على األجيال القادمة 
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محطات

إشادة بالشركة وأجيالها المتعاقبة

وزير النفط زار "البترول الوطنية"

إدارة  رئيس مجلس  النفط،  ووزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  بها  قام  التي  الزيارة  حملت 
مؤسسة البترول الكويتية د. بدر المال لشركة البترول الوطنية الكويتية الكثير من الرسائل 
الهامة والدَّالالت، لعل أبرزها تلك التي تؤكد اهتمامه الكبير بالكوادر الوطنية، إذ دعا إلى االهتمام 
بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تُسهم في االرتقاء به.

باإلضافة إلى ذلك، جاءت الزيارة التفقدية التي تُعّد األولى للوزير منذ توليه مهام منصبه ضمن 
التشكيل الحكومي الجديد، لتؤكد على أهمية المشاريع االستراتيجية التي نفذتها وتنفذها 

الشركة، وعلى رأسها مشروع الوقود البيئي.

تسكين المناصب 
القيادية يُسهم في 

اتخاذ القرارات الصائبة

العدد 533 - ديسمبر 102022
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عرض مرئي

بدأت زيارة الوزير د. بدر المال بلقاء عقده 
 في المبنى الرئيسي مع الرئيس التنفيذي 
ــة" وضــحــة أحــمــد  ــي ــوطــن ــتـــرول ال ــبـ ـــ "الـ لـ
الخطيب، ونوابها، ومدراء الدوائر، وعدد 
مــن رؤســـاء الــفــرق فــي الشركة، 
وذلــــــــك بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة 
ــرول الــكــويــتــيــة  ــ ــت ــ ــب ــ ال
الــــشــــيــــخ نــــــواف 
سعود الصباح، 
من  وقيادات 
ــاع  ــطــ ــقــ ــ ال
النفطي.

دور حيوي

عرضًا  النفط  وزيــر  شاهد  اللقاء،  وخــالل 
ــرة  مــرئــيــًا عــن الــشــركــة، قــدمــه مــديــر دائـ
الــتــخــطــيــط الــشــامــل فـــهـــاد الــعــجــمــي، 
استعرض من خالله الدور الرائد للشركة 
في صناعة تكرير النفط، وإدارتها، وهيكلها 
استراتيجيتها،  إلـــى  إضــافــة  التنظيمي، 
ودورها  وأنشطتها،  ورسالتها،  ورؤيتها، 
الحيوي والهام في تلبية الطلب على أنواع 
الوقود لمختلف وسائل النقل والصناعات، 
والماء  الكهرباء  وزارة  احتياجات  وتوفير 
الجهات  الــوقــود، وكــذلــك متطلبات  مــن 
األخـــرى، وأيضًا دورهــا في توفير مختلف 
الطائرات من خالل الشركة  أنــواع وقــود 
الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( 
السوق  تزويد  إلى  باإلضافة  لها،  التابعة 

العالمي بالمنتجات النفطية.

محطات بارزة

ــاول الـــعـــرض أبـــــرز الــمــحــطــات في  ــ ــن ــ وت
حققتها  التي  ــجــازات  واإلن الشركة،  تاريخ 
الـ 60 عامًا،  طوال مسيرتها التي تجاوزت 
التي نفذتها  الكبرى  المشاريع  وخصوصًا 

تطبيق أفضل البرامج 
بمجال الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة

●  الخطيب أثناء حديثها عن مشاريع الشركة االستراتيجية
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●  العجمي يشرح أهمية وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء األحمدي

خالل الـ 5 سنوات الماضية، وفي مقدمتها، 
إنشاء  ومشروع  البيئي،  الوقود  مشروع 
خط خامس إلنتاج الغاز البترولي المسال. 

تــم إستعراضها:  الــتــي  الــمــشــاريــع  ومـــن 
إنــشــاء خــزانــات شمالية جديدة  مــشــروع 

مشروع  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــمــســال،  للغاز 

توسعة مستودع األحمدي، وإنشاء وحدة 

جديدة لمعالجة الغازات الحمضية، وبناء 

الحالية  المرافق  وتحديث  جديدة  مرافق 

لمناولة الكبريت. 

وأيــضــًا مــشــروع إنــشــاء مــرافــق ُمعالجة 
الكويت  نفط  لشركة  الُمنصهر  الكبريت 

بمصفاة ميناء األحمدي. 

ــعــرض  ــة إلــــى ذلـــــك، تـــنـــاول ال ــافـ ــاإلضـ بـ
أهــــم الــمــشــاريــع الــتــي تــعــتــزم الــشــركــة 

●  مدراء ورؤساء فرق الشركة خالل اللقاء الذي عقد مع وزير النفط
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●  جولة تفقدية للوزير في مصفاة ميناء األحمدي لالطمئنان على سير العمليات

المقبلة،  ســنــوات   8 ـــ  الـ خـــالل  تنفيذها 
الجديد  الشمالي  المرفق  تشمل:  والتي 
لمصفاة  التابع  الشعيبة  نفط  لرصيف 
مــيــنــاء عـــبـــدهللا، ومــســتــودع الــتــســويــق 
المطالع،  منطقة  فــي  الــجــديــد  المحلي 
في  الكوك  فحم  مناولة  مرافق  وتجديد 
الزيت  ورصــيــف  عــبــدهللا،  ميناء  مصفاه 
ــد فـــي مــصــفــاة ميناء  ــجــدي الــشــمــالــي ال
الوحدة  تأهيل  إعــادة  األحمدي، ومشروع 
الحمضية  ــازات  ــغـ الـ لمعالجة  الــحــالــيــة 
ــمــــدي، بــاإلضــافــة  بــمــصــفــاة مــيــنــاء األحــ
ــى اســتــكــمــال خــطــة الــشــركــة إلنــشــاء   إلـ
100 محطة وقود جديدة بعدما تم إنجاز 

المجموعة األولى منها. 

وتطّرق العرض إلى التحديات التي تواجهها 

أو في  الحالي،  الوقت  الشركة، ســواء في 

تنفيذ مشاريعها المستقبلية.

الصحة والسالمة

ــرة الصحة  ــ ــر دائـ مـــن جــانــبــه، شـــرح مــدي

ــة والــبــيــئــة بـــالـــوكـــالـــة أحــمــد  ــالمـ ــسـ والـ

ــظــام الــصــحــة والــســالمــة  إســمــاعــيــل ن
وطريقة   ،)i-SHEMS( المتكامل  والبيئة 
على  والتدقيق  المراقبة  وآلــيــات  عمله، 
كــفــاءتــه، كــمــا شـــرح آلــيــة عــمــل برنامج 
المنشأة  بــتــفــوق  المتعلق   )PRIME(
المستمر في الجودة والتكامل والصيانة، 

حيث تقوم هذه اآللية على:

المال أثنى على جهود 
أعضاء فريق اإلطفاء 

التابع للمصفاة

اتخاذ كافة التدابير 
واإلجراءات للُمحافظة 

على أرواح العاملين

مشاريع استراتيجية

التنفيذي  الرئيس  ونــائــب  الــوقــود،  تــزويــد  لعمليات  التنفيذي  الرئيس  نائب  تحدث 
للمشاريع بالوكالة، غانم العتيبي، عن مشاريع الشركة المستقبلية، ومنها مستودع 

التسويق المحلي الجديد في منطقة المطالع.

وأوضح العتيبي لوزير النفط أن المستودعين التابعين لدائرة التسويق المحلي في صبحان، 
واألحمدي، لن يكونا قادرين على تغطية متطلبات السوق المحلي في العام 2028، ومن 

هنا تظهر أهمية هذا المشروع االستراتيجي في تلبية الطلب المحلي على الوقود.

يشار إلى أن الشركة تقوم بدراسة تقييم الطلب االستراتيجي على المنتجات البترولية 
لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتحديد المتطلبات اللوجستية الالزمة لذلك.

وتأخذ الشركة بعين االعتبار آخر التوقعات المستقبلية لالستهالك، ودراسة التوزيع 
الجغرافي للطلب على المنتجات النفطية، كما تقوم بدراسة وتقييم العمر التشغيلي 
لمرافق التسويق المحلي، ومرافق التحميل في المصافي، وخطوط نقل المنتجات، 

وتحديد كافة التحديثات والتعديالت والمرافق الجديدة المطلوبة.
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● التخلص من ُمسببات األعطال.

● الجودة في الصيانة.

● التعّرف والتحكم في تهديدات التشغيل.

● توافق المخاطر والجودة.

● الجودة في خطة الصيانة.

● التطوير في المنشأة.

● سالمة اآلالت الدقيقة.

● التدقيق على أساس المخاطر.

● تكافؤ التشغيل والصيانة. 

اإلنــجــازات  أبـــرز  واســتــعــراض إسماعيل 

والجوائز والشهادات التي حصلت عليها 

الشركة من جهات دولية عالمية مرموقة 

في مجاالت متعددة، والتي منها: شهادة 

نظام تقييم االستدامة العالمي للمباني 

ــم الــمــتــحــدة  ــ ــراء، وشـــهـــادة األمـ الـــخـــضـ
للتنمية النظيفة الخاصة باتفاقية التغير 
من  والسالمة  الصحة  وجــوائــز  المناخي، 
قبل المؤسسة الملكية لمنع الحوادث، 
والــعــديــد مــن الــجــوائــز األخــــرى، مبينًا أن 
"البترول الوطنية" ُتعّد أول شركة كويتية 
والــســالمــة  الــصــحــة  إدارة  نــظــام  تطبق 
إلى  بــاإلضــافــة   ،2002 سنة  منذ  والبيئة 
الــمــتــكــامــلــة  اإلدارة  نــظــم  تــطــبــق   أنـــهـــا 

.)ISO-14001 / ISO-45001 / ISO-9001(

نقلة نوعية

النفط  وزيــر  أكــد  العرض،  انتهاء   وعقب 
د. بدر المال، أن مشروع الوقود البيئي حقق 
نقلة نوعية للقطاع النفطي بتحسين جودة 
الوطنية"،  "الــبــتــرول  منتجات  ومستوى 
المربحة  الــفــرص  الــمــزيــد مــن  أتـــاح  مما 
العالمية،  ــواق  األسـ فــي  المنتجات  لبيع 
أفضل  بتطبيق  االلتزام  أهمية  إلى  الفتًا 
المتبعة  العالمية  والــوســائــل  الــبــرامــج 
فــي مــجــاالت الصحة والــســالمــة واألمــن 
والبيئة، معتبرًا أن ذلك ُيعّد أولوية كبرى 
الرتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في 
المحافظة على سالمة العاملين وتأمين 

المنشآت النفطية.

●  قيادات الشركة والقطاع النفطي مع الوزير

العجمي قّدم عرضًا 
مرئياً عن الشركة ودورها 

الرائد في صناعة التكرير

●  المال يؤكد على االهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات
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إنجازات.. وأعوام

نجحت شركة البترول الوطنية الكويتية خالل السنوات الخمس الماضية في إنجاز 
مجموعة من المشاريع االستراتيجية المُهمة، نستعرضها فيما يلي، وأعوام تنفيذها:

● 2017 - مشروع إنشاء خزانات شمالية جديدة للغاز المسال.
● 2019 - توسعة مستودع األحمدي.

● 2020 -  وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية.
● 2020 - إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت.

● 2021 - مشروع الوقود البيئي.
● 2021 - إنشاء مرافق ُمعالجة الكبريت الُمنصهر لشركة نفط الكويت بمصفاة ميناء 

األحمدي.

● 2022 - إنشاء خط خامس إلنتاج الغاز البترولي المسال.

وأعــرب بهذا الصدد عن تفهمه لطبيعة 
ــتــي تجعله  أعـــمـــال الــقــطــاع الــنــفــطــي ال
عرضة أكثر من غيره للحوادث والمخاطر 
المحتملة، مؤكدًا أن دور مسؤولي القطاع 
هو اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير وإجراءات 

للُمحافظة على أرواح العاملين.

العنصر البشري

بالعنصر  االهــتــمــام  ــــى  إل ــمــال  ال ودعــــا 
من  المزيد  وإكسابه  الكويتي  البشري 
التي تسهم في  ــقــدرات  الــمــهــارات وال
ــرامــج الــتــدريــب  االرتـــقـــاء بـــه، وخــاصــة ب

والتأهيل الحديثة.

من  المتعاقبة  األجـــيـــال  بــجــهــود  وأشــــاد 
وبدورهم  بها،  والعاملين  الشركة  قيادات 
في زيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية 
كــوادرهــا  تطوير  على  حرصهم  خـــالل  مــن 
ومرافقها  منشآتها  وتــحــديــث  البشرية 
البيئية  والمعايير  االشــتــراطــات  لمواكبة 

لألسواق العالمية. 

ووعد وزير النفط بتذليل كل العقبات التي 
مهامها  إلنجاز  الشركة  أداء  تعترض  قد 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، وتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا 

االستراتيجية.

جولة ميدانية 

عقب ذلك توجه الوزير برفقة قياديي القطاع 
والشركة بزيارة إلى مصفاة ميناء األحمدي، 
حيث قام بجولة ميدانية اطمأن خاللها على 
العاملين  والتقى  اإلنتاجية  عملياتها  سير 
وأعضاء فريق اإلطفاء التابع للمصفاة، مثنيًا 

على تفانيهم الدائم وجهودهم المخلصة.

ــمــال خـــالل الـــزيـــارة اجــتــمــاعــًا مع  وعــقــد ال
تعزيز  إلــى  فيه  دعــا  النفطيين  القياديين 

التعاون بين الرؤساء التنفيذيين للمؤسسة 
وشركاتها التابعة من أجل تحقيق أهداف 

وتطلعات القطاع النفطي الكويتي. 

في  الــقــيــاديــة  المناصب  تسكين  أن  وأكـــد 
القرارات  اتخاذ  شركات القطاع ُيسهم في 
الصائبة في التوقيت المناسب، محذرًا من 
االنعكاسات السلبية التي قد تؤثر على أعمال 
القطاع نتيجة التأخر في اتخاذ القرار، الفتًا إلى 
أن القرارات الصائبة المتأخرة تنعكس أيضًا 

سلبًا على أعمال القطاع النفطي الكويتي.

●  قيادات الشركة والقطاع النفطي مع الوزير

إسماعيل شرح نظام 
الصحة والسالمة والبيئة 

المتكامل في الشركة
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مؤتمر األمن السيبراني
استعرض أحدث البرامج والتطبيقات

تعطي شركة البترول الوطنية الكويتية أهمية كبيرة لألمن السيبراني، 
إليمانها بأن حماية البيانات ال تقل أهمية عن حجم المعلومات الُمتاحة 

ومحتواها وسريتها.
وفي هذا العصر الرقمي الذي نعيشه، أصبح أمن المعلومات مسألة 
مهمة جداً، لمنع القراصنة من الوصول لهذه المعلومات واستخدامها 
ألغراضهم الخاصة، خصوصًا أنه خالل السنوات القليلة الماضية زاد 

تكرار وشدة الهجمات السيبرانية واختراق البيانات بشكل ملحوظ.
وانطالقاً من هذه الُمعطيات، شاركت "البترول الوطنية" في المؤتمر 
والمعرض الخليجي الثالث لألمن السيبراني، الذي أقيم على مدار يومي 

19 و20 أكتوبر بفندق ومنتجع "راديسون بلو".

الدعيج: "البترول الوطنية" 
تستخدم أحدث األجهزة 

لحماية أمنها المعلوماتي

تقنيات 

العدد 533 - ديسمبر 162022
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تبادل خبرات

شركات  إحــدى  والمعرض  المؤتمر  نظمت 
المعارض  وتنظيم  وإدارة  االســتــشــارات 
المركزي  الجهاز  بالتعاون مع  والمؤتمرات، 
لتكنولوجيا المعلومات، وبرعاية من الهيئة 
المعلومات،  وتقنية  لــالتــصــاالت  الــعــامــة 
وبــالــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة مــع المجلس 
وبُمشاركة   ،)AmCham( لألعمال  األمريكي 

عدد من الهيئات والمؤسسات األخرى.

نائب  عبر  الفعاليات،  في  ُمشاركته  وخــالل 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــخــدمــات الــُمــســانــدة 
عــبــدالــعــزيــز الــدعــيــج، عــن ســعــادتــه بتواجد 
كوكبة من االختصاصيين واألكاديميين من 
مؤسسات ُمختلفة في دول مجلس التعاون 
بالمؤتمر والمعرض، الستعراض  الخليجي 
أحـــدث مــا تــوصــل إلــيــه الــخــبــراء والشركات 
وتــبــادل  وتطبيقات،  بــرامــج  مــن  العالمية 
التي  والمؤسسات  الجهات  بين  الخبرات 
لتحقق  آمنة  بيئة معلوماتية  لخلق  تسعى 

الغايات المنشودة من هذه الملتقيات.

معلومات فنية

الخاصة  الجهود  م  يدعَّ الملتقى  أن  وأكــد 
باألمن السيبراني، بما يوفره من معلومات 

مستوى  رفــع  فــي  ُتساهم  وتقنية  فنية 
بشركاتنا  والــمــوظــفــيــن  الــمــهــنــدســيــن 
الخبرات  المزيد من  الوطنية، وُتكسبهم 
منشآتنا  حماية  مستوى  لرفع  العملية 
النفطية على وجه الخصوص، وذلك من 
خالل نقل الخبرات العملية في التصدي 
إلى  اإللكترونية  واالخــتــراقــات  للهجمات 

المؤسسات الخليجية.

الــفــنــيــة  ــل  ــمـ ــعـ الـ ورش  أن  وأضـــــــــاف 
ــتــخــصــصــة تــعــكــس الــمــســتــويــات  ــُم ال
الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــلـــُمـــشـــاركـــيـــن مــــن خـــالل 
والــتــي  ــثــريــة،  ال وتــجــاربــهــم  معلوماتهم 
تنعكس إيــجــابــيــًا فــي مــنــع االخــتــراقــات 
نتحدث  إننا هنا  النفطية، حيث  لشركاتنا 
عن مصاٍف ومنشآت حيوية حساسة جدًا 

تكلفتها تتجاوز عشرات المليارات.

يقظة دائمة

ألننا  الدائمة  اليقظة  أهمية  على  د  وشــدَّ
ال نملك أي خيار آخر لحماية منشآتنا من 
بعواقب  علينا  تنعكس  اخــتــراقــات  أي 
وخيمة، لذلك علينا البحث بشكل دائم عن 
الهجمات  للحد من خطر  ُمتقدمة  طرق 
الرقمية،  الفجوة  وتقليص  السيبرانية 

يــوم نحن  وهــذا عمل مستمر، ففي كــل 
الرقمية  منظوماتنا  تطوير  تحدي  أمــام 
واالرتقاء إلى أعلى المستويات في مجال 

األمن السيبراني.

أجهزة متطّورة

الوطنية"  ــبــتــرول  "ال أن  الــدعــيــج  ــح  وأوضــ
تطورًا  وأكثرها  األجــهــزة  أحــدث  تستخدم 
لحماية منشآتها وأمنها المعلوماتي، مع 
عــدم إغفال جانب ُمهم جــدًا، وهــو توعية 
الموظفين بأمن المعلومات، ألن الجهل 
الثغرة  هو  يكون  ربما  األحيان  بعض  في 
التي ينفذ منها المخترقون، لذا أصبح فهم 

األمن المعلوماتي مسؤولية جماعية.

ــال: "نــحــن فــي "الــبــتــرول الوطنية" ال  وقـ
األمنية  األجهزة  هذه  ماهية  عن  نصرح 
تجنبًا  الــشــركــة،  فــي  نستخدمها  الــتــي 
يعرضنا  الـــذي  الخيط  بــدايــة  تــكــون  ألن 
لالختراق.. الحماية الذاتية ال تحمينا من 
الــهــجــمــات، إذ يــتــوجــب عــلــى الــشــركــات 
النفطية الثانية في دولة الكويت أن تكون 
على نفس المقدار من الحيطة والحذر، 
إذ يمكن النفاذ إلى أي شركة نفطية من 

خالل ثغرة في شركة زميلة". 

اكتساب خبرات عملية 
لرفع مستوى حماية 

المنشآت النفطية 

●  خلق بيئة معلوماتية آمنة هو الغاية المنشودة من المؤتمر
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عصب االقتصاد

ــى أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى أمــن  ــ ــار إل ــ وأشــ
باعتباره  النفطي  القطاع  المعلومات في 
ــلــدخــل فـــي دولـــة  ــي ل ــاســ الـــمـــصـــدر األســ
الكويت، وهو أيضًا عصب الحياة في الدول 
الخليجية، لذلك نعطي ألمن المعلومات 
أهمية قــصــوى، فــأي اضــطــراب فــي هذا 
القطاع يلحق ضررًا كبيرًا باقتصادات هذه 
يهمنا نشر  نفسه  الــوقــت  وفـــي  الــــدول، 
الوعي بأمن المعلومات على المستويين 

اإلقليمي والعالمي.

تحوَّط للثغرات

الدائمة  الحماية  نظرية  أن  إلــى  وألــمــح 
للمنشآت النفطية وغيرها قد سقطت 
كثيرون  يظن  كــان  إذ  مجدية،  تعد  ولــم 
قبل عدة أعوام أن أجهزة الحماية تحمي 
ــوال الـــوقـــت، ولــكــن في  مــنــشــآتــهــم طــ
تحمي  الحماية  أجــهــزة  الحاضر  الــوقــت 
ظل  في  فقط  قصير  لوقت  المنشآت 
السيبراني  األمــن  وابتكار  العلم  تــطــّور 
التجديد  من  بد  ال  لذلك  جــديــدة،  لطرق 

اختراق "أرامكو"

االختراق الذي تعرَّضت له شركة "أرامكو" السعودية دق ناقوس الخطر حول ضرورة 
تظافر كافة الجهود لُمواجهة القرصنة اإللكترونية.

وقد تبّين بعد هذا االختراق أن أي شركة مهما كبرت ال يمكنها حماية نفسها بمفردها، 
وهو ما وضع الجميع وجهًا لوجه أمام األمر الواقع. 

والُمراقبة اللصيقة للثغرات األمنية، وال 
بد أن يكون الجميع على وعي معلوماتي 

كبير للتصدي ألي اختراقات ُمحتملة.

خطط دفاعية

من جانبه، أكد نائب مدير الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني 
على ضرورة وضع استراتيجيات وخطط 
دفاعية سيبرانية تضمن بيئة معلوماتية 

آمنة لجميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

الهائل  التكنولوجي  التقدم  أن  ــاف  وأضـ
والُمتسارع الذي يشهده العالم في شتى 
أمنية  تحديات  صاحبته  الحياة،  مجاالت 
خطيرة، تتمثل في التهديدات التي تعددت 

تزايد  ــى  إل أدى  مــا  ومــصــادرهــا،  أنماطها 
التي  اإللكترونية  والهجمات  االختراقات 

تسعى إلى تدمير البيئة المعلوماتية. 

وأوضح أن هذا الحدث الُمهم ُيسهم في 
السيبراني،  باألمن  الخاصة  الجهود  دعم 
عــبــر تــقــديــم واســـتـــعـــراض أهـــم وأحـــدث 
واألجــهــزة  والتطبيقات  الــبــرامــج  أدوات 
الخاصة بهذا الشأن، الفتًا إلى أهمية هذا 
الجهات  بين  الخبرات  تبادل  في  الحدث 
بيئة  لخلق  تسعى  الــتــي  والــمــؤســســات 
تفعيل  أهمية  مــؤكــدًا  آمــنــة،  معلوماتية 
تحقيق  يتم  حتى  المؤتمر  هــذا  توصيات 

الغايات المنشودة منه.

الُمستخدمة  األدوات  تعدد  أن  إلى  وأشــار 

●  الدعيج: التقدم التكنولوجي الهائل والُمتسارع صاحبته تحديات أمنية خطيرة
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بيئة آمنة

تشهد دول المنطقة تسارع كبير في عمليات التحّول الرقمي، وسط ارتفاع ُمعدالت 
الهجمات والجرائم اإللكترونية ومخاطر اختراق البيانات وقرصنة المعلومات.

أكثر حرصًا  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  الكويت ودول مجلس  األمــر جعل  وهــذا 
على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خالل تطبيق نظم حديثة، وعبر 
والمعتمدة  الجودة  ذات  العالمية  لألنظمة  التقنيات  وأفضل  الخبرات  استقطاب 
عالمياً، وهنا يأتي دور الجهات المسؤولة عن أمن المعلومات لوضع استراتيجيات 
وخطط للتوافق مع التطّور العالمي لتقديم أفضل الحلول ألمن الشبكات والجيل 
االختراق  لمنع  مبتكرة  أنظمة  خــالل  من  لها،  تتعرض  التي  التهديدات  من  القادم 
وضمان االستخدام اآلمن الذي يحتاج إليه العمالء في ُمواجهة التهديدات المتطّورة 

والسريعة، وسد الحاجة إلى الحلول المبتكرة.

منظومة  على  كبيرًا  وتحديًا  عبئًا  ُيشّكل 
األمن السيبراني، ولُمواجهة هذه التحديات 
تأثيرها،  من  والحد  والُمتجددة  المتطّورة 
استراتيجيات وخطط  مــن وضــع  لنا  البــد 
عمل سيبرانية تضمن بيئة معلوماتية آمنة 
لجميع األفراد والمؤسسات في المجتمع.

600 مليار دوالر 

األهمية  تعكس  ــام  األرقـ لغة  أن  وبّين 
بلغت  حيث  السيبراني،  لألمن  البالغة 
أكثر من  السيبراني عالميًا  األمــن  قيمة 
150 مليار دوالر في 2020، ومن المتوقع 

●  مناسبة لعرض أحدث البرامج والتطبيقات ولتبادل الخبرات

من  أكــثــر  الــســوق  ــذا  هـ قيمة  تبلغ  أن 
لتسجل   ،2026 بحلول  دوالر  مليار   350
حوال 450 مليار دوالر بحلول عام 2030، 
تكلفة  تقدر  الــدراســات  أن بعض  مبينًا 
التهديدات واالختراقات السيبرانية بأكثر 
من 600 مليار دوالر سنويًا، مما يعكس 

أهمية االستثمار في هذا المجال.

محرك رئيسي

مـــن جــانــبــهــا، أوضـــحـــت مــمــثــل الهيئة 
المعلومات  وتقنية  لالتصاالت  العامة 
تكنولوجيا  أن  ــمــنــصــوري،  ال لــيــالــي  م. 

هي  أصبحت  واالتــصــاالت  المعلومات 
الحديث  العصر  فــي  الرئيسي  المحرك 
والعمل  الُمستجدة  الــتــغــيــرات  وأحـــد 
األســـاســـي لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
ــعــّد المحرك  واالتـــصـــاالت، كــمــا أنــهــا ُت
واإلنساني  االقتصادي  للنمو  الرئيسي 

والتطوير االجتماعي.

المعلومات  تكنولوجيا  أن  ــى  إل ــارت  وأشــ
واالتصاالت ُتساعد على الوصول إلى جميع 
البيانات بسهولة، ومن هنا تنبع المخاطر، 
أو  المعلومات  هــذه  نــظــرًا ألهمية  وذلــك 

البيانات التي يتم تداولها عبر الشبكات.

المحافظة على السرية

من جهته، أكد مستشار المكتب الفني في 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنور 
الحربي، أن المكتب يعني بكل ما هو متطّور 
المعلومات،  تكنولوجيا  وحديث في مجال 
سواء في األمن السيبراني أو األرشفة أو 

حفظ الوثائق اإللكترونية.

وأوضــح أن األمــن السيبراني عامل ُمهم في 
القطاعين؛ الحكومي والخاص، وذلك ألن جميع 
يتطلب  وهــذا  إلكترونية،  أصبحت  التعامالت 

الُمحافظة على سرية وسالمة التعامالت.
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المال: "الوقود البيئي" 
ينقل الكويت لمصاف 
الدول الصديقة للبيئة 

بيئة

التغيرات المناخية والبيئية
قضية حيوية ناقشها مؤتمر دولي

في إطار إيصال رؤيتها إلى الجمهور حول ما وصلت إليه في تحسين 
الُمنتجات النفطية والتقليل من الُمخلفات الضارة، شاركت شركة 
البترول الوطنية الكويتية في المؤتمر الدولي التاسع والثالثين الذي 
المناخية والبيئية وتأثيرها على األمن  "التغيرات  أقيم تحت شعار 
كلية  أقامته  الذي  والُمواجهة"،  التداعيات  واالجتماعي..  اإلنساني 
الدولية  المنظمة  مع  بالتعاون  الكويت  بجامعة  الحياتية  العلوم 
للمسؤولية  اإلقليمية  والشبكة  القدرات،  وبناء  المرأة  لتمكين 

االجتماعية، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

العدد 533 - ديسمبر 202022
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دولة صديقة للبيئة

المهندسة  ثــت  تــحــدَّ الـــصـــدد،  ــذا  ــي هـ وفـ
ــمــال مـــن قــســم الــبــيــئــة خــالل  فــاطــمــة ال
الحلقة النقاشية األولى التي حملت عنوان 
"ٌمواجهة التغير المناخي على مستوى دولة 
"البترول  ومشاريع  إنجازات  عن  الكويت" 
البيئي، مشيرة إلى  الوطنية" ذات الطابع 
الــدول  مصاف  إلــى  الكويت  دولــة  انتقال 
اســتــخــدام  خــــالل  مـــن  للبيئة  الــصــديــقــة 
منتجات مشروع الوقود البيئي الُمطابقة 
لالشتراطات البيئية العالمية في السوق 
األســواق  إلــى  تصديرها  وكذلك  المحلي، 
اآلسيوية واألوروبية، وهي ُمرشحة الختراق 

أسواق جديدة لجودتها العالية.

مشاريع ضخمة

مشاريع  لديها  الشركة  أن  وأضــافــت 
ضــخــمــة ُتـــســـاعـــد فــــي الـــحـــفـــاظ على 
إدارة  نظام  أبرزها:  من  الكويتية،  البيئة 
تكرير  عمليات  مــن  الناتجة  الُمخلفات 
البيئي" عن طريق  "الوقود  النفط داخل 
النفايات  كــل  وإدارة  الــمــحــرقــة،  ــدة  وحـ
منهجي  بشكل  الشركة  عــن  الــصــادرة 
في كافة المواقع، باإلضافة إلى ُمعالجة 
المياه في وحدات ُمتخصصة بمصفاتي 
ميناء عــبــدهللا، ومــيــنــاء األحـــمـــدي، من 

أجل إزالة الملوثات الموجودة فيها قبل 

إعادتها للبحر، وذلك عبر أربع مراحل هي: 

الفصل الميكانيكي، والفصل الكيميائي، 

والمصفيات  البيولوجية،  والُمعالجة 

الهيئة  معايير  مع  يتوافق  بما  الرملية، 

العامة للبيئة.

استدامة

وفي مجال االستدامة واألبنية الخضراء، 

أشارت المال   إلى أن الشركة لديها ثالثة 

أبنية خضراء هي: المبنى الرئيسي، ومبنى 

وكذلك  عبدهللا،  ميناء  بمصفاة  اإلدارة 

المبنى الفني بالمصفاة، مبينة أن جميع 

أعلى  تطبَّق  الــشــركــة  ومــبــانــي  منشآت 

في  العالمية  ــراطــات  واالشــت المعايير 

مجال االستدامة والمحافظة على البيئة. 

نقلة نوعية

وعلى هامش المؤتمر قالت المال لـمجلة 
"الوطنية" إن "ُمشاركات "البترول الوطنية" 
فــي هــذه الــمــؤتــمــرات تــأتــي بــهــدف شرح 
الُمحافظة  إطـــار  فــي  جهودها  وتوضيح 
على البيئة واالهتمام بها، وإيصال رؤيتها 
حول  الكويتي  والمجتمع  الجمهور  إلــى 
الُمنتجات  تحسين  فــي  إلــيــه  وصــلــت  مــا 
النفطية والتقليل من الُمخلفات الضارة، 
وذلك تماشيًا مع رؤية الكويت نحو تحقيق 
الــوقــود  االســتــدامــة"، مبينة أن مــشــروع 
البيئي يؤكد سعي الشركة نحو هذا التوجه، 
حيث إن هذا المشروع الضخم أحدث نقلة 
نوعية في مجال تطوير المنتجات النفطية، 
وذلك من خالل تقليل االنبعاثات الضارة 
التي ُتساهم في الحد من تفاقم ُمشكلة 
هذا  أن  إلــى  مشيرة  المناخية،  التغيرات 
المشروع ُيعد أحد أهم وأضخم المشاريع 
في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، وُيشّكل 
نقلة نوعية كبيرة من شأنها تدعيم حضور 
الكويت كدولة مؤثرة ومنافسة قادرة على 
تلبية المتطلبات واالشتراطات التي تزداد 
العالمية،  ــواق  األسـ مختلف  في  صرامة 
السيما تخفيض نسب الكبريت والمعادن 
المشتقات  في  األخــرى  الشوائب  وبقية 

النفطية لتكون صديقة للبيئة.

الشركة لديها مشاريع 
ضخمة تُساعد في الحفاظ 

على البيئة الكويتية

تقليل االنبعاثات الضارة 
للحد من تفاقم ُمشكلة 

التغيرات المناخية

●  المال تشرح أهمية المشاريع التي نفذتها الشركة وتأثيرها على البيئة



العدد 533 - ديسمبر 222022

ُمهمة  المؤتمرات  هــذه  "مثل  وأضــافــت 
البيئي وتسليط الضوء  جدًا لنشر الوعي 
على المساعي الجادة للحفاظ على البيئة 
وتأثيرها على األمن اإلنساني واالجتماعي".

تقليل االنبعاثات

وفي ذات اإلطار، قال القائم بأعمال عميد 
كلية العلوم الحياتية د. عايد سلمان إن 
"كلية العلوم الحياتية تحرص على تنظيم 
مثل هذه المؤتمرات التي تندرج في إطار 
في  عليها  نركز  التي  الهامة  المواضيع 
وتقليل  البيئة  لحماية  العلمية  أبحاثنا 
مصادر االنبعاثات والملوثات، واالهتمام 
على  عــالوة  بأنواعها،  البديلة  بالطاقات 
االهتمام بصحة وسالمة األغذية، وطرق 
الــتــغــذيــة الــصــحــيــة، وكـــذلـــك صــعــوبــات 
وطــرق  الــتــواصــل  واضــطــرابــات  التعّلم 
عالجها، إضافة إلى العديد من المواضيع 

األخرى الُمهمة".

أهمية خاصة

من  الخصوص  وجــه  على  "البيئة  وتــابــع: 
الموضوعات التي تحظى بأهمية قصوى 
لزامًا  كــان  لذلك  ومحليًا،  وإقليمًا  دولــيــًا 

في  حــيــويــة  بطريقة  الــُمــســاهــمــة  علينا 
ــرار القوانين  دعــم هــذه الــمــشــاريــع، وإقــ
البيئية بما يحقق التنمية الُمستدامة في 
دولة الكويت"، منوهًا إلى أن هذا المؤتمر 
على  لــلــوقــوف  أكاديمية  كمحاولة  يــأتــي 
التصور الظاهري حول العالقة بين البيئة 
والمجتمع، خصوصًا بعد تزايد التحديات 

التي فرضها العصر الحديث.

البيئة  بين  العالقة  أن  سلمان  ــن  وبــيَّ
والمجتمع عالقة تبادلية، ففي األزمنة 
القديمة كانت البيئة تؤثر على المجتمع 
وتوفر له مــوارد طبيعية للحياة، ولكن 
اإلنسان  أصبح  الصناعية  الــثــورة  بعد 
خالل  مــن  وأنظمتها  البيئة  فــي  يــؤثــر 

والتي  الطبيعية،  الــمــوارد  اســتــهــالك 
على  آثــاره  تجلت  بيئيًا  تلوثًا  انعكست 

تغير المناخ.

ثقافة بيئية

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس قسم 
الشواف  محمد  د.  البيئية  التقنية  إدارة 
في  تأسيسه  منذ  ســاهــم  "الــقــســم  إن 
نشر الثقافة البيئية وتصحيح المفاهيم 
التنموية، إلدراكــه العميق أن االستدامة 
الــطــريــق الــوحــيــد لــُمــواجــهــة الــتــحــّديــات 
االجــتــمــاعــي"،  ــان  ــ واألمـ الـــرخـــاء  وتحقيق 
ــان وال يــزال  ــى أن الــقــســم كـ مــشــيــرًا إلـ
المسار  تصحيح  يمكنه  لجيل  يؤسس 
في  حقيقية  مــشــاركــة  خــالل  مــن  البيئي 
تزويد سوق العمل بخبراء يمكنهم صنع 
تطبيق  فــي  والُمساهمة  البيئي،  الــقــرار 
السياسات البيئية بما يعود بالنفع على 

الدولة والمجتمع.

نشر التوعية

ُيعّد وسيلة ُمهمة  المؤتمر  "هــذا  وتابع: 
ُمتخصصة  توعوية  لنشر رسائل علمية 
من ُنخب علمية ُمختارة.. نؤمن بأن خدمة 

●  المؤتمر سّلط الضوء على المساعي الجادة للحفاظ على البيئة

سلمان: البيئة تحظى 
بأهمية قصوى دوليًا 

وإقليمياً ومحليًا
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وظيفية  مــهــام  عند  تقف  ال  المجتمع 
إيــمــان عميق  مــن  تنطلق  بــل  ُمـــحـــددة 
الُنخب العلمية بأحدث  بأهمية ُمشاركة 
البيئية  الــتــحــديــات  مــجــال  فــي  إنتاجاتها 

واإلنسانية واألمنية".

وأوضح أن االهتمام بالُمتغيرات البيئية 
مــا هــو إال صــحــوة إنسانية جـــاءت بعد 
ومصادرها،  للبيئة  الُمهلك  االستنزاف 
ــك مـــن اخـــتـــالالت في  ــ ــا نــتــج عـــن ذل ومــ
األنظمة البيئية، مما أدى إلى أخذ تدابير 
بيئية عالمية كانت قد بدأت بوضوح منذ 
الماضي،  الــقــرن  مــن  الــســادس  العقد 
تــحــديــثــًا للجهود  الــمــؤتــمــر إال  ــا هـــذا  ومـ
المبذولة، حتى نقف جميعًا على الجديد 

في الُمساهمات البيئية ونقيَّم العوائق 

في ُمواجهة هذه التحديات.

ُيشهدها  التي  التغيرات  أن  إلــى  وأشــار 

العالم أجمع بعضها طبيعية وبعضها 

البيئة  في  اإلنسان  تدخل  بسبب  اآلخــر 

علينا  تّوجب  لــذا  خلفها،  التي  ــرار  واألضـ

ــذي هو  ــوقــوف على أمــن اإلنــســان الـ ال

رهن هذه التغيرات الكونية من الناحية 

البيولوجية أو الطبيعية أو حتى السلوكية 

االجــتــمــاعــيــة، وهـــو الــعــامــل األســاســي 

بهذه التغيرات.

●  تراعي الشركة األبعاد البيئية في مختلف مواقعها ومنشآتها

منشآت ومباني الشركة 
تطبَّق المعايير العالمية 

في مجال االستدامة

"وتستمر اإلنجازات"

شاركت "البترول الوطنية" في المعرض الُمصاحب للمؤتمر، وقّدمت للجمهور هدايا 
وُمطبوعات أبرزها كتيب "وتستمر اإلنجازات" الذي يستعرض وحدات مشروع الوقود 

البيئي في مصفاتي ميناء عبدهللا، وميناء األحمدي.

العام  النفع  جمعيات  مــن  مجموعة  المعرض  فــي  شــاركــت  ذلـــك،  ــى  إل بــاإلضــافــة 
والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث استعرضت الحلول البيئية والمشاريع 

التي تّم تطبيقها للُمحافظة على البيئة واستدامتها.

وخالل فعاليات المؤتمر، أقيمت عدة ورش تدريبية ُمتخصصة، شارك فيها جهات 
ُمتعددة، تحقيقًا لرؤية االستدامة البيئية في المجتمع.

الجدير بالذكر أن مستقبل البشرية أصبح 

مرهونًا بالُمحافظة على مقدرات الموارد 

الموجودة في باطن وفوق األرض، حيث 

إن التدخالت اإلنسانية من أهم تداعيات 

آثــارهــا  بسبب  ــــك  وذل الــمــنــاخــي،  التغير 

البالغة على حياة الشعوب وُمستقبلها.

ــراهــن تــدعــو الــعــديــد من  وفــي الــوقــت ال

على  والُمحافظة  االستدامة  إلى  الــدول 

اتفاقيات  ُعــقــدت  وقــد  البيئة،  مــقــدرات 

لاللتزام بهذه القوانين لما لها من أثر بالغ 

على حياة اإلنسان.

الشواف: االستدامة 
تحقق الرخاء 

واألمان االجتماعي
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ُمواصفات عالمية

بيئة  مهندس  قـــّدم  الفعاليات،  وخـــالل 

بمصفاة ميناء عبدهللا، علي الراشد عرضًا 

حول سياسة "البترول الوطنية" في مجال 

من  وذلــك  أنشطتها،  بكافة  االستدامة 

خالل تطبيق مشروع الوقود البيئي ألعلى 

إنتاج  في  العالمية  البيئية  االشتراطات 

الُمشتقات النفطية.

وأوضح أن "الوقود البيئي" ُيشّكل أحد أكبر 

وقود  إلنتاج  الشركة  سعي  على  األمثلة 

عالي الجودة ُيساهم مباشرة في تخفيض 

اآلثار البيئية الستخدام الوقود األحفوري، 

ــرفــع مستويات  الــكــفــاءة وي ــعــزز  ُي مــمــا 

المنتدى الحضري الوطني األول
ناقش دور الكويت في مجال االستدامة

بهدف نشر الوعي البيئي بين أفراد وطبقات المجتمع الكويتي، خصوصًا 
الوطنية  البترول  شركة  ومبادرات  ومشاريع  بأنشطة  يتعلق  فيما 
الكويتية التي من شأنها حماية البيئة والُمحافظة عليها، شاركت الشركة 
في أعمال المنتدى الحضري الوطني األول للكويت تحت شعار "شركاء 
في التنمية الحضرية المستدامة"، الذي أقيم في جمعية الخريجين تحت 
رعاية وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدهللا الجابر الصباح، ونظمه 
مع  بالتعاون  )موئل(  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج 

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.

الراشد: إنتاج وقود 
عالي الجودة يحافظ 

على البيئة

فعاليات

العدد 533 - ديسمبر 242022
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تركيز على أعمال 
الكويت في الخطة 
الحضرية الجديدة

السالمة، وهو ما يحد من وقوع الحوادث 
وينعكس بشكل إيجابي على البيئة.

نفايات صلبة

وتناول الراشد خالل العرض نظام إدارة 
البيئي"  "الوقود  داخل  الصلبة  الُمخلفات 
عن  الــصــادرة  النفايات  كل  إدارة  لضمان 
الشركة بشكل منهجي، حيث يطبَّق هذا 
النظام في كل المواقع، ويترافق مع نظام 

إلكتروني لتسجيل ومتابعة النفايات.

ق الراشد إلى نظام ُمعالجة المياه  وتطرَّ
بمصفاتي  الــمــيــاه  ُمعالجة  وحــدتــي  فــي 
مــيــنــاء عــبــدهللا، ومــيــنــاء األحـــمـــدي قبل 
إعادة هذه المياه إلى البحر، حيث يتم إزالة 
الملوثات منها من خالل أربع مراحل هي: 
الكيميائي،  والفصل  الميكانيكي،  الفصل 
والمصفيات  الــبــيــولــوجــيــة،  والــُمــعــالــجــة 
الهيئة  معايير  مــع  يتوافق  بما  الرملية، 

العامة للبيئة.

3 أبنية خضراء

الشركة،  في  الخضراء  األبنية  واستعرض 
ومن أبرزها: المبنى الرئيسي، ومبنى اإلدارة 
المبنى  وكــذلــك  عــبــدهللا،  ميناء  لمصفاة 

الفني للمصفاة، مبينًا أن جميع المنشآت 
أعلى  ــق  تــطــبَّ للشركة  الــتــابــعــة  والــمــبــانــي 
المعايير واالشتراطات العالمية في مجال 
حيث  البيئة،  على  للُمحافظة  االســتــدامــة 
بدأت الشركة في تطبيق نظام إدارة الطاقة 
ال والمتوافق مع  )EnMS( الشامل والفعَّ
نظام )ISO50001:2008( لتعزيز المبادرات 
الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

االنسكابات النفطية

ــد من  ــحـ كــمــا تــعــمــل الـــشـــركـــة عــلــى الـ
خطة  ووضــعــت  النفطية،  االنــســكــابــات 
االستجابة للطوارئ، لُمواجهة أي تسرب 
الــنــفــطــيــة بشكل  لــلــمــواد  انــســكــاب  أو 
منهجي وفــوري، ســواء في البر أو البحر، 
وتّم توفير كل الموارد والتجهيزات واألفراد 

لضمان الجاهزية على مدار الساعة.  

ــق الــشــركــة  ــالوة عــلــى مـــا ســبــق، تــطــبَّ عــ
نظام قيادة الحوادث، وهو نظام مصمم 
ــادث بـــأســـرع ما  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى أي حـ
لكل  ُمــحــددة  وظــائــف  ويتضمن  يمكن، 
للحوادث،  االستجابة  عنصر ُمشارك في 
تكتيكي  األول  مستويين:  وفــق  ويعمل 
عــلــى مــســتــوى الـــفـــريـــق الــمــتــواجــد في 

●  استعراض سياسة الشركة الخاصة باالستدامة

والثاني  التنسيق(،  )مركز  الحادث  موقع 
ــّوفــر الــتــوجــيــهــات والــدعــم  اســتــراتــيــجــي ي
يضمن  بما  العمليات  بُمراقبة  ويــقــوم 
حماية الناس والبيئة ومنشآت الشركة.  

تعزيز مكانة الكويت
بدورها، أشادت رئيسة بعثة برنامج األمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل( 
لدول الخليج العربية لدى الكويت د. أميرة 
"الوطنية"  لمجلة  تصريح  فــي  الحسن، 
الوطنية  البترول  لشركة  الــريــادي  بــالــدور 
مشروع  تنفيذ  فــي  خــصــوصــًا  الكويتية، 
الوقود البيئي، والذي يعّزز مكانة الكويت 

ودورها الريادي في مجال االستدامة.
أعمال  يــنــدرج ضمن  أن هــذا  وأوضــحــت 
الــمــنــتــدى الـــذي يــهــدف إلـــى الــتــركــيــز على 
األعمال التي قامت بها دولة الكويت في 
تندرج  والتي  الجديدة،  الحضرية  الخطة 
تجديدها كل  يتم  عالمية  إطــار خطة   في 

20 عامًا، بدءًا من عام 2016. 
يشار إلى أنه شارك في الجلسات الحوارية 
للمنتدى جهات حكومية وخاصة وأهلية، 
التنمية  مجال  فــي  ُمساهماتها  قدمت 

المستدامة.
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الدورة تضمنت 
 6 محاضرات متنوعة 

متعلقة بالبيئة

تدريب

دورة تدريبية بيئية
لمهندسي السالمة الُجدد

نّظم فريق البيئة التابع لدائرة الصحة والسالمة والبيئة بالشركة دورة تدريبية 
لمهندسي السالمة الجدد بالدائرة، بهدف تثقيفهم وإعطائهم نظرة عامة عن 

مسؤوليات وأعمال القسم.
أقيمت الدورة في نادي "بيت الوطنية"، وتضمنت 6 محاضرات متنوعة عن أعمال 
القسم في مواقع الشركة الُمختلفة، وحضرها 30 مهندساً ومهندسة سالمة.
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أعمال ومسؤوليات

البيئة  رئيس فريق  الــبــدايــة، شــرح  فــي 
بــاإلنــابــة يــعــقــوب الــحــداد الــهــدف من 
وتقسيمات  الزمني،  وجدولها  الـــدورة، 

محاضراتها.

تناولت  الــحــداد 3 مــحــاضــرات،  ــّدم  وقــ
األولـــى نــظــرة عــامــة عــن قسم البيئة، 
وتعريف شامل ألعماله ومسؤولياته 
في: المصافي، ومواقع دائرة التسويق 
دور  شارحًا  الرئيسي،  والمبنى  المحلي، 
مهندس البيئة في االستجابة لحاالت 

الطوارئ بالشركة.

عن  شرحًا  الثانية  المحاضرة  وشملت 
نظام إدارة البيئة بالشركة، واإلجراءات 
نظام  لتطبيق  تــتــم  الــتــي  والــخــطــوات 
أقسام  جميع  على  العالمي  ــزو"  ــ "اآليـ
الُمستمر  والتدقيق  الشركة،  ومرافق 
للتأكد من  وخــارجــيــًا  داخــلــيــًا  يتم  ــذي  الـ
التطبيق السليم لمتطلبات هذا النظام.

ــثــة، فتضمنت  ــال ــث ال ــمــحــاضــرة  ال ــا  أمــ
العامة  الهيئة  قــوانــيــن  عــن  ملخصًا 
للبيئة، وعلى وجه الخصوص المتعلق 
منها بجودة الهواء والماء، والُمحافظة 
على البيئة البحرية، وكيفية تطبيق هذه 
القوانين على مرافق الشركة، والتدقيق 

لطرق  الــدوريــة  والمتابعة  المستمر 
بكافة  االلـــتـــزام  مــن  للتأكد  التطبيق، 

االشتراطات القانونية.

االنسكابات النفطية

علي  البيئة  مهندس  قـــّدم  جانبه،  مــن 
الراشد المحاضرة الرابعة عن موضوع 
مشيرًا  النفطية"،  االنسكابات  "إدارة 
إلى وجود فريق ُمتخصص تابع لقسم 
االستجابة  عن  المسؤول  وهو  البيئة، 
نفطي  تسرب  بــالغ عن  السريعة ألي 
يحدث في المنطقة التابعة لـ "البترول 
الوطنية  الخطة  الوطنية"، وذلك وفق 

التي وضعتها حكومة دولة الكويت.

الــراشــد شــرحــًا مفصاًل عن  كما قـــّدم 
استخدامها  يتم  التي  الُمعدات  جميع 
التسربات  لــحــوادث  االستجابة  وقــت 
مجيبًا  ــعــدة،  ُم كــل  ــدة  وفــائ النفطية، 
على بعض االستفسارات الفنية التي 

طرحها الحضور.

المخلفات الصلبة

الــبــيــئــة فاطمة  وتـــنـــاولـــت مــهــنــدســة 
"إدارة  الخامسة  المحاضرة  في  المال 
مبينة  الصلبة"،  والُمخلفات  النفايات 
الشركة،  النفايات بمصافي  أنواع هذه 

فريق متخصص 
لالستجابة السريعة 

لبالغات التسرب النفطي 

●  الحداد يشرح نظام إدارة البيئة بالشركة

وكيفية التخلص منها بطريقة صحيحة 
للحفاظ على البيئة.

وشرحت المال إجــراءات فصل النفايات 
ــق الــتــعــلــيــمــات  ــ بـــمـــواقـــع الــعــمــل وفـ
النفايات  إدارة  مستند  فــي  الموضحة 
أعده قسم  الصلبة، والذي  والُمخلفات 

البيئة مسبقًا. 

مياه الصرف الصناعي

واختتمت الدورة بالُمحاضرة السادسة، 
ــاج  رت البيئة  مهندسة  قــّدمــتــهــا  ــتــي  وال
الــصــرف  ــاه  ــيـ مـ إدارة  عـــن  بـــوشـــهـــري 
ُمعالجة  طــرق  تناولت  حيث  الصناعي، 
الــمــيــاه الــمــلــوثــة فــي وحــــدات مصافي 
الشركة، وكيفية مراقبة نسب الملوثات 
جودة  لمعايير  تبعًا  الُمعالج  الماء  في 
العامة  الهيئة  بها  أوصــت  التي  المياه 
للبيئة في الالئحة التنفيذية لحماية البيئة 
وتأثير  التلوث،  من  والساحلية  المائية 

الملوثات على البيئة البحرية.

إلى  حديثها  خالل  بوشهري  وتطرَّقت 
الــخــضــراء فـــي مصفاة  الــمــســاحــات 
ميناء  مصفاة  وداخـــل  عبدهللا،  ميناء 
بالكامل من  ريها  يتم  والتي  األحمدي، 

مياه صناعية ُمعالجة. 
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● حدثنا عن الخطط االستراتيجية للتحّول 
ــي جــمــيــع دوائــــــر وقــطــاعــات  الــرقــمــي فـ

المؤسسة وشركاتها التابعة؟

قامت مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لها بوضع خطط استراتيجية للتحّول 
للمبادرات  طريق  خارطة  وتحديد  الرقمي، 

التي تدّعم هذا االتجاه في كل شركة.

وتهدف هذه الخطط إلى الوصول التحّول 
الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في جميع 

الدوائر والقطاعات التابعة للمؤسسة.

ــات الــحــديــثــة  ــي ــقــن ــت ● كـــيـــف ُتـــســـاعـــد ال
اإلنتاج  زيادة  المعلومات في  وتكنولوجيا 

النفطي وخفض التكاليف؟

أتمتة  إلــى  المعلومات  تقنية  دائــرة  تسعى 
بالُمستخدمين،  الخاصة  العمليات  جميع 
أنظمة  إلـــى  يــدويــة  أنــظــمــة  مــن  وتحويلها 
 )Permit to Work( إلكترونية، ومنها برنامج الـ
على نظام "الماكسيمو" الخاص باإلجراءات 
والتشغيل  بالصيانة  المُتعلقة  والمهام 

لقاء 

خطط استراتيجية للتحّول الرقمي
المّري في لقاء صحفي

تواكب دائرة تقنية المعلومات في شركة البترول الوطنية الكويتية الثورة 
الرقمية بالمنطقة والعالم، وال تدخر جهداً في تطوير كوادرها، والمساهمة 

في تطوير الكوادر بالشركات الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
ري البرمجة  وتجلى ذلك في إطالق الدائرة عدة مبادرات، منها مجتمع ُمطوَّ
بحضور عدد كبير من موظفي الشركة، وممثلين عن دوائر تقنية المعلومات 
من الشركات النفطية الزميلة، كما أطلقت لقاًء مفتوحاً حول مشروع "باي 
الشركات  المالي في  بالقطاع  الخاص   ،)PayTech - Swift( تك سويفت" 
التابعة للمؤسسة، باإلضافة على العديد من المشروعات الرقمية األخرى.

وفي لقاء أجرته مجلة "نبض" الصادرة عن مؤسسة البترول الكويتية مع 
وتُعيد  المّري،  ناجي  الوطنية"  "البترول  في  المعلومات  تقنية  دائرة  مدير 
مجلة "الوطنية" نشره، يستعرض المّري أهم مبادرات الدائرة لدعم أعمال 

الشركة، والشركات النفطية الزميلة.

إنجاز المبادرات التي 
تنص عليها استراتيجية 

القطاع النفطي 2040
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واألمن والسالمة، إضافة إلى دراسة وتحليل 
التقارير الُمستخدمة لقراءة النتائج.

● ماذا عن دور وُمساهمات الدائرة في تنفيذ 
استراتيجية القطاع النفطي للعام 2040؟

ــاز الــخــطــط  ــجــ ــ ــعــمــل الـــــدائـــــرة عـــلـــى إن ت
والمبادرات التي تنص عليها استراتيجية 
وتلك   ،2040 لــلــعــام  الــنــفــطــي  الــقــطــاع 
من  مجموعة  تحتها  ُيــــدرج  الـــمـــبـــادرات 
ومناقشة  ُمــتــابــعــتــهــا  يــتــم  الــمــشــاريــع 
إلنجازها،  الشركات  تواجه  التي  التحديات 
وكيفية التصدي لهذه العوائق، بحيث يتم 
إنجازها وفق الجداول الزمنية الُمحددة عن 
طريق تشكيل لجان تشمل منسقين من 

جميع الشركات النفطية. 

ــة" حــالــيــًا  ــي ــوطــن ــرول ال ــتـ ــبـ وتــســتــعــد "الـ
سويفت"  تــك  "بـــاي  مــشــروع  لتدشين 
بالقطاع  ــخــاص  ال  ،)PayTech-Swift(
المالي في الشركات التابعة للمؤسسة. 
وقد تّم تنفيذ هذه المبادرة بقيادة دائرة 
حسب  الشركة  فــي  المعلومات  تقنية 

التحّول  مــن  كــجــزء   ،2040 استراتيجية 
الرقمي لرقمنه القطاع المالي في جميع 

الشركات النفطية. 

الُمعامالت  أرشــفــة  مــبــادرة  هــل حققت   ●
تّم  وهــل  منها؟  المرجو  النجاح  إلكترونيًا 

تعميمها على جميع شركات المؤسسة؟

وقّعت "البترول الوطنية" اتفاقية تعاون 
المدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  مع 
 .2014 عام  اإللكترونية  التعامالت  بشأن 
ــدأت مــنــذ ذلـــك الــحــيــن تــطــويــر بنيتها  ــ وب
اإللكتروني  التوقيع  لتستوعب  الرقمية 
وقامت  بالدولة.  الخاصة  المعايير  وفــق 
دائرة تقنية المعلومات بتطبيق التوقيع 
االلكتروني عام 2018 في بعض العمليات 
التراسل  نظام  ومنها  ميكنتها،  تــّم  التي 
الذي   ،)Easy Memo( الداخلي  اإللكتروني 
مواقع  كافة  في  تركيبه  من  االنتهاء  تــّم 
ــمــا فــيــهــا مــصــفــاتــي مــيــنــاء  الـــشـــركـــة، ب
  .2020 عام  األحمدي، وميناء عبدهللا في 
األعــمــال،  بتسريع  النظام  هــذا  وســاهــم 

●  جهود كبيرة ألتمتة جميع العمليات الخاصة بالُمستخدمين ●  ناجي المري

ساهم  كما  التكاليف،  من  الكثير  وتوفير 
هذا "المشروع األخضر" في الحفاظ على 

البيئة.

العالمية  أم"  بي  "آي  اخــتــارت شركة  وقــد 
رقمي  كإنجاز  النظام،  هــذا  مؤخرًا   )IBM(
وممارسة  الوطنية"  "الــبــتــرول  لـــ  متميز 
ــك على  ــ ــرت ذل نــاجــحــة ومــبــتــكــرة، ونـــشـ

موقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت.

ومــن أبـــرز مــمــيــزات هــذا الــنــظــام: تجهيز 
توقيع  وإمكانية  إلكترونيًا،  الــمــراســالت 
الهاتف  تطبيق  بــاســتــخــدام  الــمــذكــرات 
ــد وتــنــســيــق قــوالــب  ــوحــي ــمــحــمــول، وت ال
الحبر  استخدام  من  والتقليل  المذكرات، 
واألوراق لطباعة المراسالت، وتحقيق وفر 
في عمالة التوزيع واألرشفة، باإلضافة إلى 

سهولة تتبع سير عمل المذكرة.

● في ظل التطّور التكنولوجي المتسارع 
هل  النفطية،  القطاعات  أعــمــال  بكافة 
تقنية  ــر  دوائـ عمل  تــواجــه  معوقات  ثمة 

المعلومات في المؤسسة وشركاتها؟
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- لوحات معلومات أداء األنظمة لتتبع جميع 
مؤشرات األداء الرئيسية وتوافر الخدمات.

- تحديد السبب الجذري ألي مشاكل في 
النظام.

- الكشف عن أي خلل فني لألنظمة في 
المستقبل باستخدام البيانات التاريخية. 

شدة  حسب  للحوادث  األولوية  إعطاء   -
تأثيرها على الشركة.

- تنبيه مسؤولي األنظمة عن طريق البريد 
اإللكتروني والرسائل القصيرة.

وأيضا قامت الدائرة بتطبيق برامج خاصة 
ــات والـــحـــوادث ضمن نظام  ــإدارة األزمــ ــ ب
"ماكسيمو" بإدارة فريق السالمة، وتشمل 
 HSSE Reporting, HSSE Incidents, HSSE(

.)Investigations, HSSE Improvements

ــرز الــمــشــروعــات الــرقــمــيــة التي  ــ ● مــا أب
تعملون على تنفيذها حاليًا، ومتى يمكن 

أن ترى النور؟ 

 )Blockchain( بلوكشين  منصة  إنشاء   -
الخاصة  السحابة  على  للتطوير  قابلة 

من أبرز المعوقات التي تواجه عمل دوائر 
تقنية المعلومات، هي مقاومة الُمستخدم 
وهذا  الرقمي،  التحّول  وتطبيق  للتغيير 
إلدارة  ومـــدروســـة  شاملة  خطة  يحتاج 
التغيير، إضافة إلى صقل ورفع مهارات 

الموظفين للتعامل مع التحّول الرقمي.

● ماذا عن دور دائرة تقنية المعلومات في إدارة 
األزمات والحاالت الطارئة بالقطاع النفطي؟

تتبع الشركة أفضل الممارسات وأكثرها أمانًا 
أثناء تصميم ُمعدات المصافي وتشغيلها 
وصيانتها، ومع ذلك، ال يمكن القضاء نهائيًا 
أي  وقــوع  وعند  المخاطر،  أو  الــحــوادث  على 
"الــبــتــرول الوطنية" يقوم  حـــادث طـــارئ فــي 
عليه  بالسيطرة  للطوارئ  االستجابة  فريق 
إصــابــات  أي  لتجنب  وقـــت ممكن  أقـــل  فــي 

بشرية أو خسائر في مرافق الشركة.

وقد نفذت الدائرة أنظمة اتصاالت لتسهيل 
ــتــواصــل بــيــن أعـــضـــاء فــريــق االســتــجــابــة  ال
لــه ســرعــة التواصل  تــوفــر  لــلــطــوارئ، حيث 
أنظمة  نفذت  كما  المناسب.  الــوقــت  فــي 
الالسلكي  االتــصــال  نظام  مثل:  اتــصــاالت، 

الــعــام،  ــداء  ــنـ والـ  ،)TETRA( االتـــجـــاه  ثــنــائــي 
والخط الساخن، وإشعار الرسائل القصيرة، 

واالجتماعات عن ُبعد إلدارة الحوادث.

ويــســمــح نــظــام االتــصــال الــالســلــكــي ثنائي 
على  مكالمة  بإجراء  للمستخدمين  االتجاه 
الفور بضغطة زر، كما قامت الدائرة بتركيب 
مواقع  في   )TETRA( إرســال  محطات  عــدة 
ــارة،  اإلشـ ــودة  وجـ تغطية  لضمان  مختلفة 
وعالوة على ذلك، تّم توفير نظام النداء العام 
ــال الـــطـــوارئ )EDC(، والـــذي  فــي مــركــز إرســ
وإخــطــار  ــإعــالن  ب  )EDC( لمشغل  يسمح 
الموظفين في حالة حدوث أي طارئ أو إخالء.

إضافة إلى ما سبق، قامت الدائرة بتركيب 
 ،)SPLUNK-ITSI( نظام ذكاء اصطناعي يدعى
وهو عبارة عن منصة ُمتكاملة لمراقبة أداء 
وصحة األنظمة الهامة والحرجة لتكنولوجيا 
في  التشغيلية  والعمليات  المعلومات 
ــالل مــراقــبــة أداء  ــك مــن خـ ــ الــشــركــة، وذل
وحلها  التقنية  بالمشاكل  للتنبؤ  األنظمة 
قبل حدوثها، وهــذا النظام مــزود بخاصية 

التعّلم اآللي الذكي، وذلك لتوفير ما يلي:   

●  نظام ذكاء اصطناعي لمراقبة أداء األنظمة الهامة في الشركة
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ــي إنـــشـــاء  لـــلـــشـــركـــة، الســـتـــخـــدامـــهـــا فــ

برقمنة  تسمح  "بلوكشين"  تطبيقات 

وتــحــســيــن الــعــمــلــيــات والـــتـــواصـــل بين 

وكبداية،  للمؤسسة،  التابعة  الشركات 

سيتم استخدام المنصة إلنشاء تطبيق 

الشحن  تــرشــيــح  لعملية  "بــلــوكــشــيــن" 

ــمــؤســســة وبــعــض  ــن ال ــي وجـــدولـــتـــهـــا ب

الشركات التابعة.

يتضمن  حيث  الــشــركــة،  شبكات  تحديث   -

المشروع إعادة تصميم الطبقة األساسية 

وتعزيز  الوطنية"  "البترول  لشبكة  بالكامل 

المعدات.  أحــدث  استخدام  خــالل  من  األداء 

وساهم هذا المشروع في تنفيذ استراتيجية 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 

لمؤسسة البترول الكويتية من خالل تحويل 

الشبكة إلى بنية )MPLS(، حيث تسمح هذه 

في  ُيساعد  مما  الشبكات،  بتجزئة  التقنية 

تعزيز  وبالتالي  الشبكة،  مــرور  بحركة  التحكم 

التحتية  البنية  تلبي  كما  السيبراني،  األمـــن 

الجديدة متطلبات النطاق الحالي وتفي بالنمو 

المتوقع على مدى السنوات العشر القادمة.

ــروع الــمــتــابــعــة الــرقــمــيــة  ــشـ ــر مـ - تــطــوي
 لقراءات ُمعدات وحدات التصنيع الجديدة 
 )The New Digital Operator Rounds(
موظفي  قــبــل  مـــن   )in-house( ــًا  ــي داخــل
"البترول الوطنية"، حيث يتم أخذ القراءات 
داخل  لالستخدام  آمنة  أجهزة  باستخدام 
أتمتة جميع  في  يساعد  وهــذا  المصفاة، 
المصفاة بشكل  وحـــدات  فــي  الـــقـــراءات 
إلى  وتحويلها  الــقــراءات  أخــذ  عبر  رقــمــي، 
بيانات ملموسة وُمخططات تحليلية يتم 
عرضها على اإلدارة لمراقبة أداء المصفاة. 

ــتـــخـــدم الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد تــقــنــيــة   ويـــسـ
العديد  للشركة  ر  يوفَّ )Low code(، حيث 
االعتماد  عــدم  مثل:  األخـــرى،  الفوائد  من 
عــلــى تــطــبــيــقــات أخـــــرى، مــمــا يــقــلــل من 
التكاليف  وتقليل  النظام،  انقطاع  وقــت 
الدعم،  وتكاليف  للتراخيص  الُمخصصة 
وكــذلــك إمــكــانــيــة تــوســع الــمــشــروع إلــى 

وحدات المصافي األخرى. 

للعمليات  ــــي  اآلل التشغيل  مــشــروع   -
أول  أتمتة  تمت  وقــد   ،)RPA( الــروبــوتــيــة 

●  دائرة تقنية المعلومات تساهم في تطوير الكوادر البشرية بالمؤسسة وشركاتها التابعة

 ،)2021( الــمــاضــي  الــعــام  فــي  العمليات 

العمليات  أتــمــتــة  ــى  إلـ ــرة  ــدائـ الـ وتــهــدف 

الــدائــرة  يومي مــن قبل  الــمــّكــررة بشكل 

التجارية، والدائرة المالية.

- منصة "أوت سيستمز" قليلة البرمجة، 

التطبيقات  وبــنــاء  لتطوير  منصة  وهــي 

بأقل قدر من الترميز اليدوي، حيث يقوم 

ــّوري الــبــرامــج بــجــمــيــع مــســتــويــات  ــطـ مـ

بسرعة  التطبيقات  بتصميم  الــمــهــارة 

وبأقل قدر من الترميز اليدوي، إذ يتم بناء 

التطبيقات من خالل سحب وإسقاط كتل 

مرئية من التعليمات البرمجية المتوفرة 

في المنصة، وهو ما يحقق الفوائد اآلتية:

■ تسهيل بناء التطبيقات بشكل أسرع.

الــتــطــبــيــقــات بشكل  نــشــر  تــبــســيــط   ■

متناسق.

التطبيقات  تــطــويــر  مــســاحــة  تــوســيــع   ■

للمهنيين غير التقنيين.

■ زيادة قدرة الشركة على تقديم تحديثات 

البرامج وترقياتها بسرعة داخليًا وللعمالء.
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تنمية بشرية 

نادي "توست ماسترز"
يعزز مهارات الخطابة ومواجهة الجمهور

أطلق قسم إدارة القدرات بدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، الموسم 
العاشر لنادي "توست ماسترز" في شركة البترول الوطنية الكويتية، وهو 

نادي متخصص في تطوير مهارات اإللقاء والخطابة.
وقد شهد الموسم الجديد انضمام 20 مشتركًا، ليصل عدد الموظفين 

المشتركين في النادي إلى 140 موظفًا وموظفة.
للتعرف أكثر على منظمة "توست ماسترز"، والنادي التابع لها وفروعه 
مع  "الوطنية"  مجلة  التقت  الوطنية"،  "البترول  فرع  وخاصة  بالكويت، 

رئيس فريق إدارة القدرات غيداء العوضي.. وكان اللقاء التالي:

يقدم تجربة تعليمية 
داعمة وإيجابية 

لتطوير المهارات
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● ما هي منظمة "توست ماسترز"، ومتى 
تأسس النادي التابع لها؟

ــتـــرز "إنــتــرنــاشــيــونــال  ــــوســــت مـــاسـ "ت
هي   ،)Toastmasters International(
ربحية،  غير  تعليمية  دولــيــة  منظمة 
الحاصل  سميدلي،  رالــف  د.  أسسها 
عــلــى الــدكــتــوراه الــفــخــريــة فــي اآلداب 
اإلنسانية من جامعة "إلينوي ويسليان" 

األمريكية.

وقد تّم تأسيس نادي "توست ماسترز" 
المقر  ويقع   ،1924 عــام  إنترناشيونال 
الرئيسي له في مدينة "إنجلوود"  بوالية 

كولورادو األمريكية. 

ــم مـــهـــارات الــخــطــابــة  ويـــهـــدف لــتــعــلُّ
عالمية من  والقيادة من خالل شبكة 
نادي   14,700 من  أكثر  فهناك  األندية، 
حـــول الــعــالــم بــهــا أكــثــر مــن 280,000 
مشترك في أكثر من 144 دولــة، علمًا 
نــاديــًا حاليًا في   60 أكثر من  بــأن هناك 

دولة الكويت.

"تــوســت ماسترز"  نـــادي  تــأســس  ● متى 
بالشركة؟

النفطية  الشركة  ُتعّد  الوطنية"  "البترول 

األولى والوحيدة في الكويت حتى اآلن التي 
"تــوســت ماسترز"،  نـــادي  وأنــشــأت  تبنت 
األول من  الــمــوســم  ــالق  ــ إطـ ــّم  ــ ت حــيــث 
 ،2017 أكتوبر  في   )KNPC Toastmasters(
ويتم التسجيل والتنظيم واإلشراف على 
االجتماعات من قبل الموظفين المعنيين 
التدريب  بــدائــرة  الــقــدرات  إدارة  فريق  في 

والتطوير الوظيفي.

● كيف يتم إدارة النادي بالشركة؟

إلى  للنادي  التدريبي  البرنامج  مــدة   تمتد 
6 أشهر للموسم الواحد، علمًا بأن الشركة 
بإجمالي  سنة  كــل  خــالل  موسمين  تقيم 
عقد  يتم  حيث  مــوســم،  لكل  اجتماعًا   12
اجــتــمــاعــيــن فـــي كـــل شــهــر، وتـــكـــون مــدة 
ضمن  احتسابها  يتم  ساعتين،  االجتماع 
الُمشتركين  للموظفين  التدريب  ساعات 

في كل اجتماع.

في  السنة  خــالل  الــنــادي  مواسم  وتنعقد 
مواعيد ثابتة، حيث يبدأ الموسم األول في 
سبتمبر،  شهر  فــي  وينتهي  أبــريــل،  شهر 
يبدأ في شهر  الــذي  الثاني  الموسم  ويليه 

أكتوبر، وينتهي في شهر مارس.

ويتم فتح باب التسجيل من قبل فريق إدارة 

القدرات، لالنضمام لعضوية النادي مرتين 
خالل السنة، في شهري مارس وسبتمبر.

● ماذا يقدم النادي للموظفين؟

المشتركين من تطوير  الموظفين  يمكن 
مهارات  تحسين  مثل:  متعددة،  مهارات 
اإللــقــاء والــتــحــدث أمـــام الــجــمــهــور، وبناء 
بتطوير  واالستمتاع  القيادية،  المهارات 
الذات بال حدود، وتطوير مهارات التواصل 
الخطب  وكتابة  داعــمــة،  عمل  بيئة  ضمن 
روح  وتحفيز  المجموعة،  أمـــام  والتقديم 
الُمنافسة من أجل التميز في العمل، وبناء 

الثقة في النفس والوعي الذاتي.

●  الشركة تقيم موسمين سنويًا لـ "توست ماسترز"

فريق العمل

يضم فريق عمل نادي 

"توست ماسترز" بالشركة اآلتي:

غيداء العوضي – رئيس فريق.

زكية األيوبي – مراقب أول.

العنود الحساوي – مراقب أول.

حمد السعد – مراقب. 

شمايل الياقوت – مراقب.

●  غيداء العوضي
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العديد  الماضي  القرن  ثالثينيات  شهدت 
من البحوث أثمرت عن اكتشافات ُمتعددة، 
جامعة  في  الكيمياء  أستاذ  اكتشف  حيث 
"نوتردام" بالواليات المتحدة يوليوس نيوالند 
الفينيل"، وهي مادة  ثنائي  "أسيتيلين  مــادة 
ُتــشــبــه الــهــالم وتتصلب إلـــى مــركــب مــرن 
ُمشابه للمطاط، فاشترت شركة "دو بونت" 
حقوق براءة االختراع لهذا االكتشاف الجديد، 
"كــاروثــرز" ألبحاث  إلى فريق  نيوالند  وانضم 

"البوليمرات" التابع لها.

وأثناء إجراء فريق "كاروثرز" مزيد من األبحاث 
تّم  الفينيل"  ثنائي  "األسيتيلين  مــادة  حول 

اكتشاف مادة "النيوبرين" )المطاط(.

ــّول فريق  ــريــن"، حــ ــيــوب ــن بــعــد اكــتــشــاف "ال
ــاف  ــيـ ــاج األلـ ــ ــت ــ ــى إن ــ ــرز" أنــــظــــاره إلـ ــ ــ ــاروث ــ ــ "ك
ــافــًا تتكون  ــي ــتــج أل االصــطــنــاعــيــة، حــيــث أن
و"حمض  الهيكساميثيلين"  "أمــيــنــي  مــن 
ــبــيــك". وبــمــزيــد مــن الــتــطــّور تــّم إنتاج  األدي
ألياف قوية ومرنة، وسميت المادة الجديدة 

"البوليمر 6,6" أو "النايلون 66".

بصناعة  "النايلون"  استخدم  البداية  وفــي 

ملف 

صناعة النفط والغاز
اكتشاف مواد جديدة

خرجت العديد من المشتقات البترولية التي استفادت منها البشرية في 
صناعات مختلفة من خضم محاوالت تكرير بدائية كان العلماء يجرونها 

واحدة تلو األخرى.
للنور مواد جديدة، بعضها  وفي كل محاولة ناجحة أو فاشلة كانت تظهر 
ُيستفاد منه مباشرة، والبعض اآلخر يمكن أن يستخدم بعد عشرات السنين.

وفي الحلقات الماضية، أوضحنا كيف اكتشفت مادة "البوليسترين"، والتي 
خرجت منها العديد من المواد الحقاً واستخدمت في أغراض عديدة، منها 
صناعة المطاط، وفي هذه الحلقة سنرى كيف ظهرت مواد أخرى دخلت 

في صناعات جديدة.

)الحلقة الرابعة(

إعداد: فريق تخطيط العمليات
مصفاة ميناء األحمدي
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الجوارب النسائية، والحقًا تّم استخدمه في 
المجهود الحربي األمريكي إلنتاج المظالت 
ــام، وبــعــدهــا أصــبــح ُيــســتــخــدم على  ــخــي وال
نطاق واسع كنسيج مشترك في المالبس 

والعديد من التطبيقات الصناعية.

ونجحت  "كــاروثــرز"  فريق  أبحاث  وتواصلت 
ــــل  فـــي اكــتــشــاف "الــبــولــيــســتــر" خــــالل أوائ
القرن العشرين، إال أن اكتشاف  ثالثينيات 
"النيوبرين" و"النايلون" تسبب في تأجيل أي 
أواخر  حتى  "البوليستر"  عن  إضافية  أبحاث 

الثالثينيات من القرن العشرين.

البريطانيين  العالمان  قــام  عــام 1941  وفــي 
بتطوير  ديكسون،  وجيمس  وينفيلد،  جون 
ــادة "تــيــريــلــيــن"، وهـــي شكل مــن أشكال  مـ
ــت شــركــة  ــامـ ــــاف االصــطــنــاعــيــة. وقـ ــي ــ  األل
اكتشاف  بــشــراء حقوق  بــونــت" الحــقــًا  "دو 
هذه المادة وتطوير ألياف اصطناعية جديدة 
العشرين،  القرن  أربعينيات  منتصف  في 

وأطلقوا عليها اسم "الداكرون".

ومع أوائل السبعينيات من القرن العشرين، 
ــادة "تــيــريــلــيــن" فـــي إنــتــاج  ــخــدام مــ بـــدأ اســت
الزجاجات البالستيكية، واليوم، هي رابع أكثر 
إيثيلين"  "البولي  بعد  المنتجة  "البوليمرات" 

و"البولي بروبيلين" و"البولي فينيل كلورايد".

ــّم اكــتــشــاف "الــبــولــي  ــام 1938 تـ وخــــالل عـ

ــونـــت" أن  بـ ــرر عــلــمــاء "دو  ــ ــلــيــن". وقـ ــي ــث إي
إيثيلين  فـــلـــورو  ربـــاعـــي  ــاز  غــ يــســتــخــدمــوا 
المادة، والتي قامت الشركة  مبلمر إلنتاج 

بتسويقها الحقًا تحت اسم "تفلون".

"مونسانتو  شــركــة  أنــتــجــت   1936 عـــام  وفـــي 
للكيماويات" مادة "الميالمين"، وقد كانت عبارة 
الحفاظ  للحرارة يمكنه  عن بالستيك مقاوم 
على القوة والشكل، وهو ما جعل لهذه المادة 
استخدامات متعددة، منها: األواني، واألطباق، 
واألكواب واألثاث، ومقاعد المرحاض، وطالء 
السيارات، وخالل ذات العام أيضًا تّم اكتشاف 
مــادة  وهــي  ميثاكريالت"،  ميثيل  "بــولــي  مــادة 
بالستيكية أكثر شفافية من الزجاج ومقاومة 

للكسر أكثر من الزجاج بـ 7 مرات.

وفي نفس الوقت تقريبًا، أجرى كيميائي ألماني 
ميثاكريالت"،  ميثيل  "البولي  مادة  على  تجارب 
وكانت النتيجة عبارة عن لوح بالستيكي شفاف 

أخف من الزجاج، ولكنه أقل عرضة للكسر.

وسرعان ما قامت شركات الكيماويات األلمانية 
بتسويق المادة تحت اسم )Plexiglas(، والتي 
كانت بداية استخدام البالستيك الجديد لنوافذ 
الطائرات والمظالت الفقاعية ألبراج المدافع 

خالل الحرب العالمية الثانية.

وخالل عام 1936، أثناء العمل مع الراتنجات 
السنية  التعويضات  إلنــتــاج  االصطناعية 

استخدم "النايلون" في 
المجهود الحربي إلنتاج 

المظالت والخيام

●  تُستخدم مادة "البولي ميثيل ميثاكريالت" في صناعة نوافذ الطائرات

الكيميائي  ــّور  طــ  ،)Dental Prosthesis(
السويسري بيتر كاستان مادة صلبة، وهي 
"راتنجات األيبوكسي"، التي استخدمت ألول 
األســنــان، وفــي وقت  أغلفة  لتركيبات  مــرة 
الحق تّم ترخيصها لتصبح واحــدة من أهم 

"الراتنجات" في العالم.

وتستخدم "راتنجات األيبوكسي" حاليًا في 
العديد من التطبيقات الصناعية والتجارية، 
ــواد الــالصــقــة،  ــمــ ــ ــات، وال ــانـ ــدهـ مــنــهــا: الـ

واألجهزة الكهربائية، واإللكترونيات.

أعد المادة العلمية:
فريق  رئيس   - مطر  بندر  محمد   -1

تخطيط العمليات.

2- دالل علي القالف - مهندس أول 
تخطيط العمليات.

3-  فيصل مزيد المطيري - مهندس 
تخطيط العمليات.

المصادر:

- كتاب "تاريـخ الهـيدروكربـون المعالج" 
للكاتب نيـكـولز. ل- فبراير 2022.

- باب رحلة علمية موقع "بي بي إس" 
موضوع اختراع النايلون عام 1935.
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النجاح الذي حققه المخترع الكويتي عادل الوصيص، جدير بالوقوف عنده 
والحديث عنه، فهو إنجاز للكويت بالدرجة األولى، قبل أن يكون إنجازاً لصاحبه.
الوصيص الذي يعمل بوظيفة اختصاصي أول اتصاالت في وزارة الكهرباء 
والماء، استطاع أن يفوز بالمركز األول خليجياً في ُمسابقة أفضل مشروع 
لتنقية المياه عن اختراعه "الري بالبخار البارد"، وذلك ضمن المسابقة التي 
نّظمها مكتب براءات االختراع في األمانة العامة ل مجلس التعاون الخليجي، 
على هامش فعاليات معرض "اكسبو دبي"، والتي تنافس فيها عدد من 

المتسابقين من دول الخليج.

إنجازات

فكرة االختراع تقوم 
على تحويل المياه 

المالحة إلى نقية 

الري بالبخار البارد
اختراع كويتي فاز بالمركز األول



37 Issue 533 - December 2022

تبلور الفكرة

مجلة "الوطنية" التقت الوصيص للحديث 
عن هــذا اإلنجاز واالخــتــراع، حيث أوضــح أن 
فكرة "الري بالبخار البارد" تقوم على تحويل 
إلى  الصالحة للشرب  المالحة وغير  المياه 
مياه نقية خالية من األمالح، عن طريق خزان 
ُمفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء، 
مبينًا أنه يتم استخدام الطاقة الشمسية 
لرفع درجــة حـــرارة الــمــاء والــتــزود بالطاقة 
الــالزمــة لعمل الــنــظــام، حيث يــكــون الــري 
تحت التربة في مكامن خاصة، ويمكن أيضًا 

استخدام التسميد السائل عن طريقها.

وانبثقت فكرة االختراع من وجود مشكلة 
لدينا بدول الخليج العربي تتمثل في ندرة 
المياه الصالحة للشرب، فهي إما مالحة، أو 
فيها مواد كبريتية ضارة لإلنسان والحيوان 

والنبات والتربة.

التناضح العكسي

أنه  إلى  آلية عمل المشروع، أشار  وحول 
الــذي  العكسي  التناضح  بنظام  يعمل 

يــأخــذ من  كــبــيــرة، حيث  يستهلك طــاقــة 
المكان األقل ثم األكثر، وهو يحتاج أيضًا 
معينة  وفالتر  وكهرباء  عــال  ضغط  إلــى 
تسمح بمرور الماء دون جزيئات الملح أو 

المواد الكيمياوية الضارة بالتربة والبيئة.

وفيما يخص دراسته للمشروع، قال: "عندما 
درست الماء، وجدت أن له عدة أشكال ويتغير 
سلوكه في كل درجة حرارة وضغط، ففكرت 
بطريقة عكسية، وتمكنت من خفض درجة 
الضغط، فأصبح الماء يغلي عند 40 درجة 
مئوية، ويتجمد دون تبريد، وعندما تحكمت 
في درجة الضغط الجوي، توصلت إلى فصل 
الماء دون طاقة ودون فالتر، وكذلك أصبح 
من الممكن أن أصعد بنظام الماء الراجع 

وإخراج الملح الصافي منه ".

ندرة المياه

االبتكارات  العديد من  الوصيص  قــّدم  وقــد 
على مدار أكثر من عشرة أعوام للُمساهمة 
في حل الكثير من المشكالت، وعلى رأسها 
مشكلة ندرة المياه في منطقة الخليج، مؤكدًا 
ومسيرته  وجهوده  مشواره  سيواصل  أنــه 

بالمستقبل،  االختراعات  من  المزيد  البتكار 
المسابقات  الــمــزيــد مــن  فــي  والــمــشــاركــة 

والمؤتمرات لرفع اسم الكويت عاليًا.

وبيَّن أنه حصل على العديد من الميداليات 
خالل  األمـــان"  "حـــزام  اختراعه  عن  الذهبية 
منها  عالمية،  مــعــارض  بــعــدة  مشاركته 
واالبــداعــات  لالختراعات  الدولي  المعرض 
مــالــيــزيــا،  فـــي   )2017 )ايـــتـــس  والــتــقــنــيــات 
لالختراعات  السادس  الدولي  والمعرض 
األول  ــمــعــرض  وال  ،2013 عـــام  بــالــكــويــت 
لملتقى التحدي واالبتكار في قطر عام 2021.

واختتم الوصيص، بالتأكيد على أهمية العمل 
واالبتكار، مشّددًا على ضرورة زيادة االهتمام 
المخترعين  ــم  ودعــ الــشــبــابــيــة  بــالــطــاقــات 
على  االبــتــكــارات  تلك  لتطبيق  والمبدعين 
التجاري  لالستخدام  وطرحها  الواقع  أرض 
لتحقيق  والعالمية،  المحلية  األســواق  في 
الفائدة المرجوة منها، مؤكدًا أن هذا الفوز 
والعمل  المسؤولية  مــن  الــمــزيــد  يحمله 
على تقديم إنجازات جديدة تخدم المجتمع 

الكويتي والبشرية عمومًا.

●  جهاز الري بالبخار البارد ●  عادل الوصيص
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أقسام رئيسية

إلى  ويتفرع  متشعب  علم  والجيولوجيا 

تخصصات كثيرة تبحث في دراسة األرض 

من كل النواحي، فعندما اكتشف العلماء 

أن عمر األرض يزيد على 4.5 مليار سنة، 

وأن القارات تتحرك وغير ثابتة في أماكنها، 

وغــيــر ذلـــك مــن الــظــواهــر، كـــان البـــد من 

تخصيص علم لدراسة المواد التي ُتشّكل 

األرض والهياكل الموجودة بها، باإلضافة 

إلى العمليات التي تحدث عليها.

قسمين،  إلــى  الجيولوجيا  علم  وينقسم 

وعلم  الطبيعية،  الجيولوجيا  علم  هما: 

الجيولوجيا التاريخية.

علم الجيولوجيا
يدُرس األرض وتاريخ تطّورها

تطّورها  وتاريخ  ونشأتها  باألرض  يختص  علم  هو  الجيولوجيا،  علم 
ومحتوياتها وما عليها من كائنات ومكونات طبيعية، وما يوجد بها من 
وتراكيب عبر  معادن وصخور ومياه ونفط وغاز، وغير ذلك من مظاهر 

العصور واألزمنة الُمختلفة.
من  وتتكون  اليونانية،  اللغة  من  مأخوذة   )Geology( جيولوجيا  وكلمة 
 )Logos( "لوجيا"  واآلخر  األرض،  بمعنى   )Geo( "جيو"  أولهما  مقطعين، 

بمعنى علم، ومن ثّم فالكلمة تعني "علم األرض". 

علوم  وتكنولوجيا

ظهرت أهميته 
خالل الحضارة 

اليونانية القديمة
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● علم الجيولوجيا الطبيعية : يتناول دراسة 
والعمليات  لــألرض  الفيزيائية  السمات 
المؤثرة عليها، ومنها: البراكين، والزالزل، 

والصخور، والجبال، والمحيطات.

● علم الجيولوجيا التاريخية : يدرس تاريخ 
األرض، والتغيرات التي طرأت عليها منذ 

نشأتها، ومظاهر الحياة على سطحها.

بداية الظهور

ظــهــرت أهــمــيــة عــلــم الــجــيــولــوجــيــا خــالل 
العالم  وكان  القديمة،  اليونانية  الحضارة 
ــوا بمالحظات  أرسطو من أوائــل من أدل
حول األرض، وكانت هذه أيضًا المرة األولى 
والفالسفة  الــعــلــمــاء  فيها  الحـــظ  الــتــي 

الفرق بين الصخور والمعادن. 

وفي القرن السابع عشر كانت الحفريات 
تستخدم كوسيلة لفهم ما حدث لألرض 
بمرور الوقت. ولعبت هذه الحفريات دورًا 

رئيسيًا في النقاش حول عمر األرض.

نظريات

بــدأت تظهر  الثامن عشر  الــقــرن  وخــالل 
نظريات تشرح بعض السمات الفيزيائية 

لألرض، حيث ذهبت إحداها إلى أن جميع 
أثناء  المحيطات  أودعــتــهــا  قــد  الصخور 
حـــدوث الــفــيــضــانــات، فــي حــيــن اعتقدت 
الصخور تشّكلت  أن بعض  ثانية  نظرية 

من خالل الحرارة أو النار.

واستمر هذا النقاش حتى القرن التاسع 
ــبــت الــعــالــم الــبــريــطــانــي  عــشــر عــنــدمــا أث
جيمس هوتون أن بعض الصخور تتشّكل 
بعمليات بركانية عبر التسخين، في حين 
تشّكلت األخرى بعمليات الترسيب، مبينًا 
نراها  التي  التكوينية  العمليات  أن جميع 
ُمستمرة حتى اليوم، هي نفس العمليات 
التي حدثت في الماضي الجيولوجي، وأنها 

حدثت ببطء شديد.

باسم  معروفة  النظرية  هــذه  وأصبحت 
التوحيد، والتي ذكرت ببساطة أن "الحاضر 
هو مفتاح الماضي"، لذلك ُيعرف جيمس 

هوتون باسم أبو الجيولوجيا الحديثة.

االنجراف القاري

وفي أوائــل القرن العشرين حدثت قفزة 
كبيرة لعلم الجيولوجيا، حين اقترح العالم 
نظرية  فيجنر  ألفريد  األلــمــانــي،  والفلكي 

●  نظريات شرح سمات األرض الفيزيائية ظهرت في القرن الثامن عشر 

أن  ــقــاري"، مفترضًا  ال "االنــجــراف  تسمى 
ــارات تــحــركــت عــلــى ســطــح األرض  ــقــ ــ ال
وتجمعت لتشّكل شبه قارة، حيث اقترح 
إلى  القارات عائمة، وقد جنحت  أن تكون 
مواقعها الحالية، ومع ذلك لم يستطع 
شرح كيف حدث هذا. وقد رفض المجتمع 

العلمي نظريته حتى 1940.

وباستخدام طفرة التكنولوجيا المرتبطة 
في  المتمثلة  الثانية،  العالمية  بالحرب 
أجهزة السونار والرادار، قام بعض العلماء 
 ،1947 عــام  المحيط  لقاع  خريطة  برسم 
تتمثل في شقوق  ــة  أدل مما كشف عن 
وفتحات كبيرة بالقشرة المحيطية تظهر 

تحرك القارات وعدم ثبوتها في أماكنها. 

المصدر:
- كتاب "الفلسفة اليونانية - مقدمات 
ومذاهب" د. محمد بيصار - دار الكتاب 

اللبناني - بيروت 1973.

 -  1990 الــجــيــولــوجــيــا  تـــاريـــخ  كــتــاب   -
مطبعة جامعة روتجرز األمريكية.
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يتم تمييزه  من خالل 
أعراض جسدية توحي 

بوجود اعتالل في الجسم

صحة

االضطراب الجسماني النفسي
الهستيريا حالة ُمتقدمة منه

االضطراب العرضي الجسدي، أو االضطراب الجسماني النفسي، هو 
اضطراب نفسي ُيميز من خالل أعراض جسدية، والتي توحي بوجود 
اعتالل أو إصابة في الجسم، وهي أعراض ال يمكن أن تُفسر بشكل 
كامل من خالل الحالة الطبية العامة أو من خالل تأثير مادة ما، كما 

أنها غير مرتبطة باضطرابات نفسية أخرى، مثل اضطراب الهلع.
من  أكثر  أو  واحد  بظهور  الجسدي  العرض  اضطراب  ويتميز 
كبيرة  بمستويات  مصحوبة  تكون  الُمزمنة،  الجسدية  األعراض 
ومتنامية من الشدة النفسية، والقلق، وصعوبة في إنجاز المهام 

اليومية المرتبطة بهذه األعراض.

د. أمين بدير 
القسم الطبي – دائرة الصحة 

والسالمة  والبيئة
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ال يوجد أسباب 
ُمحددة وواضحة 

لإلصابة باالضطراب 

أحاسيس جسدية

تظهر  الجسدي،  العرض  اضطراب  وفــي 

العوامل النفسية كأعراض جسدية، وهي 

التجسيد"،  أو  "الجسدنة  ُتسمى  عملية 

للمريض  الرئيسي  الشاغل  ُيصبح  حيث 

متعلقًا باألعراض الجسدية، مثل األلم، أو 

الضعف، أو اإلرهــاق، أو الغثيان، أو غيرها 

يكون  قد  التي  الجسدية  األحاسيس  من 

الشخص مصابًا أو غير مصابًا بحالة مرضية 

ُتسبب أو ُتساهم في تلك األعراض.

وعـــــادة مـــا تــنــتــاب مــريــض االضـــطـــراب 

العرض الجسدي الهموم بشأن صحته 

التي  ــراض  األعــ لتلك  سبب  أي  يجد  وال 

تظهر عليه. ويمكن لالنشغال باألعراض 

أن يــرســم صــــورة ُمــتــفــاقــمــة فـــي ذهــن 

المريض حول شدة سوء المرض.

وتبدأ أعــراض هــذا االضــطــراب بالظهور 

يكون  ما  وعـــادة  المراهقة،  مرحلة  خــالل 

بهذا  تشخيصهم  يــتــّم  الــذيــن  الــمــرضــى 

االضطراب دون سن الـ 30 عامًا. ويمكن 

أن يحدث هذا االضطراب للذكور واإلناث 

وفي كافة المستويات االجتماعية.

وغالبًا ما تكون التحاليل الطبية للمصابين 
وذات  عادية  االضــطــراب  من  النوع  بهذا 
الشخص  حالة  تفسر  وال  طبيعية،  قيم 
التي يدعيها، كما أن الفحوصات السابقة 
أن  إلــى وجــود حالة طبية يمكن  ال تشير 

ُتسبب مثل تلك األعراض. 

أسباب

ال يوجد أسباب ُمحددة وواضحة الضطراب 
األعــراض الجسدية، ولكن يمكن أن يكون 

ألي من هذه العوامل دورًا في ذلك:

زيــادة  مثل  وبيولوجية،  جينية  عــوامــل   ●
الحساسية لأللم.

● التأثير العائلي، سواء من حيث الجينات 
أو البيئة أو كالهما.

● سمة شخصية سلبية، وهو ما قد يؤثر 
على كيفية تعريفك للمرض وإدراكــك له 

وعلى أعراضك البدنية.

ُمــعــالــجــة  الـــوعـــي أو صــعــوبــة  ● نــقــص 
العواطف، وهو ما يجعل األعراض البدنية 
المسائل  مــن  ــداًل  بـ التركيز  محل  تــكــون 

العاطفية.

أعراض

ــراض  قــد تــكــون عــالمــات اضــطــراب األعـ
الجسدية ما يلي:

نة، مثل ألم أو  ● الشعور بأحاسيس معيَّ
س، أو أعراض عامة أكثر،  ضيق في التنفُّ

مثل التعب أو الوَهن.

يـــكـــون اضـــطـــراب  أن  الــمــمــكــن  مـــن   ●
األعراض الجسدية غير ُمرتبط بأي سبب 
طبي يمكن التعرُّف عليه، وأحيانًا قد يكون 
له عالقة بحالة طبية، مثل السرطان، أو 

أمراض القلب.

ولكن  شيوعًا،  األكثر  العرض  هو  األلــم   ●
الفكر  فسينتابك  ــراض،  األعـ كانت  مهما 
والمشاعر أو السلوكيات المتعلِّقة بتلك 
والــتــي ُتسبب  مــفــرط،  األعــــراض بشكل 
عليك  ثــّم يصعب  ومــن  كــبــيــرة،  مشاكل 
تأدية أعمالك، وأحيانًا يمكن أن تكون هذه 
األعراض مثبطة، ويمكن أن تشتمل هذه 
األفكار والمشاعر والسلوكيات على ما يلي:

- قلق مستمر بشأن المرض المحتمل.

العادية  الجسدية  المشاعر  إلــى  النظر   -
كعالمة على المرض الجسدي الشديد.

●  تنتاب مريض االضطراب العرضي الجسدي الهموم بشأن صحته



العدد 533 - ديسمبر 422022

- الخوف من خطورة األعراض، حتى إن لم 
يكن هناك دليل على ذلك.

د  مهدِّ الجسدي  الشعور  بــأن  االعتقاد   -
للحياة أو يضرها.

- الشعور بأن التقييم الطبي أو العالج لم 
يكن مناسبًا.

- الخوف من النشاط الجسدي قد ُيسبب 
تلفًا بالجسم.

أية  عن  بحثًا  للجسد  الُمتكرر  الفحص   -
أشياء غريبة.

- زيــارات ُمتكررة للعناية الصحية التي ال 
ئ من مخاوفك وتزيدها سوءًا. ُتهدِّ

- عدم االستجابة للعالج الطبي، أو يكون 
الــشــخــص حــســاس بــشــكــل غــيــر عـــادي 

للتأثيرات الجانبية للعالج.

- الشعور بالوهن بشكل أكثر شدة مما 
هو ُمتوقع عادة من أي حالة طبية.

مضاعفات

الجسدية  األعـــــراض  اضـــطـــراب  يــرتــبــط 
بالمضاعفات اآلتية:

● ضعف الجسد/ تراجع الصحة.

● صعوبة في تأدية األعمال اليومية.

● مشاكل في العمل أو بطالة.

كالقلق،  ــرى،  ــ أخـ عقلية  اضـــطـــرابـــات   ●
واالكتئاب، واضطرابات الشخصية.

● زيادة احتمالية اإلقبال على االنتحار.

● مشاكل مالية لكثرة التردد على األطباء.

عوامل الخطر

تتضمن عوامل الخطر الضطراب العرض 
الجسدي ما يلي:

● الشعور بالقلق أو االكتئاب.

● الُمعاناة من حالة طبية.

● التعّرض لخطر اإلصابة بحالة طبية، مثل 
وجود تاريخ عائلي قوي لإلصابة باألمراض.

● الُمعاناة من أحداث مؤلمة أو صدمة.

● الحصول على مستوى أدنى من التعليم 
والحالة االجتماعية واالقتصادية.

الوقاية

ال يعرف إال القليل عن كيفية منع اضطراب 
األعراض الجسدية، ومع ذلك، قد تساعد 

التوصيات التالية في التخفيف منه.

● إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق بالقلق 
الــدعــم من  بطلب  االكــتــئــاب، فعليك  أو 
المختصين، للحصول على العالج مبكرًا 

والحد من زيادة األعراض.

● التوتر يؤثر كثيرًا على الجسم، لذا مارس 
بانتظام أساليب إدارة اإلجهاد واالسترخاء.

● التزم بخطة العالج للُمساعدة في منع 
حدوث انتكاسات أو سوء األعراض.

متى تزور الطبيب؟

ألن األعراض البدنية يمكن ربطها بالمشاكل 
بواسطة  تقييمها  الــُمــهــم  فمن  الطبية، 
ُمقدم الرعاية األساسي الخاص بك، إذا لم 

تكن متأكدًا من سبب هذه األعراض.

وإذا كان ُمقدم الرعاية يعتقد أنك قد تكون 
مصابًا باضطراب األعــراض الجسمانية، 
فإنه سيطلب منك استشارة ُمتخصص.

الهستيريا

ــا نـــــوع مــن  ــأنـــهـ ُتــــعــــرف الــهــســتــيــريــا بـ
االضــطــرابــات واالنــفــعــاالت الــتــي تحدث 
السيطرة  معها  يفقد  حيث  للشخص، 

على أعصابه وسلوكه.

ــة ُمــتــقــدمــة من  ــّد الــهــســتــيــريــا حــال ــعـ وُتـ
اضطراب األعراض الجسدية، وتوجد لدى 

عدد كبير من الناس حول العالم.

الــرغــم مــن إصــابــة الشخص بهذا  وعلى 
المرض، إال أنه في الغالب يتصرف بشكل 
طبيعي، ولــكــن فــي حـــال حـــدوث بعض 
الــمــرض في  هــذا  أعـــراض  تبدأ  الُمثيرات 

تبدأ أعراض 
االضطراب بالظهور 
خالل مرحلة المراهقة

●  التحاليل الطبية للمصابين في الغالب تكون ذات قيم طبيعية
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يحدث للذكور واإلناث 
في كافة المستويات 

االجتماعية

●  التحاليل الطبية للمصابين في الغالب تكون ذات قيم طبيعية

الظهور، ومن هذه الُمثيرات ما يلي:

● عند ظهور شخص مرتبط بنا بذكريات 
معينة، ففي هذه الحالة يمكن أن تظهر 

على الفرد نوبات هستيريا.

● موت أو فقد شخص عزيز.

● حدوث إصابة أو فشل غير متوقع.

● استعادة بعض الذكريات المؤلمة.

وعند تعّرض الشخص ألي من األسباب 
السابقة يحدث له بعض األعراض التالية:

● صعوبة الحفاظ على ثبات النفس.

● العنف والصراخ.

● وجود تشنجات في الجسم.

● تسارع ضربات القلب.

● حدوث احمرار في العين.

ــي الـــعـــضـــالت،  ــور بــتــصــلــب فــ ــعـ ● الـــشـ
وخصوصًا عضالت الرقبة.

● الضغط بشكل شديد على األسنان.

وهناك العديد من األسباب التي قد تؤدي 
إلى اإلصابة بمرض الهستيريا، ومنها:

● التعّرض لبعض االضطرابات النفسية.

● الشعور باالكتئاب.

● تناول بعض األدوية والعقاقير الطبية.

ــاك  ــ ــب ــ ــة الــتــهــيــج واالرت ــحــال ــة ب ــ ــاب ● اإلصــ
والتقلبات المزاجية.

● اإلصابة ببعض أمراض المخ.

● وجود اضطرابات في الشخصية.

أنواع

هناك عدة أنواع من الهستيريا أهمها:

فيها  يــعــانــي  الــفــصــامــيــة:  الهستيريا   ●
ــود بــعــض المشاكل  الــمــريــض مــن وجــ
بالذاكرة والوعي واإلدراك لكل  المتعلقة 

ما حول اإلنسان.

● الــهــســتــيــريــا الــتــحــولــيــة: هـــي نـــوع من 
األمــراض التي يشكو فيها المريض من 
بعض اآلالم الجسدية التي تظهر ألسباب 

غير معروفة.

سمات

توجد بعض السمات التي تدل على إصابة 
الشخص بمرض الهستيريا، ومنها:

● الشعور بعدم االرتياح عندما يكون هذا 
الشخص ال يحوز على محور االهتمام.

ــود تغيير ســريــع فــي االنــفــعــاالت  ● وجــ
والمشاعر.

● التصرف بشكل يشبه التمثيل والتصنع 
في التصرفات.

بشكل  الــخــارجــي  بالمظهر  االهــتــمــام   ●
مبالغ فيه.

ــداع هـــذه الشخصية  الــســهــل خــ ● مــن 
بسهولة والتأثير فيها.

الشكر  تلقي  ــى  إل الُمستمرة  الــحــاجــة   ●
والمدح.

● ضعف قوة التحمل، وعدم القدرة على 
تحقيق اإلنجازات.

● اتخاذ القرارات المتسرعة.

انتباه  لجذب  دائــمــًا  باالنتحار  التهديد   ●
المحيطين.

العالج

يعتمد  الهستيريا  مــرض  مــن  التخلص 
في المقام األول على العالج النفسي، إذ 
ال يوجد عالج دوائــي له، لكن يمكن تناول 
الُمضادة لالكتئاب فقط،  بعض األدويــة 

إذا كانت حالة المريض تستدعي ذلك.

وهناك نصائح يجب اتباعها لمن يتعامل مع 
شخص يعاني من الهستيريا، ومنها: إظهار 
االهتمام بشكل زائد للشخص الذي يعاني 
واالبتعاد  وذكــر مميزاته  الــمــرض  هــذا  مــن 
ــنــقــد، بــاإلضــافــة إلـــى تقوية  تــمــامــًا عـــن ال
العالقات بينه وبين الُمحيطين به إلخراجه 

من الدائرة الُمغلقة التي يعيش فيها.
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أحب ُمشاهدة كرة 
القدم وأحرص على 

قراءة كتاب كل شهر

● بطاقة تعارف.. من أنت؟ وما هو تخصصك 

العلمي، والجامعة التي تخرجت منها؟

جامعة  من  تخرجت  القفاص،  حسين  علي 
)Pennsylvania State University( عام 2016، 

تخصص هندسة كيميائية.

● ما طبيعة العمل الذي تؤديه بالشركة؟

أعمل مهندس عمليات في وحدة التفحيم 
الدائرة األولــى- مصفاة ميناء عبدهللا، حيث 
الروتينية،  ــوحــدة  ال أعــمــال  بمتابعة  أقـــوم 
باإلضافة إلى ُمتطلبات الوحدة التشغيلية 

علي القفاص

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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أطمح إلى زيادة 
معرفتي في المجاالت 

األدبية والفنية 

وذلك بالتنسيق مع كافة أقسام المصفاة 
المرتبطة بالصيانة وجودة اإلنتاج.

ومن مهام عملي أيضًا تطوير أداء الوحدة، 
ٌمستجدات  ألي  حلول  إيجاد  على  والعمل 

يومية قد تؤثر على المُعدات وسالمتها.

القطاع  للعمل في  اختيارك  ما سبب   ●

النفطي؟

عن  أبحث  كنت  الجامعة  من  تخرجي  بعد 
قطاع يمكنني من خالله تطوير المهارات 
التي اكتسبتها خالل فترة الدراسة، ووجدت 
تلبي  النفطي  القطاع  في  العمل  بيئة  أن 
مــهــارات  اكــتــســاب  حيث  مــن  متطلباتي، 

وخبرات جديدة.

● إلى أي مدى لمست اختالفًا بين طبيعة 

الحياة العملية والدراسة النظرية؟

تقديم  في  كبيرة  أهمية  النظرية  للدراسة 
العمل.  فــي  المهام  بعض  وشـــرح  حــلــول 
ــد شــّكــلــت أهــمــيــة قــصــوى فـــي بــدايــة  وقــ
في  تقدمي  مــع  ولــكــن  العملية،  مسيرتي 
الحياة العملية ازدادت أهمية مهارات أخرى 
مثل:  النظرية،  الــدراســة  من  ُمكتسبة  غير 
مــهــارات التواصل، واإللــقــاء، والــقــدرة على 

العمل الجماعي.

● ما أهم التحديات التي تقابلها في مجال 

العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟

دائــرة  تــواجــه  الــتــي  التحديات  أهــم  تكمن 
العمليات في تقديم حلول مدروسة خالل 
على  التغلب  ويتم  ُمــحــددة،  زمنية  فترة 
الجماعي لطاقم  العمل  ذلــك من خــالل 
العمليات مع االلتزام بمتطلبات السالمة 

والتشغيل اآلمن. 

بالمتابعة  العمليات  ــرة  ــ دائ عــمــل  ويتميز 
المستمرة ألعمال الوحدة والحالة التشغيلية 
للُمعدات، وذلك لتجنب حدوث أي مشاكل 

قد تؤثر على إنتاج وسالمة الوحدة.

● هــل تــشــعــر أن عــمــلــك يــتــنــاســب مع 

ميولك؟

تتطلب بيئة عملي أن أكون على درايــة تامة 
مما  الـــوحـــدة،  بعمليات  يحيط  مــا  بجميع 
يدفعني للعمل مع جميع أقسام المصفاة، 
ــن الـــخـــبـــرات والـــمـــهـــارات  واالســـتـــفـــادة مـ
الــمــوجــودة فــي هــذه األقــســام، وهـــذا األمــر   
مهارات  واكتساب  تطوير  على  ُيساعدني 

جديدة.

● ما أهم اإلنجازات التي قمت بتحقيقها 

في مجال العمل؟

شاركت في مشروع تجديد وتطوير وحدة 
التفحيم في 2019، باإلضافة إلى ُمراجعة 
جميع عمليات العزل لمُعدات الوحدة بما 
السالمة  ُمتطلبات  أحــدث  مع  يتناسب 

والتشغيل اآلمن.

● ما رؤيتك في تطوير الذات؟

أحاول أن أكون ُمّطلع على مجاالت بعيدة 
مفاهيم  لتقديم  وتــخــصــصــي،  عملي  عــن 
جديدة ورؤيــة مختلفة، وهــذا األمــر يزيد من 
مقدرتي على التعامل مع بعض المواقف 

الحياتية والعملية بصورة أفضل.

● ما طموحاتك المستقبلية؟

أداء  تطوير  فــي  تكمن  العملية  طموحاتي 
لبعض  مستدامة  حــلــول  وتقديم  ــوحــدة،  ال

المشاكل الروتينية المتكررة. 

إلى  فأطمح  الشخصي  المستوى  على  أمــا 
زيادة معرفتي في المجاالت األدبية والفنية 

التي لم تشملها مسيرتي الدراسية.

ــل تــحــرص على  ــك، وهـ ــات ● مــا هــي هــواي
ممارستها؟

من هواياتي القراءة، حيث أحرص على قراءة 
كتاب كل شهر على األقل، عالوة على ذلك 
أحب ُمشاهدة كرة القدم، ولعبة الشطرنج، 

وأحرص على تطوير أدائي في هذه اللعبة.

ــوفــق بــيــن مــمــارســة الــهــوايــة  ● كــيــف ت
والعمل؟

ــات  ــى أوقــ ــ ــيـــوم إل أعــمــل عــلــى تــقــســيــم الـ
يومي،  قــراءة  بجدول  التزامي  مع  ُمحددة، 
لمتطلبات  معينة  ســاعــات  وتخصيص 

الحياة االجتماعية.

●  لعبة الشطرنج من هوايات القفاص
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هل تعلم ؟ 

هل تعلم أن عدد الُجُزر الموجودة في اليابان يبلغ  	
6,852 جزيرة.

هل تعلم أّن المرأة ترمش أكثر من الرجل بمرتين. 	

حجم  	 مــن  أكــبــر  النعامة  عين  حجم  أّن  تعلم  هــل 
دماغها.

شخصيات

هاشم الرفاعي: هو هاشم السيد أحمد السيد صالح الرفاعي، أول محامي كويتي يترافع في المحاكم الكويتية في 
أربعينيات القرن الماضي، ولد عام 1913 في فريج المطبة بمنطقة شرق، وعمل كنوخذة على بوم تملكه أسرته، 
وكان معروفًا بأنه دليل في البحر، حيث كان يستطيع االستدالل للعودة إلى نفس المكان إذا ما وقع منهم شيء 
فيه. بعد انقطاع الغوص التحق بدائرة األمن العام، ثّم أصبح أول محامي بالمحاكم الكويتية. وقد توفي - رحمه هللا، 

في يناير عام 2006.

معلومات عامة

يصنف الموز على أنه من األعشاب وُتعّد الطماطم  	
من الفاكهة.

تملك الفراشة حاسة التذوق في أقدامها. 	

يفقد اإلنسان نحو 4 كيلوغرامات من خاليا الجلد  	
كل سنة.

كلمات

أفضل حاالت السعادة هي ما تنسجم مع عقلك  	
وقلبك.

النجاح هو نتيجة للتخطيط الجيد والُمثابرة الُمستمرة. 	

كن متفائاًل، فالمتشائم ال يرى من الحياة سوى ظلها. 	

من الكويت

 المسجد الكبير: يقع في مدينة الكويت قرب شاطئ 
الخليج العربي. بدأ العمل في بنائه عام 1979، واكتمل 

عام 1986، وبلغت كلفة تشييده 14 مليون دينار.

تبلغ مساحته 45 ألف مترًا مربعًا، منها 25 ألفًا مبنية، و20 
ألفًا مكشوفة ُتشّكل حدائق وممرات المسجد الخارجية.

استراحة الوطنية
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توسع في اإلنشاءات بهدف 
رفع الطاقة التصميمية 

لمصفاة الشعيبة 

تركيب مفاعل جديد 
في المصفاة لزيادة 

القدرة التحويلية 

مجلة الوطنية: عدد مايو 1977

من األرشيف



5 ديسمبر

اليوم العالمي للتربة


