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كلمة العدد المحتويات

فرص واعدة 
للقطاع الخاص

29 عاماً
من العطاء

الدائرة التجارية
مبادرات .. وإنجازات

خلود �سعد املطريي

كهرباء من 
النوافذ!

اهتمام اأ�سيل

حتتل اجلوانب املتعلقة بال�صحة وال�صالمة والبيئة مرتبة متقدمة 

على �صلم اأولويات واهتمامات �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

يف  هي  بل  لل�رشكة،  للدعاية  نطلقها  �صعارات  جم��رد  لي�صت  هي 

عليها  ترتكز  التي  الرئي�صية،  الأ�ص�ص  اإح��دى  العملي  ال��واق��ع 

�صيا�صات ال�رشكة، بل وتعتمد عليها اأي�صًا يف اأداء مهامها، وتنفيذ 

اأعمالها وم�صاريعها، يف خمتلف الظروف واملواقع.

اإدارة  ف��اإن  م��ا،  عماًل  ي��وؤدي  من  كل  غاية  هو  النجاح  ك��ان  واإذا 

بتوفري  اإل  يتحققان،  ل  والتميز  النجاح  ب��اأن  ت��وؤم��ن  ال�رشكة 

العوامل  ه��ذه  مقدمة  ويف  املرتبة،  ه��ذه  لبلوغ  الالزمة  العوامل 

�صمان �صحة و�صالمة الأفراد، وتوفري بيئة العمل املالئمة لهم، 

والتي متكنهم من اأداء وظائفهم على اأكمل وجه.

وموظفيها  ال�رشكة  على  احلال  بطبيعة  يقت�رش  ل  الهتمام  هذا 

دولتنا  لي�صمل  ميتد  بل  فح�صب،  ومن�صاآتها  اأعمالها  وم��واق��ع 

كانت  وكلما  منها،  ج��زء  ونحن  ال��ك��ل،  فهي  الكويت،  احلبيبة 

حياة املجتمع اأف�صل، كلما اأ�صهم ذلك يف جناح اأعمالنا، وحتقيق 

اأهدافنا.

واملبادرات  والربامج  والإج��راءات  ال�صوابط  من  �صل�صلة  وعرب 

الداخلية واملجتمعية، ت�صعى »البرتول الوطنية«، وعلى نحو جاد 

ودائم، لأداء دورها يف هذا اجلانب احليوي الهام.

اجلماعي  العمل  ي�صنعه  اأن  ميكن  ما  على  با�صتمرار  ُتعّول  هي 

وعلى  املجتمع،  واأف��راد  موظفيها،  قبل  من  الواعية،  وامل�صاركة 

التي  والأهلية،  الر�صمية  واجلمعيات  الهيئات  اخل�صو�ص  وجه 

ت�صاركنا ذات الهتمام، وذات التوجه. 
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حماية أمن معلومات
أنظمة التحكم الصناعية

“البترول الوطنية” و”إيكويت” نظمتا المؤتمر الثالث

التطور  بف�سل  نعي�سه  ونحن  واالنفتاح،  والتوا�سل  االت�ساالت  ث��ورة  ع�سر  اإن��ه 

وتراكمية،  طويلة،  م�سرية  عرب  املبدعة  العقول  اأجنزته  الذي  الهائل  التكنولوجي 

لن�سل اإىل ما نحن عليه اليوم. لكن هذه ال�سورة لي�ست وردية دائماً، اإذ اأن هذا التطور 

املعلومات،  قرا�سنة  قبل  من  وم�ستمرة  كبرية  لتحديات  يتعر�ض  والتقني  العلمي 

فهناك تهديدات على مدار ال�ساعة لكل ما مت اإجنازه لدفع م�سرية التطور االإن�ساين قدماً 

اإىل اآفاق جديدة، حيث يتوقع اأن ت�سل اخل�سائر الناجتة عن اجلرائم االإلكرتونية خالل 

الفرتة 2016 - 2019 اإىل 2.1 تريليون دوالر على م�ستوى العامل.

ق�صة الغالف

قيادات نفطية يف افتتاح املوؤمتر
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العدساني:

أمن المعلومات 

هو التحدي األكبر 

في المستقبل

اقت�ساد املعرفة

»اأمن املعلومات هو التحدي الأكرب يف امل�صتقبل«، 

تعبريًا عن واقع احل��ال، وردت  الأك��ر  العبارة 

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  كلمة  يف 

الكويتية نزار العد�صاين، التي افتتح بها موؤمتر 

اأنظمة  معلومات  اأم��ن  حلماية  الثالث  الكويت 

�رشكة  نظمته  الذي   ،2017 ال�صناعية  التحكم 

»اإيكويت«  و�رشكة  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، حت��ت رع��اي��ة وزي���ر النفط 

ووزير الكهرباء واملاء ع�صام املرزوق. 

بح�صور  ال��ع��د���ص��اين  ���ص��دد  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  يف 

القطاع  وق��ي��ادات  ودول��ي��ن  اإقليمين  خ���رباء 

اخلا�ص  القطاع  عن  الكويتي، وممثلن  النفطي 

واحلكومة والقطاع الأكادميي، على اأهمية الدور 

املجتمع،  حتويل  يف  التكنولوجيا  تلعبه  ال��ذي 

اأنواع  وبناء اقت�صاد املعرفة، مع دخول جميع 

التكنولوجيات املتقدمة يف برامج اأنظمة التحكم 

التعاون  جمل�ص  ودول  الكويت  يف  ال�صناعية 

تواجه  التكنولوجيات  اأن  اإىل  منوهًا  اخلليجي، 

اليوم حتديات كبرية متعلقة باأمن املعلومات. 

الف�ساء االإلكرتوين

وبعد اأن اأكد »اأننا ل منلك اأي خيار اآخر ملواجهة 

الإل���ك���رتوين«،  ال��ف�����ص��اء  ب��ت��اأم��ن  اإل  امل�صتقبل 

ي�صتخدمون  املعلومات  قرا�صنة  اأن  اإىل  اأ�صار 

حتقيق  يف  ت�صاهم  التي  نف�صها  التكنولوجيات 

التقدم يف املجالت ال�صناعية، وتعمل الكثري من 

ال�صناعية  الأنظمة  يف  احل�صا�صة  التحتية  الُبنى 

على �صبكات مت�صلة بالإنرتنت، وهو ما ُيعطينا 

كذلك  ولكنه  وا���ص��ع��ة،  وت�صهيالت  �صالحيات 

ُيعر�صنا ملخاطر وحتديات، حيث تك�صف قر�صنة 

املعلومات نقاط ال�صعف يف ُنظم املعلومات، وهي 

حتديات تتنامى مع تقدم تكنولوجيا املعلومات.

وعليه، فاإن اأف�صل طريق حلماية البنى التحتية 

من  ه��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  الهجمات  م��ن  الرئي�صية 

احلكومي  القطاعن  بن  الفعال  التعاون  خالل 

الأخ����رى،  ال�صناعية  وال��ق��ط��اع��ات  واخل��ا���ص 

وامل�����ص��ارك��ة ب��امل��ع��ل��وم��ات امل��ن��ا���ص��ب��ة ك�����رشك��اء، 

اإج��راءات  لتطوير  القوة،  نقاط  على  والرتكيز 

وال�صتفادة  الرقمي،  القت�صاد  حلماية  دقيقة 

من اإمكاناته ب�صكل اأف�صل.

باأنباء  يوميًا  الإعالمية  التقارير  ُتطالعنا  وقت  ففي 

وحجم  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الهجمات  ا���ص��ت��م��رار  ح��ول 

التحدي واخلطر الذي يتعر�ص له العامل، يجب بناء 

ا�صرتاتيجية متكاملة تقوم على ثالث ركائز اأ�صا�صية 

يعتمد  ذلك  وكل  والتطوير،  وال��ردع  الدفاع،  هي: 

على اأن مفتاح النجاح يكمن يف �صمولية التعاون بن 

اجلميع، �صواء حمليًا، اأو اإقليميًا اأو دوليًا.

تغيريات جوهرية 

الوطنية  ال��ب��رتول  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

كلمته  يف  اأ�صار  املطريي،  غازي  الكويتية حممد 

تغيريات  اأح���دث  الإل���ك���رتوين  الف�صاء  اأن  اإىل 

طريقة  وغ���رّي  ال��ع��امل��ي،  القت�صاد  يف  ج��وه��ري��ة 

يف  اإن�����ص��ان  مليار   2 م��ن  لأك���ر  ووف���ر  حياتنا، 

خمتلف اأنحاء العامل اإمكانية احل�صول الفوري 

التوا�صل  و�صائل  وا�صتخدام  املعلومات،  على 

فر�ص  وخلق  ال�صناعية،  النظم  اإىل  وال��دخ��ول 

اقت�صادية واجتماعية.

المطيري:

الفضاء اإللكتروني

أحدث تغييرات في 

االقتصاد العالمي

كبار احل�صور اأثناء الن�صيد الوطني
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جتلب  الرقمية  ال�صبكة  »اإن  ق��ائ��اًل:  واأ���ص��اف 

اأي�������ص���ًا، وتفتح  حت���دي���ات وخم���اط���ر  ج���دي���دة 

ال��ب��اب وا���ص��ع��ًا خل��ل��ق اأع���م���ال م��رت��ب��ط��ة ب��اأم��ن 

امل���ع���ل���وم���ات، ومي���ك���ن ل��ل��ق��را���ص��ن��ة وجم��رم��ي 

الإن�����رتن�����ت ا����ص���ت���غ���الل ال���ف���ر����ص���ة لإح������داث 

ودخ��ول  احل��ي��وي��ة،  ال�صناعية  بنظمنا  ���رشر 

معلومات  وتغيري  ل�رشقة  الداخلية،  �صبكاتنا 

قانونية«.  غ��ري  اأرب���اح  جني  بهدف   ح�صا�صة، 

وهذه التهديدات حقيقية وتتزايد، ويكفي النظر 

التي وقعت موؤخرًا يف دول  الهجمات  بع�ص  يف 

املتحدة،  والوليات  واأوروب��ا  التعاون  جمل�ص 

امل���رور،  ���رشق��ة م��الي��ن م��ن كلمات  حيث مت��ت 

وزرع فريو�صات فيما يزيد عن 40 األف جهاز 

كمبيوتر، واأُجرب الكثري من املن�صاآت ال�صناعية 

احلقائق،  ه��ذه  على  وا���ص��ت��ن��ادًا  الإغ����الق.  على 

ال��ه��ج��م��ات على  ت��اأث��ري م��ث��ل ه���ذه  مي��ك��ن تخيل 

ال�رشكات واملن�صاآت احليوية. 

خ�سائر كبرية

الوطنية«  »البرتول  ل�  التنفيذي  الرئي�ص  اأو�صح 

اأح���دث���ت اجل��رائ��م  ل���وح���ده،   2015 ع���ام  اأن����ه يف 

�صنوية  خ�صائر  العامل  م�صتوى  على  الإلكرتونية 

تراوحت ما بن 500 مليار، و 1 تريليون دولر 

الناجتة عن  ت�صل اخل�صائر  اأن  ويتوقع  اأمريكي، 

اجلرائم الإلكرتونية خالل الفرتة 2016 - 2019 

اإىل 2.1 تريليون دولر على م�صتوى العامل. 

التهديد  يف  كبريًا  ت�صاعدًا  الهجمات  هذه  ومتثل 

الإلكرتوين، مما ي�صتوجب اإعادة النظر يف احتمال 

اأ���ص��د يف اأي  ح�صول ح���الت ق��د حت��دث ت��دم��ريًا 

وقت، لذلك لبد من العمل ب�صكل ل�صيق ل�صتباق 

ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات، ع��ن ط��ري��ق تطبيق اإج����راءات، 

وتخ�صي�ص موارد، لإيقاف الهجمات على اأنظمة 

هذه  وو�صع  خطرها،  واإزال��ة  ال�صناعي  التحكم 

بتنفيذ  مقرونة  الأولويات،  �صلم  اأعلى  يف  امل�صاألة 

النفطي،  القطاع  م�صتوى  على  وا�صعة  حمالت 

وال�صناعات البرتوكيماوية واملجالت الأخرى. 

تعزيز التوا�سل

بجل�صة  الأول  اليوم  يف  املوؤمتر  اأعمال  انطلقت 

التحكم  اأنظمة  معلومات  اأم���ن  ح��ول  ح��واري��ة 

اأداره���ا  امل�صتقبلية،  وال��ت�����ص��ورات  ال�صناعية 

حممد  »اإي��ك��وي��ت«  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

للبرتول  التنفيذي  الرئي�ص  مب�صاركة  ح�صن، 

ال��وط��ن��ي��ة حم��م��د غ����ازي امل���ط���ريي، وال��رئ��ي�����ص 

زي��اد  للكيميائيات  ���ص��دارة  ل�رشكة  التنفيذي 

يف  واملالية  للتخطيط  املنتدب  والع�صو  اللبان، 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية وفاء الزعابي.

التوا�صل،  تعزيز  اإمكانية  على  اجلل�صة  ركزت 

خمتلف  على  ال�رشكات  بن  املعلومات  وتبادل 

الأنظمة  معلومات  اأم��ن  خ�صو�صًا  الأ���ص��ع��دة، 

ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال��ن��ف��ط. واأو����ص���ح ح�����ص��ن بهذا 

هي  والدفاع  احلماية  اأن��واع  اأف�صل  اأن  ال�صدد 

تبادل املعلومات وتعزيز التوعية بن املوظفن، 

الإلكرتونية  التهديدات  خطورة  مدى  ليدركوا 

التي رمبا نتعر�ص لها يف اأي وقت.

فيما حتدث اللبان عن التكامل بن تقنية الت�صغيل 

وتقنية املعلومات، م�صريًا اإىل �رشورة فهم طرق 

القرا�صنة، ليتم العمل على مواجهتها، وتطرق 

»���ص��ريف��رات«  خ���وادم  تخ�صي�ص  اإمكانية  اإىل 

خا�صة بتقنية املعلومات، واأخرى خا�صة بتقنية 

الت�صغيل، وهذه خطوة نحو ف�صل خوادم تقنية 

املعلومات عن خوادم الت�صغيل.

من جانبها، اأكدت وفاء الزعابي اأن اأمن املعلومات 

يت�صدر اأولويات املوؤ�ص�صة، ويعترب اأمن املعلومات 

جزءًا من الأمن الوطني، لأن مثل هذه املخاطر ل 

توؤثر فقط على ال�رشكة اأو املوؤ�ص�صة، ولكن توؤثر 

يجب  اأنه  اإىل  م�صرية  ككل،  والدولة  القطاع  على 

توجيه املزيد من الهتمام لأمن املعلومات. 

جهود تنظيمية كبرية تقف وراء جناح اأعمال املوؤمتر
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حتفها  بيئة  يف  نعمل  اأننا  املطريي  ق��ال  ب��دوره، 

اجلهود  كافة  ب��ذل  علينا  يتوجب  ل��ذا  املخاطر، 

لتعزيز  التعاون والتن�صيق،  املمكنة، مبا يف ذلك 

اأي اخ��رتاق��ات  امل��ع��ل��وم��ات، وم��واج��ه��ة  اأم����ن 

تقنية  بن  الوثيقة  ال�صلة  عن  حمتملة، وحتدث 

اإياهما  وا���ص��ف��ًا  الت�صغيل،  وتقنية  املعلومات 

كوجهن لعملة واحدة. 

وق����دم امل��ت��ح��دث��ون ال��ع��دي��د م��ن الأم��ث��ل��ة ح��ول 

الخرتاقات الإلكرتونية التي حدثت يف ال�صنوات 

���رشورة  على  ه��وؤلء  واأج��م��ع  املا�صية،  القليلة 

على  ال�صناعية  املعلومات  اأم��ن  حماية  تعزيز 

م�صتوى دول اخلليج، و�رشكات القطاع النفطي 

التقنيات  تطوير  اإىل  اإ���ص��اف��ة  خ��ا���ص،  ب�صكل 

امل�صتخدمة، لنفهم ماهية التهديدات التي ميكن 

فعال،  ب�صكل  ومواجهتها  ل��ه��ا،  نتعر�ص  اأن 

وتبادل املعلومات واخلربات لتعزيز اإمكانياتنا.  

جل�سات فنية

واحت�صنت جل�صات اليوم الثاين عددًا كبريًا من 

واملوؤ�ص�صات  وال�رشكات  املتخ�ص�صة  اجلهات 

العاملة يف جمال احلماية، بالإ�صافة اإىل مناق�صة 

اجلانب الأكادميي املتعلق بذلك اجلانب.

وت�صمنت الفعاليات جل�صات فنية وتقنية تناولت، 

املعلومات،  واأنظمة  التحكم  باأنظمة  التحولت 

واإن�����ص��اء م��رك��ز ع��م��ل��ي��ات الأم����ن وح��م��اي��ة اأم��ن 

تناولت  كما  ال�صناعية.  التحكم  اأنظمة  معلومات 

اأف�صل املمار�صات يف جمال حماية اأمن املعلومات.

وت�صمنت الفعاليات اأي�صًا جل�صات حول اأف�صل 

التحكم  اأنظمة  معلومات  اأم��ن  ال�صبل حلماية 

ال�صناعية، وور�صة عمل حتدثت عن و�صع نظم 

املخاطر،  بنوع  ارتباطًا  املعلومات  اأمن  حماية 

بينما ا�صتعر�صت حما�رشات اأخرى التهديدات 

وال����ص���ت���ث���م���ارات وال���ت���وق���ع���ات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

والبتكارات يف اأمن املعلومات.

فر�سة هامة

الرئي�ص  نائب  اأك��د  امل��وؤمت��ر،  اأع��م��ال  اختتام  يف 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��خ��دم��ات امل�����ص��ان��دة يف »ال��ب��رتول 

الوطنية« با�صم العي�صى اأن املوؤمتر كان منا�صبة 

متميزة، وفر�صة هامة جدًا، كي يلتقي اخلرباء 

املحلين،  املعنين  مع  العامل  اأنحاء  من خمتلف 

اأم��ن  حل��م��اي��ة  ال�����ص��ب��ل  اأف�����ص��ل  ح���ول  للتباحث 

النفطية  لل�صناعة  الت�صغيلي  والأم��ن  املعلومات 

يف  اقت�صادي  مرفق  اأه��م  متثل  التي  الكويتية، 

املنظمة،  وللجنة  للرعاة  ال�صكر  ووج��ه  البلد، 

ولكل من �صاهم يف اإجناح املوؤمتر. 

حسين:

أفضل أنواع الحماية 

هو تبادل المعلومات 

وتعزيز التوعية

اللبان:

ضرورة فهم طرق 

القراصنة ليتم العمل 

على مواجهتها

500 مليار دوالر حجم 
الخسائر العالمية 

بسبب الجرائم 

اإللكترونية في 2015 

تعزيز التوعية من مفاتيح احلماية �صد الهجمات الإلكرتونية
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الزعابي:

أمن المعلومات جزء 

من األمن الوطني 

ويتصدر أولوياتنا

الدعيج  املعلومات عبدالعزيز  تقنية  دائرة  مدير 

امل��وؤمت��ر وّج���ه ر�صالة  اأن  اأو���ص��ح م��ن ج��ان��ب��ه، 

اأمن  يف  حلقة  اأ�صعف  هو  »الإن�صان  اأن  مفادها 

الأم��ن  ثقافة  تعزيز  ي�صتدعي  مم��ا  املعلومات« 

واأ�صاف  النفطي،  القطاع  يف  العاملن  كل  لدى 

الأخطار،  ا�صتباق  ويجب  كبرية  التحديات  اأن 

واأن »نفكر مثلما يفكر القرا�صنة«، كي ن�صبقهم 

بخطوة، ون�صع احللول قبل ح�صول الخرتاق.   

خطط طويلة االأمد 

الرئي�ص  ن��ائ��ب  اأك���د  �صحفية،  ت�����رشي��ح��ات  يف 

با�صم  املهند�ص  امل�صاندة،  للخدمات  التنفيذي 

ال��ع��ي�����ص��ى، اأن اأب�����رز ت��و���ص��ي��ات م���وؤمت���ر اأم���ن 

معلومات اأنظمة التحكم ال�صناعية، ركزت على 

�رشورة و�صع خطط ا�صرتاتيجية طويلة املدى، 

للهجمات  والدفاعي  الوقائي  اجلانب  لتعزيز 

والخرتاقات �صد املن�صاآت ال�صناعية والنفطية. 

وامل�صايف  امل�صانع  يف  الأج��ه��زة  حماية  وكذلك 

احل���ال���ي���ة، وامل�������ص���اري���ع امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وع��ل��ى 

وق��د  امل��ع��ل��وم��ات،  واأم�����ن  احل��م��اي��ة  م�صتقبل 

ال��ت��ك��ل��ف��ة امل��ادي��ة  اإىل  ت��ط��رق��ت ور�����ص ال��ع��م��ل 

وامل������وازن������ات ال���ت���ي ت���ر����ص���د ل���ه���ذا اجل���ان���ب 

 امل��ه��م يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال�����ص��ن��اع��ي��ة.

اإىل و���ص��ع ال���ص��ت��ث��م��ار  وت��ط��رق��ت اجل��ل�����ص��ات 

القطاع  يف  ال�صناعية  املن�صاآت  حلماية  الأمثل، 

ال��ن��ف��ط��ي وال�������ص���ن���اع���ي يف ال���ك���وي���ت، و���ص��ط 

على  اجلهات  كافة  من  امل�صاركن  من  اإج��م��اع 

ال���وت���رية امل��ت�����ص��ارع��ة ال��ت��ي ي�����ص��ه��ده��ا ال��ع��امل، 

وال��ت��و���ص��ع ال��ك��ب��ري يف امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 

وم����ا ي�����ص��وب ذل����ك م���ن ه��ج��م��ات وخ���روق���ات 

منها. احل��د  على  العمل  وكيفية   اإل��ك��رتون��ي��ة، 

تاأمن  جم��ال  يف  ال�صتثمار  اأن  العي�صى  واأك���د 

اأ�صحى  والنفطي  ال�صناعي  القطاع  وحماية 

وم�صتقباًل،  ال��راه��ن  الوقت  يف  ملحة  ���رشورة 

الهيئات واملوؤ�ص�صات، وعلى  اأن م�صاركة  مبينًا 

راأ�صها ال�رشكات النفطية، تعد دلياًل على اأهمية 

���ص��واء يف  ال��دول��ة،  ال�صناعي يف  امل��ج��ال  ت��اأم��ن 

اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  اأو  احلكومية،  ال�رشكات 

اأن  وم��و���ص��ح��ًا  ال�صناعي،  امل��ج��ال  يف  العاملة 

من  يتجزاأ  ل  ج���زءًا  يعترب  ال�صناعي  التاأمن 

موازنات تلك اجلهات.

لقطات

فيه • تتم  ملتقى،  تاأ�صي�ص  العد�صاين  اقرتح   

مناق�صة اأمن املعلومات ال�صناعية.

اأمن • �صل�صلة  يف  حلقة  اأ�صعف  هم  الب�رش   

نقطة  ي�صتغلون  واخل�����ص��وم  امل��ع��ل��وم��ات، 

وامل��ق��اول��ن  امل��وظ��ف��ن  ب��ن  ه��ذه  ال�صعف 

لخرتاق املوؤ�ص�صات، ومثل هذه الهجمات 

التكاليف  وب��اأق��ل  ك��ب��ريًا  جن��اح��ًا  اأث��ب��ت��ت 

واجلهود من قبل املهاجمن.

اأحد • ال�صخ�صية  املعلومات  على  احل�صول   

اأهم العوامل ل�صن الهجمات الإلكرتونية. 

بالثقة • ال��ن��ا���ص  مت��ت��ع  ع��ن  فيلم  ع��ر���ص  مت   

وال��ب�����ص��اط��ة، ومت ف��ي��ه ع��ر���ص ح���الت عن 

كلمة  عن  لالإف�صاح  النا�ص  خ��داع  �صهولة 

وت�صمن  الإلكرتونية،  حل�صاباتهم  امل��رور 

اأي�صًا حالت تخلى النا�ص فيها عن اأجهزة 

النقال، مقابل خدمات ب�صيطة كاذبة. 

األ��ف •  500 ظ��ه��ور  اإىل  حم��ا���رش  اأ����ص���ار   

الإنرتنت،  �صبكة  على  يوميًا  برنامج �صار 

مب���ا ي��ع��د »ح���رب���ًا ع��امل��ي��ة« ح��ق��ي��ق��ي��ة على 

طرقًا  ي�صتخدمون  واملهاجمون  ال�صبكة، 

متزايدة التعقيد.

يكون • اأن  يجب  اأن��ه  املحا�رشين  اأح��د  قال   

الإن�������ص���ان ح������ذرًا وح���ت���ى »م��ه��وو���ص��ا« 

الكمبيوتر  حماية  ي�صمن  كي  باحلماية، 

واملوبايل واملعلومات. 

جانب من اإحدى اجلل�صات الفنية املتخ�ص�صة

االستثمار في

مجال حماية بيانات 

القطاع النفطي أصبح

ضرورة ملحة
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فرص واعدة للقطاع الخاص

مؤتمر المحتوى المحلي

جتارب عاملية

التجارب  م��ن  مكوناته  الربنامج  ه��ذا  ي�صتلهم 

يف  ناجحة  نتائج  حققت  التي  ال��رائ��دة  العاملية 

النفط،  �صناعة  يف  املحلي  املحتوى  ن�صبة  زي��ادة 

وامل��اء  الكهرباء  ووزي���ر  النفط  وزي���ر  اأك���د  كما 

ومعر�ص  موؤمتر  افتتاح  اأثناء  امل��رزوق  ع�صام 

املحتوى املحلي يف القطاع النفطي »فر�ص واعدة 

القطاع  ق��ي��ادات  بح�صور  اخل��ا���ص«،  للقطاع 

النفطي، وممثلن عن �رشكات القطاع اخلا�ص.

احلكومة  وب��رن��ام��ج  التنمية  خ��ط��ة  تبنت  وق���د 

الإ���ص��الح  منهج  الق��ت�����ص��ادي  امل�صار  لإ���ص��الح 

ال�رشاكة  مفهوم  تعزيز  على  القائم  القت�صادي 

خطوة إلى األمام 

الهدف منها تعزيز 

الشراكة بين القطاعين 

النفطي والخاص

الدولة، من  التنمية يف  الدعم خلطة  التابعة  الكويتية و�سركاتها  البرتول  تقدم موؤ�س�سة 

املحلي،  للمحتوى  و�سامل  متكامل  برنامج  تطوير  على  ترتكز  ا�سرتاتيجية  و�سع  خالل 

وت�سجيع  الوطني،  االقت�ساد  وتنمية  تطوير  يف  الكويتي  النفطي  القطاع  دور  لتعزيز 

م�ساركة القطاع اخلا�ض يف امل�ساريع واالأن�سطة النفطية.

يهدف برنامج املحتوى املحلي للموؤ�س�سة اإىل تعظيم القيمة امل�سافة لالقت�ساد الوطني، 

حتتاجها  التي  واخلدمات،  امل��واد  توفري  يف  اخلا�ض،  القطاع  على  االعتماد  خالل  من 

عمليات وم�ساريع املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة.

املرزوق يلقي الكلمة الفتتاحية

�ص�ؤون نفطية
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الطبطبائي:

المواد والخدمات التي 

يمكن  تقديمها عن

طريق القطاع الخاص

اإيجاد  العام واخلا�ص، من خالل  القطاعن  بن 

فر�ص حقيقية لل�رشاكة بن القطاعن، ت�صاهم يف 

دعم القت�صاد املحلي، وتطوير القطاع اخلا�ص، 

وجعله �رشيكًا فاعاًل يف التنمية.

تعظيم املحتوى املحلي

الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  ب��رن��ام��ج  وي��رت��ك��ز 

لتعظيم املحتوى املحلي يف ال�صناعة النفطية على 

حموري تطوير اأ�صاليب العمل يف الدوائر املعنية 

زيادة  بغر�ص  التابعة،  وال�رشكات  املوؤ�ص�صة  يف 

كفاءتها يف جمال تعظيم ا�صتخدام املواد امل�صنعة 

حمليًا واخلدمات املقدمة من ال�رشكات الوطنية، 

املجال مت  ه��ذا  اإجن���ازات كبرية يف  وق��د حتققت 

عر�صها خالل املوؤمتر.

القطاع  م�صاركة  تعزيز  ح��ول  الآخ���ر  وامل��ح��ور   

بقطاع  املرتبطة  ال�صناعات  يف  املحلي  اخل��ا���ص 

الأن�صطة  بع�ص  يف  امل�صاركة  طريق  ع��ن  النفط، 

ل�صناعات  ���ص��ن��اع��ي��ة  ف��ر���ص  وخ��ل��ق  ال��ن��ف��ط��ي��ة، 

حت���وي���ل���ي���ة م����ن خم����رج����ات ع���م���ل���ي���ات ال��ق��ط��اع 

وخدمات  �صناعات  قيام  على  واحل��ث  النفطي، 

باحتياجاته. النفطي  ال��ق��ط��اع  ت���زود   ج��دي��دة، 

وق����د ح��ر���ص��ت م��وؤ���ص�����ص��ة ال���ب���رتول ال��ك��وي��ت��ي��ة 

و�رشكاتها التابعة خالل ال� 15 عامًا املا�صية على 

القيام بدورها يف تطوير القطاع اخلا�ص الكويتي، 

من خالل توفري فر�ص ا�صتثمارية جاذبة للقطاع 

منهجي،  وب�صكل  م��راح��ل،  ع��دة  على  اخل��ا���ص، 

بالتوافق مع القوانن القائمة، ومن دون امل�صا�ص 

العمليات  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  اأو  ال��ع��ام��ل��ن،  ب��ح��ق��وق 

الأ�صا�صية للموؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة.

برنامج طموح

بتطبيق  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  وق��ام��ت 

برنامج طموح ومتكامل لتعظيم املحتوى املحلي 

م��وح��دة  مبنهجية   ،)Local Content(
كما  التابعة،  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  يف  ومتنا�صقة 

وذلك  العد�صاين،  ن��زار  التنفيذي  رئي�صها  اأك��د 

لفتًا  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  توجهاتها  م��ع  متا�صيًا 

عدة  يت�صمن  املحلي  املحتوى  برنامج  اأن  اإىل 

مبادرات اأهمها:

اإطار لتعزيز التعاون بن ال�رشكات 	  اإعداد   

و���رشك��ات  احل��ك��وم��ي��ة  واجل��ه��ات  النفطية 

القطاع اخلا�ص املحلي ذات ال�صلة.

لي�صبح �صمن خطط 	  املحلي  الإنفاق  تعظيم 

النفطية،  لل�رشكات  الراأ�صمالية  امل�صاريع 

املحلي  اخلا�ص  للقطاع  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء 

للم�صاركة فيها.

التي 	  وال�صناعات  اخل��دم��ات  جم��ال  حتديد 

ال�����ص��ن��وات  يف  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ق��ط��اع  يحتاجها 

القادمة، بهدف بحث اإمكانية زيادة م�صاركة 

القطاع اخلا�ص. 

املعرفة 	  نقل  وتي�صري  لت�صجيع  اآلية  تطوير 

النفطي،  القطاع  من  احلديثة  والتقنيات 

اخلا�ص  القطاع  اإىل  العاملية،  ال�رشكات  اأو 

امل��ح��ل��ي، م��ن خ���الل اإن�����ص��اء حت��ال��ف��ات، اأو 

عبداهلل:

مجلس الشراكة يخدم 

التعاون بين شركات 

القطاع والموردين

العيسى:

خارطة طريق لتطوير 

القوى العاملة مع 

المؤسسات المعنية

اأحمد الطبطبائيبا�صم العي�صىعلي عبداهلل
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ت��ف��اه��م، لتطوير  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ذك��رات 

وت��ع��زي��ز ال���ق���درات ال��ف��ن��ي��ة ل���دى ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص، كي يتمكن من امل�صاركة يف الفر�ص 

املتاحة يف م�صاريع القطاع النفطي بكفاءة.

�صياغة 	  طريق  عن  الوطنية  الكوادر  تطوير 

بالقطاع  خا�صة  وتدريبية  تعليمية  برامج 

اخلا�ص  القطاع  يف  للعمل  لتاأهيلها  النفطي، 

العامل يف ال�صناعات النفطية، وهو ما ي�صاعد 

يف  متوفر  هو  ما  بن  التفاوت  معاجلة  على 

ومتطلبات  ال��ك��وي��ت،  داخ���ل  ال��ع��م��ل  ���ص��وق 

القطاع النفطي من املهارات والكفاءات.

ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز م�����ص��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 	 

بع�ص  وا���ص��ت��غ��الل  النفطي  ال��ق��ط��اع  اأن�صطة  يف 

خمرجات اأن�صطة �صناعة النفط لإن�صاء �صناعات 

حتويلية داخل الكويت من قبل القطاع اخلا�ص.

م�ساركة »البرتول الوطنية«

عمل  اأوراق  بثالث  الوطنية«  »البرتول  �صاركت 

يف موؤمتر ومعر�ص املحتوى املحلي، قدم الورقة 

املالية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الأوىل 

والإدارية علي عبداهلل، وجاءت بعنوان: »جمل�ص 

ال�رشاكة ال�صت�صاري املوحد«، قدم من خاللها 

تعزيز  يف  ودوره  ال�����رشاك��ة  جمل�ص  ع��ن  ن��ب��ذة 

النفطي  القطاع  �رشكات  بن  التعاون  عالقات 

اإن�����ص��اء املجل�ص  وامل���وردي���ن، وك��ذل��ك م��راح��ل 

البرتول  �رشكة  قبل  من   2009 يف  بدايته  منذ 

�رشكات  ان�صمام  وك��ذل��ك  الكويتية،  الوطنية 

من  ا�صت�صارين  وممثلن  اإليه  النفطي  القطاع 

القطاع اخلا�ص �صنة 2014.

وا�صتعر�ص عبداهلل اأي�صا م�صوؤوليات واإجنازات 

املجل�ص ومنها:

النفطي  • للقطاع  امل�صتقبلية  امل�صاريع  ن�رش 

البرتول  ل�رشكة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  على 

الوطنية الكويتية.

حتديد ال�صناعات املحلية التي ميكن لها اأن  •

تدخل القطاع النفطي.

املقاولن  • مع  امل�صرتكة  امل�صاريع  ت�صجيع 

وامل�صنعن العاملين.

تطوير وحلول

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الثانية  ال��ورق��ة  وق��دم 

وحملت  العي�صى،  با�صم  امل�����ص��ان��دة  للخدمات 

عنوان: »الفر�ص الوظيفية الواعدة التي يوفرها 

فيها  حتدث  اخلا�ص«،  للقطاع  النفطي  القطاع 

جمال  يف  العاملة  للقوى  امل�صتقبلي  اجليل  ع��ن 

العاملة  ال��ق��وى  توفري  وكيفية  وال��غ��از،  النفط 

املوؤهلة التي يحتاجها القطاع، من خالل تطوير 

ال��ذي  التدريب  مبوا�صلة  وال��ق��درات  امل��ه��ارات 

يلبي الحتياجات التي يتطلبها القطاع النفطي، 

وركزت ورقة العمل على عدة نقاط مهمة منها:

 حتليل متطلبات القطاع من القوى العاملة. •

 اإي���ج���اد خ���ارط���ة ط��ري��ق ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��وى  •

العاملة، والتعاون مع املوؤ�ص�صات التدريبية 

والتعليمية.

التي  • الثغرات  لتحديد  الرئي�صية  الأه��داف 

ميكن اأن تتواجد يف القوى العاملة الوطنية.

تقدمي احللول التي يحتاجها ال�صوق املحلي  •

متطلبات  تلبي  موؤهلة  عاملة  ق��وى  لتقدمي 

�رشكات القطاع النفطي.

 ت�سجيع القطاع املحلي

التجارية  ال���دائ���رة  م��دي��ر  ق��دم��ه��ا  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ورق��ة 

م��ب��ادرت��ن  ع��ن  فيها  وحت���دث  الطبطبائي،  اأح��م��د 

تتعلق  الأوىل  املحلي،  اخل��ا���ص  القطاع  لت�صجيع 

حول  والثانية  اأعماله،  وتطوير  ال�رشاكة  مبجل�ص 

املواد  على  ال�رشف  قيم  لتجميع  اإح�صاءات  عمل 

واخلدمات التي بالإمكان تقدميها عن طريق القطاع 

اخلا�ص، اإ�صافة اإىل احلاجة لتخاذ اإجراءات اأولية 

لالأخذ يف العتبار باأنه مت و�صع الأعمال واملواد التي 

ميكن توريدها حمليًا جلميع امل�صاريع الرئي�صية.

ويف ت�رشيح ل� »الوطنية« اأكد الطبطبائي اأن املوؤمتر 

الفر�ص  ل��ع��ر���ص  امل��ح��ل��ي  للقطاع  مم��ت��ازة  ف��ر���ص��ة 

اأن  اإىل  لف��ت��ًا  املختلفة،  امل��ج��الت  يف  ال�صتثمارية 

تهيئة  حول  فيهما  حتدث  قدمهما  اللتن  الورقتن 

فر�ص العمل والتدريب للعمالة املحلية، وما يخ�ص 

احلاجة لإن�صاء م�صانع حملية من خالل املعلومات 

التي توفرها ال�رشكات النفطية، وكذلك تقدمي الدعم 

بعد اإن�صاء تلك امل�صانع من خالل عقود توريد طويلة 

الأمد ت�صل اإىل خم�ص �صنوات، وكيف يتم التوا�صل 

مع ال�رشكات املحلية عن طريق جمل�ص ال�رشاكة. 

العد�صاين مكرمًا العي�صى
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دعم االقت�ساد الكويتي

اأ�صا�صية  رك��ي��زة  الكويتي  القت�صاد  دع��م 

يف ال��ت��وج��ه��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مل��وؤ���ص�����ص��ة 

التابعة، حيث  الكويتية و�رشكاتها  البرتول 

للعمل  اخل��ا���ص  للقطاع  ف��ر���ص  ت��وف��ري  يتم 

ال��ك��ربى،  بامل�صاريع  رئي�صين  كمقاولن 

وامل�صاركة بالأعمال الهند�صية والإن�صاءات، 

وتزويد املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة باملواد 

واخلدمات، حيث مت اإ�رشاك القطاع اخلا�ص 

م�رشوعي  مثل  الرائدة،  امل�صاريع  بع�ص  يف 

وال��ث��اين، وغ��ريه��ا من  الأول  الأول��ي��ف��ي��ن��ات 

امل�صاريع.

تنمية العن�سر الوطني

من  مب��زي��د  ق��دم��ًا  امل�صي  املوؤ�ص�صة  تعتزم 

على  �صت�صاعد  التي  وامل��ب��ادرات،  ال��ربام��ج 

اخلا�ص  القطاع  يف  الوطني  العن�رش  تنمية 

و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  م��ع  ال��ع��ام��ل  املحلي 

اإىل  ال��ربن��ام��ج  تطبيق  و���ص��ي��وؤدي  ال��ت��اب��ع��ة، 

عمل  فر�ص  وخلق  املحلي  املحتوى  تعظيم 

للكويتين، علمًا باأن ن�صبة التكويت يف عقود 

املقاولن احلالية تبلغ %26.

حمطات وقود »البرتول الوطنية«

يف اإطار التفاعل مع توجهات الدولة لت�صجيع 

ال�����ص��ب��اب واأ����ص���ح���اب امل�����ب�����ادرات، ق��ام��ت 

بتوقيع  موؤخرًا  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 

لتنمية  الوطني  ال�صندوق  تفاهم مع  مذكرة 

بغر�ص  واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع 

القطاع اخلا�ص ممثاًل  اإ���رشاك  بحث فر�ص 

ال��وق��ود  امل��ب��ادري��ن، يف حم��ط��ات  يف �رشيحة 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  ل�رشكة  التابعة 

والعمل جار على اجناز الدرا�صات املطلوبة 

لهذا امل�رشوع احليوي.

لقطة تذكارية على هام�ص املوؤمتر
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ضمان الجودة

لم يعد ذلك المصطلح الضّيق

مفهوم �سامل

حول مفهوم �صمان اجلودة، يقول املرزوقي اأن 

�صمان اجلودة مفهوم �صامل وعري�ص مطبق يف 

للح�صول  ك�صبيل  الإنتاجية،  ال�رشكات  جميع 

واملقايي�ص  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  م��ط��اب��ق  منتج  ع��ل��ى 

العاملية، ولكن يف حالة »البرتول الوطنية« فهو 

هنا  املفهوم  يرتبط  تعقيدا، حيث  واأكر  اأو�صع 

عليها،  وال��ع��ام��ل��ن  الإن���ت���اج،  م��ع��دات  ب�صالمة 

وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة، وت���ف���ادي ال��ت��وق��ف��ات غري 

الإن��ت��اج، وت�صبب  ت��وؤث��ر على  ال��ت��ي  امل��ربجم��ة، 

خ�صائر كبرية لل�رشكة.

املفهوم  ه���ذا  لتحقيق  ي��ت��وج��ب  اأن���ه  وي�صيف 

للفح�ص،  ���ص��ارم��ة  �صيا�صات  ات��ب��اع  ال�صامل 

تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  امل���ع���دات  ح��ال��ة  وت��ق��ي��ي��م 

موؤهلة  ب�رشية  وم���وارد  ال��دق��ة،  عالية  حديثة 

اإ���ص��دار  اأ���ص��ال��ي��ب  نعتمد  ك��م��ا  ومتخ�ص�صة، 

تو�صيات ا�صتباقية قبل حدوث الف�صل.

روؤية وا�سحة

ي��وؤك��د �صليمان  ال���دائ���رة  ع��ن روؤي����ة واأه�����داف 

امل���رزوق���ي اأن ل���دى دائ�����رة ���ص��م��ان اجل���ودة 

مب�صفاة ميناء الأحمدي روؤية وا�صحة، تهدف 

جيدة،  بحالة  ال�����رشك��ة  اأ���ص��ول  على  للحفاظ 

اإىل  بالإ�صافة  اآمنة،  بطريقة  عملها  وا�صتمرار 

تقليل نفقات ال�صيانة، وتفادي خروج املعدات 

عن اخلدمة ب�صكل غري مدرو�ص، وما ي�صاحب 

ذلك من خ�صائر اإنتاجية.

تقنيات  ا�صتخدام  على  الدائرة  روؤي��ة  وترتكز 

توقع  على  املبنية  والدرا�صة  احلديثة،  الفح�ص 

المرزوقي:

»ضمان الجودة«

يرتبط بسالمة العاملين 

والمعدات والبيئة

»�سمان اجلودة« مل يعد م�سطلحاً �سيقاً، يقت�سر على م�ستوى جودة �سلعة اأو خدمة 

معينة، بقدر ما اأ�سبح مفهوماً وا�سعاً ت�سعى لتحقيقه املوؤ�س�سات وال�سركات الكربى، 

وقد اأدركت �سركة البرتول الوطنية الكويتية مدى اأهمية هذا املفهوم، واأن�ساأت له دوائر 

وفرق تعمل جاهدة للحفاظ على م�ستويات متفوقة لالأداء.

التقينا يف جملة »الوطنية« مدير دائرة �سمان اجلودة مب�سفاة ميناء االأحمدي �سليمان 

الو�سول  دائرته يف  اأكرث عن مفهوم �سمان اجلودة، وعن دور  الذي حدثنا  املرزوقي، 

اإليه، وعن اأبرز املعايري التي تعتمدها »البرتول الوطنية« بخ�سو�ض اجلودة.

املتبعة  املثلى  الإج����راءات  وتطبيق  امل��خ��اط��ر، 

عامليًا، وتبادل اخلربات مع ال�رشكات الزميلة، 

وتقييم الدرو�ص امل�صتفادة من الآخرين.   

معايري عاملية

التي  املعايري  اإىل طبيعة  الدائرة  ويتطرق مدير 

�صديدة  معايري  »نعتمد  قائاًل:  عليها  يعتمدون 

اأو  عمل،  اأي  اإ���ص��ن��اد  قبل  والتدقيق  احل��ر���ص 

بتدقيق  وذلك  للفح�ص،  معينة  تقنية  ا�صتخدام 

راأى  وا�صتطالع  لل�رشكات،  ال�صابقة  الأعمال 

ال��ع��م��الء يف ك��ف��اءة ودق����ة ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ق��رتح��ة، 

وال���درا����ص���ة امل�����ص��ت��ف��ي�����ص��ة م���ن ق��ب��ل ك���وادرن���ا 

املتخ�ص�صة، مع مراعاة التكلفة والعائد منها«.

وي�صيف منوهًا اإىل اأن هناك بطبيعة احلال معايري 

بالإ�صافة  والتفتي�ص،  للفح�ص  عاملية  وموا�صفات 

ل�صيا�صة الفح�ص املوحدة للم�صايف الثالث، والتي 

تت�صمن خرباتنا املرتاكمة، ونحن نقوم بتحديثها 

دوريًا على �صوء امل�صتجدات يف هذا املجال.

�صليمان املرزوقي

تط�ير
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الطويلة  النادرة واخلربات  التخ�ص�صات  ذوي 

اإىل املهند�صن اجلدد وحديثي التعين، يف كافة 

وخرباتهم  ق��درات��ه��م  لتطوير  التخ�ص�صات، 

العملية.

بعثات خارجية

الإدارة،  ل��دى  خ��ارج��ي��ة  بعثات  ت��وف��ر  وح���ول 

خارجية،  بعثات  لدينا  »ن��ع��م  ب��ال��ق��ول:  يجيب 

نر�صل عربها مهند�صينا حل�صور برامج تدريب 

اأحدث  تتناول  متخ�ص�صة،  وموؤمترات  حديثة، 

يلتحق  كما  ال�صاحة،  على  العلمية  املعلومات 

كنوع  عاملية،  �رشكات  لدى  ببعثات  مهند�صونا 

من تطوير اخل��ربات، والط��الع على اخلربات 

العاملية«.

مب�صاحبة  ال�رشكة  مهند�صو  يقوم  وك��ذل��ك 

التفتي�ص  اأع���م���ال  اإل��ي��ه��ا  امل��وك��ل��ة  ال��ل��ج��ان 

تقوم  التي  الدولية،  امل�صانع  يف  اخلارجية 

الوقود  مب�رشوع  اخلا�صة  املعدات  بت�صنيع 

البيئي.

ال�سركات الزميلة

وعن اآلية تبادل اخلربات مع ال�رشكات الزميلة 

عرب م�صاريع م�صرتكة، يوؤكد وجود هذه الآلية، 

مو�صحًا اأنه يتم »اإحلاق مهند�صينا مع مهند�صي 

التخ�ص�صات  يف  وذل���ك  ال��زم��ي��ل��ة،  ال�����رشك��ات 

املت�صابهة لتبادل اخلربات، وتطبيق املمار�صات 

املثلى يف جمال العمل، ولدينا العديد من التجارب 

الناجحة يف هذا املجال«.

فرق الدائرة

وحول عدد الفرق العاملة يف اإطار دائرة �صمان 

اأن��ه يوجد ثالث  اإىل  امل��رزوق��ي  اجل��ودة، ي�صري 

تكمل  وه��ي  ال���دائ���رة،  مظلة  حت��ت  تعمل  ف��رق 

من  ال��دائ��رة،  اأه���داف  لتحقيق  بع�صًا  بع�صها 

مهام  اإ�صناد  وعرب  متميز،  توا�صل  نظام  خالل 

م�صرتكة، لتعزيز التوا�صل فيما بينها، و�صهر 

لإجن��از  واح����دة،  بوتقة  يف  املتنوعة  خ��ربات��ه��ا 

العمل يف اأكمل �صورة، وهذه الفرق هي:

1- فريق التفتي�ص والتاآكل.

تدريب املهند�سني

يتم  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ف��ي��ة  ع��ن  ����ص���وؤال  ع��ل��ى  وردًا 

ي�صري  ال��دائ��رة،  مهند�صي  تدريب  مبوجبها 

ممنهج  تدريب  برنامج  وج��ود  اإىل  املرزوقي 

حل��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج، اأ���ص��اف��ت اإل��ي��ه ال��دائ��رة 

برناجمًا لإ�رشاك املهند�صن اجلدد يف اأعمال 

واإ���رشاف  توجيه  حتت  ال�صاملة،  ال�صيانة 

املهند�صن  لإك�صاب  خ��ربة،  ذوي  مهند�صن 

اجل����دد اخل����ربة ال��ع��م��ل��ي��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

الدرا�صة النظرية.

عمل  ور���ص  م�صتمر  ب�صكل  ال��دائ��رة  تنظم  كما 

توعوية، تهدف لنقل خربات املهند�صن القدامى 

اإىل املهند�صن اجلدد، كان اآخرها ور�صتي عمل 

حول »تاأثري الهيدروجن على املعدات يف حالتي 

والتي  واملرتفعة«،  املنخف�صة  احلرارة  درجات 

قدمت لعدد كبري من مهند�صي التفتي�ص والتاآكل 

يف م�صايف ال�رشكة، وذلك يف اإطار برنامج مركز 

من  املهند�صن  خ��ربات  لنقل  ال��ه��ادف  التميز، 

ور�ص عمل تفاعلية ا�صتقطبت اهتمام العاملن
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ورش عمل توعوية 

لنقل خبرات المهندسين 

القدامى إلى الجدد

2- فريق الهند�صة واخلدمات.
3- فريق العتمادية. 

جتربة فريدة

وختامًا، يحدثنا مدير دائرة �صمان اجلودة عن 

جتربة اأو حالة �صيانة اأثبتت الدائرة كفاءتها يف 

التعامل معها، في�صري اإىل اأن اأف�صل واأحدث مثال 

جهود  ت�صافر  هو  الفريدة،  التجربة  هذه  على 

تخ�ص�صاتها،  بجميع  ال��دائ��رة  يف  العمل  ف��رق 

ال��غ��از، حلن  اإغ����الق م�صنع  ت��ف��ادى  ل��درا���ص��ة 

النتهاء من م�رشوع الوقود البيئي، مع احلفاظ 

حتى  واخلطوط  املعدات  �صالمة  على  والتاأكيد 

ذلك احلن، مما وفر لل�رشكة 354 مليون دولر 

تكلفة وقف الإنتاج وال�صيانة.

عمل  الثالث يف  الفرق  بت�صافر جهود  ذلك  ومت 

عزز  وال���ذي  البديلة،  احل��ل��ول  لإي��ج��اد  واح���د، 

يوؤمن  التي  امل�صرتكة،  واملهام  التوا�صل  فكرة 

الكوادر  من  لال�صتفادة  كو�صيلة  املرزوقي  بها 

الب�رشية املتوفرة يف الدائرة.

“الجودة” ..  السبيل 

للحصول على منتج مطابق 

للمواصفات العالمية

لدى الدائرة رؤية واضحة 

هدفها المحافظة على 

ممتلكات الشركة

املرزوقي مع جمموعة من مهند�صي التفتي�ص والتاآكل

»اجلودة« حتافظ على ممتلكات ال�رشكة
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مؤتمر ومعرض الكويت
الثاني للمسؤولية االجتماعية

خلود المطيري: التنمية واالستدامة بمقدمة أولوياتنا

التزام م�ستمر

يف  �صاركت  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة 

للم�صوؤولية  ال��ث��اين  الكويت  ومعر�ص  م��وؤمت��ر 

الج��ت��م��اع��ي��ة، ال���ذي اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة وزي��ر 

ال�صيخ  ال�صباب  ل�صوؤون  الدولة  ووزير  العالم 

اأعماله  وانطلقت  ال�����ص��ب��اح.  احل��م��ود  �صلمان 

اجلديد  الإع��الم  لقطاع  امل�صاعد  للوكيل  بكلمة 

م�صطفى،  ي��و���ص��ف  الإع���الم���ي���ة  واخل����دم����ات 

اأه��م  م��ن  الجتماعية  امل�صوؤولية  اأن  فيها  اأك��د 

ال��واج��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ال�����رشك��ات 

واملوؤ�ص�صات الوطنية، وهي التزام م�صتمر من 

امل�صتوى  وحت�صن  تطوير  يف  املوؤ�ص�صات  هذه 

وال�صمان  والق��ت�����ص��ادي  وال��ث��ق��ايف  التعليمي 

الجتماعي لأفراد املجتمع.

الشركة عرضت 

تجربتها مؤكدة 

أن المسؤولية 

االجتماعية جزء ال 

يتجزأ من رسالتها 

لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم 

التنمية  ن��ت��اج  ه��و  احلكومي  وال��ق��ط��اع 

تتناول  ال��ت��ي  امل�����س��ت��دام��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ت��وق��ع��ات االأخ��الق��ي��ة، وال��ق��ان��ون��ي��ة، 

اتخاذ  ل�سمان  واملجتمعية،  والتجارية، 

قرار من قبل هذه ال�سركات اإزاء املبادرات 

العمل  مفهوم  ت��ط��ور  وم��ع  التنموية، 

اأ�سبح رجال االأعمال  لل�سركات  امل�سوؤول 

وعياً  اأك��رث  وامل�ساهمون  وامل�ستثمرون 

بتاأثري ن�ساطاتهم على البيئة وامل�ستهلكني 

والعاملني واملجتمعات املحلية، ومن هنا 

لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  انبثقت 

التجارية،  االأع��م��ال  من��وذج  يف  لُتدمج 

وت�سبح جزءًا ال يتجّزاأ من ا�سرتاتيجيات 

�سمن  اأ�سا�سياً  وعن�سرًا  ال�����س��رك��ات، 

التنمية امل�ستدامة.

املطريي وم�صطفى يف افتتاح املعر�ص

م�صاركات
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املتنوعة،  اخلدمات  توفري  خالل  من  ذلك  ويتم 

وهي ل تقت�رش على جمرد امل�صاركة يف الأعمال 

اإىل  فاإ�صافة  تطوعية،  حمالت  وعمل  اخلريية، 

من  لبد  املتبعة،  والقوانن  بالأنظمة  اللتزام 

وحقوق  والبيئية  ال�صحية  النواحي  م��راع��اة 

املجتمع  وتطوير  العاملن،  وحقوق  الإن�صان 

العادلة،  باملناف�صة  اللتزام  اإىل  اإ�صافة  املحلي، 

والبعد عن الحتكار، واإر�صاء امل�صتهلك.

ال�صفافية  الجتماعية  امل�صوؤولية  ت�صمل  كما 

وامل��ايل  الإداري  الف�صاد  عن  والبعد  العمل،  يف 

والأخ����الق����ي، وت�����ص��ك��ل يف جم��م��وع��ه��ا اأ���ص��ا���ص 

وعليه  ل��ل�����رشك��ات،  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 

اأهل  اإىل  لال�صتماع  جيدة  فر�صة  املوؤمتر  مّثل 

الخت�صا�ص من النخبة واخلرباء املتحدثن. 

مرتبة متقدمة

م��دي��رة دائ����رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع�����الم يف 

»البرتول الوطنية« خلود املطريي، اأكدت يف هذه 

التنمية وامل�صوؤولية  ال�رشكة ت�صع  اأن  املنا�صبة 

الجتماعية يف مرتبة متقدمة على �صلم اأولوياتها، 

ل  ج��زء  هو  ال�صتدامة  مفهوم  اأن  اإىل  م�صرية 

وا�صرتاتيجيتها،  ور�صالتها  قيمتها  من  يتجزاأ 

مع  الأم��د  طويل  الربح  حتقيق  بن  ما  لتجمع 

اأخالقية،  ممار�صات  وات��ب��اع  بالبيئة،  العناية 

ت�صمل ال�صتدامة والتطوير املجتمعي والعدالة.

التنمية  ب����اأن  ت��وؤم��ن  ال�����رشك��ة  اأن  واأ���ص��اف��ت 

دون  احل��ا���رش  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  امل�����ص��ت��دام��ة 

تلبية  على  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  ب��ق��درة  امل�صا�ص 

يقت�رش  ل  الذي  دوره��ا  ومتار�ص  احتياجاتها، 

تكرير  عرب  الكويت  اقت�صاد  تعزيز  على  فقط 

اأي�صًا  ميتد  بل  م�صافة،  قيمة  وحتقيق  النفط، 

تعمل  ه��ي  ول��ذل��ك  احل��ي��اة،  مناحي  ك��ل  لي�صمل 

النا�ص  ���ص��الم��ة  ن��ح��و  وت��ت�����رشف مب�����ص��وؤول��ي��ة 

املجتمع  ب��رف��اه  وتلتزم  الإن��ت��اج��ي��ة،  وامل��راف��ق 

وحماية البيئة املحيطة، ومنو وازدهار الكويت.

معايري عاملية

تقرير  اإ���ص��دار  الوطنية  البرتول  �رشكة  ب��داأت 

اأول  وكان   ،2011/2010 عام  يف  ال�صتدامة 

حُمّكم  الأو���ص��ط،  ال�����رشق  ن��وع��ه يف  م��ن  تقرير 

ومدقق من قبل طرف ثالث، تاأكيدًا للموثوقية، 

اأرفع  تطبيق  مت  وقد  ال�صفافية،  ملبداأ  وتطبيقًا 

الذي  التقرير،  ه��ذا  و�صع  يف  العاملية  املعايري 

مع  حم��ددة  منهجية  وف��ق  �صنتن،  ك��ل  ي�صدر 

يعك�ص  لأن  �صمانًا  ل��الأرق��ام،  الدقيق  التوثيق 

التقرير  �صدر  وق��د  لل�رشكة،  الفعلي  ال��واق��ع 

الثالث وهو الأخري يف اأكتوبر املا�صي، وت�صمن 

م��ف��ه��وم ال�����رشك��ة ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ومعايري اأخالقية، وقيمًا اإن�صانية ل تقل اأهمية 

تفخر  حيث  الأ�صا�صية،  اأعمالها  عن  واأول��وي��ة 

ال�رشكة بالعديد من الإجن��ازات يف هذا املجال، 

ومنها على �صبيل املثال ل احل�رش: 

متويل م�رشوع »حماربة العنف الطالبي«،  •

للحد من هذه الظاهرة املتفاقمة واخلطرية 

الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  املجتمع،  على 

الأحمر  الهالل  وجمعية  الإمنائي،  املتحدة 

مصطفى:

مؤسساتنا الوطنية 

ملتزمة بتطوير 

المستوى التعليمي 

واالقتصادي للمجتمع

بهذا  تعنى  كويتية  �رشكة  ك��اأول  الكويتي، 

اجلانب املجتمعي احل�صا�ص. 

اخلا�صة،  • الحتياجات  ل��ذوي  ي��وم  تنظيم 

ا�صم  عليها  نطلق  �صنوية  منا�صبة  وه��ي 

»احتفل بقدراتك«، لت�صجيع هذه الفئة من 

الأطفال على اإظهار مواهبهم، واأداء دورهم 

الطبيعي يف املجتمع.

العامة  • الهيئة  يف  ط��ال��ب   1800 ت��دري��ب 

املهارات  على  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

»اإجن��از«  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  القيادية 

�صمن م�رشوع ميتد لثالثة اأعوام. 

ت��ن��ظ��ي��م ح��م��الت ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام يف كل  •

مدار�ص الكويت، لتوعية الطالب بال�صالمة 

وال�صحة العامة، ون�رش ثقافة حماية البيئة 

لدى اجليل ال�صاعد. 

اإىل  • ال��ه��ادف��ة  امل�����ص��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 

البيئة،  وحماية  م�صتدامة،  تنمية  حتقيق 

ومنها م�صاريع ملعاجلة الغازات احلم�صية، 

وا���ص��رتج��اع  ال�صناعي،  ال�����رشف  وم��ي��اه 

الأبخرة من حمطات الوقود. 

م�ساريع كربى

ال�رشكة  التي تربز حر�ص  اأهم اجلوانب  وحول 

القادمة،  لالأجيال  اأف�صل  م�صتقبل  �صمان  على 

اأ�صارت املطريي اإىل امل�صاريع الكربى التي تنفذها 

ترعى ال�رشكة العديد من الأن�صطة واملبادرات املجتمعية
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تؤمن »البترول 

الوطنية« بأن التنمية 

المستدامة تلّبي 

احتياجات الحاضر 

والمستقبل

ال�����رشك��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن، واأه��م��ه��ا م�رشوع 

وهما  ال��زور،  م�صفاة  وم�رشوع  البيئي  الوقود 

كبرية  نوعية  قفزة  ي�صكال  اأن  ينتظر  م�رشوعان 

م�صتقات  اإنتاج  عرب  الكويتي،  النفطي  بالقطاع 

التكريرية  بالطاقة  تقفز  اجل��ودة،  عالية  نفطية 

للكويت اإىل 1.4 مليون برميل يوميًا. 

تقرير اال�ستدامة

ومن جانبها، قدمت مراقب العالقات اخلارجية 

املوؤمتر عر�صًا  الأول من  اليوم  يف  ها�صم  �صارة 

تو�صيحيًا مو�صعًا حول جتربة ال�رشكة يف و�صع 

اإع��داده،  ومراحل  ومكوناته  ال�صتدامة  تقرير 

اعتمدت  التي  واملعايري  البيانات  جمع  وطريقة 

 G4 يف تقييم البيانات، اإ�صافة اإىل اتباع معايري

 .GRI التي و�صعتها مبادرة التقارير الدولية

واأو�صحت اأن البيانات التي وردت فيه ا�صُتخل�صت 

والتقرير  لل�رشكة،  ال�صنوي  امل��ايل  التقرير  م��ن 

اإىل  اإ�صافة  والبيئة،  وال�صالمة  بال�صحة  اخلا�ص 

التي  واملعلومات  امل�صايف  يف  العمليات  �صجالت 

ال�رشكة  م��واق��ع  يف  خم��ت��ارون  موظفون  جمعها 

  .G4 املختلفة، وفقا ملتطلبات معايري

الدرجة  م��ن  البيانات  جامعي  اأن  اإىل  ون��وه��ت 

الإ�رشافية senior على الأقل يف خمتلف اأق�صام 

املعنين  امل����دراء  اإىل  اأر���ص��ل��وه��ا  ال�����رشك��ة، وق��د 

للم�صادقة عليها، قبل اإر�صالها اإىل نائب الرئي�ص 

يف  الثالث  الطرف  ك��ان  حيث  املعني،  التنفيذي 

غ�صون ذلك يقوم بتدقيق هذه البيانات.

معايري االأيزو

امل��وؤمت��ر  يف  ُع��ر���ص��ت  ال��ت��ي  الأوراق  اإح�����دى 

الجتماعية  امل�صوؤولية  »اأهمية  عنوان  حملت 

وم��وا���ص��ف��ات  م��ع��اي��ري  بتطبيق  ل��ال���ص��ت��م��راري��ة 

برنامج  رئي�صة  قدمتها   ،»26000 الأي����زو 

يف  الجتماعية  للم�صوؤولية  الإقليمية  ال�صبكة 

منال  امل�صت�صارة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

العويف، وقد تطرقت اإىل املحاور التالية:

اأهمية امل�صوؤولية الجتماعية لتحقيق تنمية  •

وا�صتدامة اجلهة املعنية.

تقارير امل�صوؤولية املجتمعية »درا�صة حتليل  •

الفجوات وحتديد الأطراف املعنية«.

عر�ص تقارير امل�صوؤولية املجتمعية جلهات  •

امل�صوؤولية  طبقت  ناجحة  وخا�صة  خريية 

املجتمعية. 

تفعيل امل�ساركة

التي خرجت  التو�صيات  اأب��رز  ذل��ك، ج��اءت  اإىل 

»ا�صرتاتيجيات  عنوان  حملت  عمل  ورق��ة  بها 

وم���ب���ادرات امل�����ص��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة.. ال���دور 

امل�صوؤولية  والعربي حول  الدويل  ال�صرتاتيجي 

الج��ت��م��اع��ي��ة«، ق��دم��ه��ا ال��رم�����ص��ي ب���ن ق��اع��د 

الجتماعية  امل�صوؤولية  م�صت�صار  ال�صقري، 

ال�صبكة  ع��ل��ى  ال��ع��ام  امل�����رشف  وال���ص��ت��دام��ة، 

ال�صعودية للم�صوؤولية الجتماعية، كما يلي:

امل��وؤ���ص�����ص��ات احل��ك��وم��ي��ة يف  • ت��ف��ع��ي��ل دور 

خالل  من  الجتماعية،  امل�صوؤولية  ماأ�ص�صة 

اإما  الجتماعية،  للم�صوؤولية  وطنية  خطة 

اأو  ال��ع��رب��ي��ة،  اخلليج  دول  م�صتوى  على 

على م�صتوى كل دولة، لتفعيل امل�صاركة يف 

التنمية امل�صتدامة.

 تبني املبادرات التي متكن القطاع اخلا�ص من  •

تفعيل امل�صوؤولية الجتماعية لل�رشكات، بال�صكل 

العلمي ال�صحيح، واتخاذ �صيا�صة التحفيز.

تفعيل دور منظمات املجتمع املدين، ووعي  •

بعد  الجتماعية  امل�صوؤولية  جتاه  املجتمع 

توفري اجلوانب الالزمة.

خلود املطريي تكرم الوكيل امل�صاعد لقطاع الإعالم اجلديد واخلدمات الإعالمية

�صارة ها�صم
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الدائرة التجارية

مبادرات .. وإنجازات

الطبطبائي:

خطة لتطوير أعمال 

الدائرة تشمل تحديث 

نظام العمل اآللي

للتميز يف االأداء، وااللتزام بتحقيق اأهداف ال�سركة، من  ت�سعى الدائرة التجارية دائماً 

واعتماد  ال�سركة،  دوائر  جلميع  تقدمها  التي  اخلدمة  مل�ستوى  امل�ستمر  التح�سني  خالل 

�سيا�سة االبتكار، واملبادرات غري التقليدية يف توفري املواد واملعدات واخلدمات الالزمة 

لتنفيذ اأعمال ال�سركة بجودة عالية، واأ�سعار تناف�سية، وفى الوقت املطلوب، دون اإغفال 

اجلانب البيئي بطبيعة احلال.

واأهم  تطويرها،  وخطط  بالدائرة،  واملعدات  امل��واد  حركة  اإيقاع  �سبط  �سبل  حول 

املبادرات التي اأطلقتها واالإجنازات التي حققتها، التقت جملة »الوطنية« مدير الدائرة 

التجارية اأحمد الطبطبائي ... فكان احلوار التايل:       

اأق�سام الدائرة

بداية هل ميكن اأن تعطينا فكرة عن اأق�صام  •

متابعة  و�صبل  ق�صم  ك��ل  وم��ه��ام  ال��دائ��رة 

اإجناز هذه املهام؟ 

يف  الدوائر  اأكرب  من  التجارية  الدائرة  تعد 

منها  ثالثة  اأق�سام،   10 ت�سمل  اإذ  ال�سركة، 

تنح�سر مهامها يف القيام باأعمال امل�سرتيات 

والت�سويق  امل�سايف  احتياجات  لتوفري 

ق�سم  وهناك  واملعدات،  امل��واد  من  املحلي 

املواد  هذه  ا�ستالم  عن  امل�سوؤول  املخازن 

�سرفها  حلني  عليها،  واملحافظة  وتخزينها 

وتنفيذ  وال�سيانة  االإ�سالح  اأعمال  لتنفيذ 

ثالثة  اإىل  باالإ�سافة  بال�سركة،  امل�سروعات 

حترير  يف  مهامها  تنح�سر  اأخ��ري  اأق�سام 

االأع��م��ال  مل��ق��اوالت  واالت��ف��اق��ي��ات  العقود 

باأعمال  والقيام  وامل�سروعات،  واخلدمات 

وهناك  اال�ست�سارية.  واالأع��م��ال  ال�سيانة 

كبرية  اأهمية  ذات  باأعمال  تقوم  اأق�سام 

لالأعمال �سالفة الذكر مثل ق�سم اإدارة املواد، 

وق�سم  واملقاولني  امل�سنعني  تاأهيل  وق�سم 

مدير  مبعاونة  يقوم  الذي  اجلودة،  �سمان 

الدائرة التجارية يف اأعمال املتابعة، وتقدمي 

خالل  من  املختلفة،  لالأق�سام  الفني  الدعم 

جتهيز تقارير االأداء، والتقارير االإح�سائية 

اخلا�سة بدرا�سة امل�ساكل، واقرتاح احللول 

اجلودة  �سمان  ق�سم  ويقوم  لها.  املنا�سبة 

اأداء  عن  امل�ستخدمني  ر�سا  م��دى  بقيا�ض 

الدائرة التجارية وعمل الدرا�سات املقارنة 

اأداء  يف  ال�سبل  واأف�سل  اأجن��ح  ال�ستنباط 

االأهداف،  وقيا�ض  اقرتاح  وكذلك  االأعمال، 

امل��واد  على  احل�سول  اأج��ل  من  كله  وذل��ك 

واملعدات واخلدمات املطلوبة بجودة عالية 

املطلوب،  الوقت  وفى  تناف�سية،  واأ�سعار 

واملقاولني،  امل�سنعني  اأف�سل  مع  والتعامل 

بعد تاأهيلهم الإجناز االأعمال املطلوبة منهم 

على اأكمل وجه. 

متابعة يومية

اإدارة  • يف  تتبعه  ال���ذي  الأ���ص��ل��وب  ه��و  م��ا 

خا�صة  التجارية،  الدائرة  مهام  ومتابعة 

املبنى  خ��ارج  اأق�صامها  بع�ص  مواقع  واأن 

الرئي�صي لل�رشكة؟

مع  التوا�سل  خ��الل  من  اليومية  املتابعة  تتم 

االأق�سام املختلفة، بناء على خطة م�سبقة ل�سمان 

عقد  خالل  من  وكذلك  املطلوب،  االأداء  م�ستوى 

جتمع  التي  املتخ�س�سة  الدورية  االجتماعات 

االأق�سام ذات طبيعة االأعمال املت�سابهة، ملناق�سة 

احللول  وو���س��ع  باأعمالها،  املتعلقة  االأم���ور 

حتقيق  بهدف  وذلك  تواجهها،  التي  لل�سعوبات 

االأ�ساليب  اأف�سل  م��ن  اجلماعية  اال���س��ت��ف��ادة 

اأحمد الطبطبائي

لقــاء



2017 πjôHCG - 469 Oó`©dG 20

يتم  اأي�ساً  امل�ساكل.  تكرار  وعدم  واالإج��راءات، 

املتواجدة  غري  لالأق�سام  دورية  بزيارات  القيام 

ومناق�سة  االأداء،  ملتابعة  الرئي�سي،  باملكتب 

امل�ساكل امليدانية، واإعطاء التوجيهات واحللول 

املنا�سبة على اأر�ض الواقع.

التزام �سارم

املواد واملعدات من  • يتم �صبط حركة  كيف 

املتبعة  الإج��راءات  هي  وما  املخازن،  واإىل 

للمحافظة على املواد واملعدات باملخازن؟ 

ف��روع��ه  خ���الل  م��ن  امل���خ���ازن  ق�سم  يعترب 

مب�سايف  املختلفة  باملواقع  املوزعة  الكثرية، 

اجلهة  املحلي،  الت�سويق  ودائ��رة  ال�سركة، 

من  ب���دءًا  التخزين،  اأع��م��ال  ع��ن  امل�سوؤولة 

ا�ستالم وفح�ض وتخزين وحفظ املواد، حتى 

طبقاً  وذلك  بامل�سايف،  للم�ستخدمني  �سرفها 

مع  اخل�سو�ض،  بهذا  املعتمدة  لالإجراءات 

االلتزام ال�سارم باإجراءات ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة. وي�ستعني ق�سم املخازن يف اأداء هذه 

التي  ال��الزم��ة  والعمالة  باملعدات  االأع��م��ال 

يوفرها مقاول عقد اإدارة املخازن. وحتر�ض 

الدائرة التجارية ب�سفة م�ستمرة على توفري 

وفق  باملخازن،  للعاملني  ال��الزم  التدريب 

اأحدث الربامج املتبعة عاملياً، �سواء املتعلقة 

و�سرف،  وتخزين  ا�ستالم  من  املواد  بحركة 

التلف  من  عليها  باملحافظة  املتعلقة  تلك  اأو 

االأعمال  هذه  اأداء  ل�سمان  وذل��ك  وال�سرر، 

حتقيق  يف  ي�ساهم  الذي  املطلوب،  بامل�ستوى 

عمليات  اإىل  باالإ�سافة  هذا  الأهدافها.  ال�سركة 

وحالة  كميات  على  �سواء  امل�ستمرة  التدقيق 

التخزين  اأ�سلوب  على  اأو  امل��خ��زون،  م��واد 

املتبع، ومن ثم اإعطاء التوجيهات والقرارات 

الالزمة بناءًا على ما جاء يف تقرير التدقيق. 

مردود املبادرات

الدائرة  • اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  اأب��رز  ما 

املبادرات  ه��ذه  م��ردود  هو  وم��ا  التجارية، 

على اأعمال ال�رشكة؟ 

متت  	 التجارية:  ال��دائ��رة  هيكلة  اإع���ادة 

اأق�سام جديدة، ودمج  باإن�ساء  الهيكلة  اإعادة 

االأداء،  حت�سني  اأج���ل  م��ن  قائمة،  اأق�����س��ام 

غلق  مثل  املتوقعة،  التغيريات  ومواكبة 

م�سفاة ال�سعيبة، وتلبية ملتطلبات امل�ساريع 

اجلديدة، وهو االأمر الذي يعود مبردود جيد 

على م�ستوى اخلدمة املقدمة للم�ستخدمني.

�سركة  	 تعترب  االإلكرتونية:  املناق�سات 

ال��ب��رتول ال��وط��ن��ي��ة، م��ن خ���الل ال��دائ��رة 

يف  االأ�سلوب  هذا  طبق  من  اأول  التجارية، 

القطاع النفطي، وي�سجل لها الريادة يف هذه 

املجال. وكان لهذا االأ�سلوب املردود الطيب 

من حيث �سرعة ودقة االأداء، وهو ما انعك�ض 

على حت�سني الدورة امل�ستندية، وتخفي�ض 

ا�ستخدام االأوراق وطبع امل�ستندات.

ت�سكيل جلنة متخ�س�سة ملراجعة طلبات  	

امل�سرتيات  جلنة  موافقة  على  احل�سول 

الداخلية: ت�ساهم عملية املراجعة التي تقوم 

بها هذه اللجنة، للطلبات التي تقدمها دوائر 

ال�سركة املختلفة، ل�سراء املواد اأو املعدات اأو 

اخلدمات، قبل عر�سها على جلنة امل�سرتيات 

الداخلية، يف �سمان دقة املعلومات والبيانات 

والتو�سيات، مما ي�سهل عملية اتخاذ القرار، 

وجتنب  املطلوب،  ال��ق��رار  على  باملوافقة 

عملية الرف�ض، التي توؤثر �سلباً على الدورة 

الوقت  يف  امل��واد  توافر  وم��دى  امل�ستندية، 

املطلوب من قبل امل�ستخدمني.

البيئة:  	 ���س��دي��ق��ة  ال�����س��راء  اإج������راءات 

ال�سديقة  املوا�سفات  تطبيق  واملق�سود 

للبيئة، فيما يخ�ض املواد الكيميائية واملواد 

على  احل��ر���ض  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  احل���ف���ازة، 

التغليف  عمليات  يف  البيئية  املواد  ا�ستخدام 

وال�سحن ح�سب اأف�سل اال�سرتاطات العاملية.  

هذا  	 يعمل  املخزون:  اإدارة  فريق  تكوين 

التجارية  ال��دائ��رة  مدير  بقيادة  الفريق 

املخزون،  تكد�ض  ملنع  احللول،  اإيجاد  على 

اإدارة  ح�سن  ل�سمان  االإر���س��ادات،  وو�سع 

واال�ستخدام  الطلب  و�سمان  امل��خ��زون، 

تكد�ض  عدم  ي�سمن  مبا  للمخزون،  االأمثل 

خا�سة  �سنوات،  عدة  مدى  على  املخزون 

ب�سبب  للمخزون  جديدة  م��واد  دخ��ول  مع 

امل�سروعات اجلديدة.

توقيع اتفاقيات م�ستوى اخلدمة: ت�ساهم  	

والتفهم  االإدراك  االتفاقيات يف حتقيق  هذه 

ل�سمان  االتفاقية،  جانبي  م��ن  امل�سرتك 

وقيام  املثالية،  امل�ستندية  ال��دورة  حتقيق 

كل طرف بالتزاماته بدقة ووعي.   

خطة تطوير

هل هناك خطة لتطوير اأعمال الدائرة التجارية  •

ال����ذي ت�صهده  ال��ك��ب��ري  ال��ن��م��و  ل��ت��ت��واف��ق م��ع 

امل�صاريع بال�رشكة؟ وما مالمح هذه اخلطة؟

ال��دائ��رة  اأع��م��ال  لتطوير  خطة  هناك  نعم 

اإعادة هيكلة جزئية  �ستتم  التجارية، حيث 

درا�سة  وجت��ري  التجاري،  الدعم  الأق�سام 

العمالة،  من  االأخ��رى  االأق�سام  احتياجات 

لتتوافق مع منو امل�ساريع. كما �سيتم تطوير 

باالحتياجات  وجتهيزها  القائمة،  املخازن 

اأعمالها  الأداء  واملعدات،  املواد  من  الالزمة 

حالياً  ويجري  املطلوبة،  والدقة  بال�سرعة 

الإن�����س��اء خم��ازن جديدة،  اإع���داد درا���س��ة 

تتنا�سب مع زيادة حجم االأعمال وامل�ساريع 

بال�سركة. وهناك خطوات لتحديث وتطوير 

من  العديد  لي�ستوعب  االآيل،  العمل  نظام 

ال��دائ��رة،  ب��اأع��م��ال  اخلا�سة  االإج�����راءات 

وتقليل االعتماد على النظام اليدوي )مثل: 

وكذلك  للموردين،  الفواتري  دفع  اإج��راءات 

اإجراءات التعامل مع املواد امل�ستلمة، غري 

املطابقة للموا�سفات(. 

خفض الدورة المستندية 

لتأهيل الموردين 

والمقاولين من 24 أسبوعًا 

إلى 4 أسابيع
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حملة �سالمة

�صالمة  • »اأ���ص��ب��وع  حملة  ال���دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 

عن  نبذة  تعطينا  اأن  ميكن  ه��ل  امل��خ��ازن«، 

فعاليات هذه احلملة، والغر�ص منها،  اأهم 

ومدى حتقيقها لالأهداف املرجوة منها؟

�سالمة  »اأ�سبوع  حملة  املخازن  ق�سم  اأطلق 

مب�ساركة  العام،  ه��ذا  بداية  يف  امل��خ��ازن« 

وذلك  املقاول،  وموظفي  ال�سركة  موظفي 

املوظفني  لدى  الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف 

خالل  من  ال�سحيحة،  التخزين  باأ�ساليب 

ع��ر���ض ال��ق��واع��د واالأ���س��ال��ي��ب ال��واج��ب 

على  التاأكيد  مع  ال�ساأن،  هذا  يف  مراعاتها 

املرتبطة  اخلا�سة  التعليمات  اتباع  اأهمية 

على  احلفاظ  �ساأنها  من  والتي  بال�سالمة، 

اأرواح املوظفني، وجتنيبهم املخاطر.

اأف���الم  ت��ق��دمي  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  و�سملت 

ق�سرية، ت�سرح عملية التخزين يف املخازن، 

يف  ال�سليمة  واالأو���س��اع  املتبعة،  والطرق 

لبع�ض  �سرح  واأي�سا  امل��واد،  مع  التعامل 

يتجنبها  ان  يجب  التي  اخلاطئة،  الطرق 

عرو�ض  واأي�سا  عمله،  تاأديته  اثناء  العامل 

مرئية تو�سح االإجراءات املتبعة واخلا�سة 

امل��واد  تخزين  واأ�ساليب  امل���واد،  ب��ت��داول 

منها  الوقاية  وكيفية  واخل��ط��رة،  الثقيلة 

اأ�ساليب  �سرح  م��ع  ط���ارئ،  اأي  ح��دوث  يف 

التبليغ عن اأي اإ�سابة اأو حوادث يف النظام، 

حادث  اأي  جتنب  يف  منها  لال�ستفادة  وذل��ك 

م�ستقبلي. 

االآلية املتبعة

يف  • ك��ب��ريًا  دورًا  ال��ت��ج��اري��ة  ال���دائ���رة  تلعب 

ا�صتمرار تدفق املواد واملعدات واخلدمات 

املختلفة اإىل كافة مواقع ال�رشكة .. ما هي 

الآلية املتبعة يف هذا املجال؟

وجود  من  التاأكد  على  دائماً  الدائرة  تعمل 

وذلك  ال�سركة،  مبخازن  املطلوبة  امل��واد 

والتوا�سل  ال��دوري��ة،  املراجعة  خالل  من 

دوائر  من  امل�ستخدمة  اجلهات  مع  امل�ستمر 

اإىل وجود خطة لتجديد  ال�سركة، باالإ�سافة 

انتهائها  قبل  وال�سيانة  اخل��دم��ات  عقود 

على  احل�����س��ول  على  وال��ع��م��ل  ب�سنتني، 

الداخلية  اجلهات  من  الالزمة  املوافقات 

واخلارجية املعنية. 

اإجنازات عديدة

م��ا ه��ي اأه����م الإجن������ازات ال��ت��ي ت��ع��ت��ز بها  •

الدائرة التجارية؟

النجاح يف احلد من زيادة قيمة املخزون  	

على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية.

مما  	 التاأهيل،  واأ�ساليب  اإجراءات  تطوير 

امل�ستندية  ال��دورة  مدة  تخفي�ض  يف  �ساهم 

24 اأ�سبوع  لتاأهيل املوردين واملقاولني من 

اإىل 4 اأ�سابيع.

التاأهيل  	 لطلبات  التقييم  معايري  تعديل 

طريق  عن  املحلية،  بال�سركات  اخلا�سة 

املتطلبات  من  االأدن��ى  احل��د  من  التخفيف 

يف  م�ساركتها  لت�سجيع  ال�سركات،  لهذه 

املناق�سات التي تطرحها ال�سركة. 

التو�سع يف تنفيذ اأعمال الدائرة، من خالل  	

النظام االآيل، وتقليل االعتماد على االأ�سلوب 

اليدوي.

ملوظفي  	 مكثفة  تدريبية  ب��رام��ج  و�سع 

يف  ي�ساهم  مب��ا  التعيني،  حديثي  ال��دائ��رة 

اإك�سابهم املهارات واخلربات الالزمة الأداء 

والكفاءة  بال�سرعة  لهم،  املوكلة  امل��ه��ام 

املطلوبة.

مبقر  	 املتاحة  امل�ساحات  من  اال�ستفادة 

مكاتب  تنظيم  واإع��ادة  التجارية،  الدائرة 

اجل��دد  امل��وظ��ف��ني  ال�ستيعاب  امل��وظ��ف��ني، 

الذين متت  للدائرة، واملهند�سني  املن�سمني 

ترقيتهم.  

جمل�ض ال�سراكة

ما هو تقييمك ملجل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري  •

املوحد، والنتائج التي حققها؟ 

ال�سراكة املوحد دور مهم وحيوي،  ملجل�ض 

من�سة  اأو  اإط��ار  توفري  على  يعمل  حيث 

املحلي  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ق��ط��اع  ب��ني  ل��ل��ت��ع��اون 

إجراءات شراء 

صديقة للبيئة ومواد 

بيئية في عمليات 

الشحن والتغليف

تعليمات خاصة 

من شأنها الحفاظ 

على أرواح الموظفين 

وتجنيبهم المخاطر 

اآلية التخزين املتبعة يف ال�رشكة
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باال�ستماع  للطرفني  وي�سمح  وامل��وردي��ن، 

واأي�ساً  البع�ض،  بع�سهم  اهتمامات  وفهم 

امل�����س��رتك،  التخطيط  دع���م  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 

لت�سجيع  جديدة،  وخدمات  اأفكار  واقرتاح 

القطاع املحلي، وا�ستك�ساف اآفاق امل�ستقبل، 

لتحقيق اأق�سى قدر من املحتوى املحلي.

وتعد اأهم اإجنازات جمل�ض ال�سراكة االإعالن 

النفطي يف  للقطاع  امل�ستقبلية  امل�ساريع  عن 

االلكرتوين،  الوطنية  البرتول  �سركة  موقع 

والتي  حملياً،  امل�سنعة  امل���واد  وحت��دي��د 

ون�سر  النفط،  �سناعة  يف  ا�ستخدامها  ميكن 

اال�ستهالك،  �سريعة  املواد  عن  اإح�ساءات 

وت�سجيع  للم�ستثمرين،  فر�ض  خللق  وذلك 

امل�سنعني  مع   )JV( امل�سرتكة  امل�ساريع 

لتاأهيل  مرنة  �سروط  وو�سع  واملقاولني، 

ال�سركات املحلية من امل�سنعني واملقاولني، 

واإ�سدار تقارير اأداء موحدة للمقاولني بني 

و�سركة  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �سركة 

الكيماويات  �سناعة  و�سركة  الكويت،  نفط 

التحالفات  لتعزيز  ندوات  وعقد  البرتولية، 

من  يتمكنوا  حتى  املحلية،  ال�سركات  بني 

تنفيذ امل�ساريع الكربى.

قانون املناق�سات

هل هناك تغيري يف اآلية العمل املتبعة بال�رشكة  •

مع تفعيل قانون املناق�صات اجلديد؟

العمل  اآلية  يف  تغيري  هناك  �سيكون  �سك  بال 

اخلا�سة باإجراءات املناق�سات نتيجة تفعيل 

اإىل  قانون املناق�سات اجلديد، مبا قد يوؤدي 

اأبرز  وتتمثل  امل�ستندية،  ال��دورة  ا�ستطالة 

متطلبات القانون اجلديد فيما يلي: 

لطرح  • ال�سنوية  اخل��ط��ة  ع��ن  االإع����الن 

املناق�سات والتاأهيل امل�سبق على اأن يكون 

ذلك ب� 90 يوماً على االأقل قبل الطرح.

اأو  • للمناق�سة  الدعوة  عن  االإعالن  ن�سر 

 )30( عن  تقل  ال  مبدة  امل�سبق  التاأهيل 

يوماً.

ال�سركات  • على  مقت�سر  الطرح  ج��واز 

االأجنبية.

جل�سات  • يف  العطاءات  مظاريف  ف�ض 

علنية بح�سور مقدمي العطاءات.

املناق�سة  • تر�سية  يف  �سرط  هناك  لي�ض 

اختيار  يتم  اإمن��ا  االأ���س��ع��ار،  اأق��ل  على 

النقاط  اأ�سا�ض  على  الفائز  املناق�ض 

على  التوفري  وعامل  الفني،  بالتقييم 

املدى البعيد.  

بالتعقيب  • ال�ساأن  �ساحبة  اجلهة  قيام 

يف  املناق�سة  برت�سية  اجلهاز  قرار  على 

خالل 10 اأيام من تاريخ ت�سلم االإخطار.

اإخطار اجلهة �ساحبة ال�ساأن للمناق�ض  •

 10 بعد  النهائي  التاأمني  لتقدمي  الفائز 

اأيام من تاريخ الرت�سية، واإذا مل يقدمه 

خالل �سهر اأعترب من�سحباً. 

مجلس الشراكة 

الموحد يوفر منصة 

للتعاون بين القطاع 

النفطي والموردين

الطبطبائي يف �سطور

وماج�صتري • بكالوريو�ص  العلمية:  املوؤهالت   

من  التحكم،  اأج��ه��زة  نظم  ت�صميم  هند�صة 

عام  اأوك��ران��ي��ا  بجمهورية  لف��وف  جامعة 

.1981
 التدرج الوظيفي:

 التحق ب�رشكة البرتول الوطنية عام 1983 •

دقيقة مبجموعة  اأجهزة  ت�صميم  كمهند�ص 

امل�صاريع الكربى.

 انتدب للعمل يف كاليفورنيا ملدة 3 �صنوات، •

ثم بعد ذلك باليابان ملدة 6 �شهور.

ق�صم • اإىل م�رشف  ترقى   1992 ع��ام  وف��ى   

الهند�صة واخلدمات مب�صفاة ال�صعيبة.

امل�صرتيات • ع��ام  م�رشف  وظيفة  اإىل  ترقى   

والعقود بالدائرة التجارية عام 2000.

تاأهيل • للجنة  كرئي�ص   2006 ع��ام  تعن   

املوردين واملقاولن.

 مدير الدائرة التجارية منذ عام 2013.•

جانب من املحا�رشات التوعوية والتثقيفية
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الملتقى األول ألقسام عالقات 
العاملين في الشركات النفطية

نظمته »البترول الوطنية« 

م�ساركة اخلربات

مدير  برعاية  الوطنية«،  »بيت  يف  امللتقى  عقد 

وقد  اخل��ري��ف،  عاهد  الب�رشية  امل���وارد  دائ���رة 

بهدف  ال��ع��م��ل،  اأوراق  م��ن  ع����ددًا  ا�صتعر�ص 

م�����ص��ارك��ة اخل����ربات وال��ت��ج��ارب ب��ن اأق�����ص��ام 

ع���الق���ات ال��ع��ام��ل��ن، ب��ح�����ص��ور رئ��ي�����ص ف��ري��ق 

وروؤ���ص��اء  ال��ف��ار���ص،  اأح��م��د  العاملن  ع��الق��ات 

ال�صناعية  والعالقات  العاملن  عالقات  اأق�صام 

يف ال�رشكات التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية. 

امللتقى  اأن  اخلريف  اأك��د  الفتتاحية،  كلمته  يف 

يتميز باأنه يجمع بن حديثي اخلربة واأ�صحاب 

العالقات  جم��ال  يف  واملتنوعة  الطويلة  اخل��ربة 

ال�صناعية وتفرعاتها املختلفة، منوهًا اإىل العالقة 

مبنظومة  ال�صناعية  العالقات  ق�صم  تربط  التي 

)ال��دائ��رة  اأو  الب�رشية  امل���وارد  دائ��رة  يف  العمل 

ال�رشكة،  يف  الأخ����رى  وال���دوائ���ر  ال��ق��ان��ون��ي��ة(، 

كالهيئة  اخلارجية  والهيئات  املنظمات  وكذلك 

العامة للقوى العاملة والنقابات العمالية.

الغاية االأ�سمى!

يقف  اأّل  »يجب  بالقول:  للملتقى  اخلريف  قدم 

الإداري��ة  التحقيقات  اإج��راء  عند  منكم  كل  دور 

من  لكن  مهمًا،  ال��دور  ه��ذا  ك��ان  واإن  فح�صب، 

املعرفة،  اأبواب  اأن نتو�صع يف طرق  املهم كذلك 

الملتقى جمع بين 

حديثي الخبرة وأصحاب 

الخبرة الطويلة في مجال 

العالقات الصناعية

للوائح  طبقاً  وواجباتهم،  بحقوقهم  املوظفني  وتعريف  الوعي،  م�ستوى  رفع  بهدف 

املمار�سات  اإىل  وو�سواًل  العقوبات،  طائلة  حتت  الوقوع  تفادي  اأجل  ومن  واالأنظمة، 

الكويتية، ممثلة  الوطنية  البرتول  �سركة  نظمت  النفطي،  القطاع  م�ستوى  املثلى على 

بفريق عالقات العاملني، امللتقى االأول الأق�سام عالقات العاملني والعالقات ال�سناعية 

يف ال�سركات النفطية الزميلة.

عاهد اخلريف

حظي امللتقى باهتمام كبري من جانب موظفي القطاع

فعاليات
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»الوقاية خري  الأ�صمى وهي  الغاية  اإىل  و�صوًل 

م�صوؤولية  ف���اإن  تعلمون  فكما  ال���ع���الج«،  م��ن 

اإ���ص��دار  يف  تنح�رش  ل  ال�صناعية  ال��ع��الق��ات 

الإن������ذارات، وت��وق��ي��ع ال��ع��ق��وب��ات واجل����زاءات 

ال�صلوك  اإىل مرتبة تقومي  اإمنا ترقى  التاأديبية، 

اإىل ج���ادة  ب�����ص��اح��ب��ه  امل���ن���ح���رف، وال����رج����وع 

ال�����ص��واب، وع��دم الإت��ي��ان ب��الأف��ع��ال والأق���وال 

املخالفة لالأنظمة واللوائح.

م�ستوى الوعي

ومن هذا املنطلق بادر العاملون بفريق عالقات 

بتكثيف  ال��وط��ن��ي��ة«  »ال���ب���رتول  يف  ال��ع��ام��ل��ن 

احلمالت التوعوية جلميع موظفي ال�رشكة، من 

الإلكرتوين،  الربيد  الر�صائل عرب  توجيه  خالل 

وع��ق��د ال��ن��دوات الإر���ص��ادي��ة يف م��واق��ع العمل 

املختلفة، واإعداد الكتيبات، التي تهدف اإىل رفع 

طائلة  حتت  الوقوع  لتفادي  الوعي،  م�صتوى 

ال��ع��ق��وب��ات ب��ذري��ع��ة اجل��ه��ل، ومت��ن��ى اخل��ري��ف 

للم�صاركن ال�صتفادة وال�صتزادة من امللتقى، 

النفطي  بالقطاع  ترقى  بتو�صيات  واخل���روج 

الكويتي اإىل م�صتوى الآمال املعقودة عليه. 

انطالقة حقيقية 

الفار�ص،  اأحمد  العاملن  عالقات  فريق  رئي�ص 

�صكر احل�صور لتلبيتهم دعوة »البرتول الوطنية« 

بن  العالقة  توطيد  بهدف  امللتقى،  يف  للم�صاركة 

ال�رشكات  يف  العاملن  عالقات  اأق�صام  موظفي 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، م��ع��رب��ًا ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن ي��ك��ون مبثابة 

وتذليل  ال��ت��وا���ص��ل،  لت�صهيل  حقيقية  ان��ط��الق��ة 

الأق�صام  ب��ن  ب��اخل��ربات  وامل�����ص��ارك��ة  العقبات، 

املثلى  املمار�صات  تطبيق  اإىل  للو�صول  املعنية، 

انطالق  معلنًا  النفطي،  القطاع  م�صتوى  على 

اأعمال امللتقى بورقة العمل الأوىل، والتي جاءت 

املر�صية/  الإجازات  تزوير  بعنوان: »خمالفات 

وقد  معها«،  التعامل  وكيفية  واآث��اره��ا  الطارئة 

تطرقت الورقة للجوانب التالية:

اكت�صاف املخالفة من الق�صم الطبي و�صوؤون  •

املوظفن، واأهمية تعاون الأق�صام الأخرى 

يف اكت�صاف املخالفات وت�صهيل التحقيق.

م��ب��ا���رشة اإج��������راءات ال��ت��ح��ق��ي��ق، وت���ب���داأ  •

مب��واج��ه��ة امل��وظ��ف ب��امل��خ��ال��ف��ة، ودرا���ص��ة 

بالتقارير،  ومواجهته  بدقة،  م�صتنداتها 

وتثقيفه بكل ما يرتتب على اإقراره اأو نفيه 

للمخالفة. 

ما بعد التحقيق، من حيث ت�صليم اجلزاء،  •

واملتابعة مع دوائر املوظفن، وخ�صم اأيام 

التقارير املزورة.

مرا�صلة جهات اأخرى، واإر�صال الك�صوفات  •

املخالفة  بتفا�صيل  القانونية  ال��دائ��رة  اإىل 

لت��خ��اذ الإج�����راء ال����الزم، وم��ت��اب��ع��ة اآخ��ر 

م�صتجدات الق�صايا مع اجلهات املختلفة.

امل�صتفادة  ال��درو���ص  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  وخل�صت 

ك��ان��ت امل��زي��د م��ن ال��ب��ح��ث ال��ع��م��ي��ق يف اأ���ص��ب��اب 

�صلوكهم  لتعديل  التزوير،  اإىل  املوظفن  جلوء 

امل�صاكل  ج��ذور  يف  البحث  خالل  من  م�صتقباًل، 

معهم  ال��ت��ح��اور  ع��رب  ذل���ك،  اإىل  بهم  اأدت  ال��ت��ي 

ب�صدق و�صفافية، للوقوف على حقيقة الظروف 

التي دفعتهم اإىل ارتكاب هذه املخالفات. 

اجلرائم االإلكرتونية 

املتعلقة  »املخالفات  حول  كانت  الثانية  الورقة 

ب��اجل��رائ��م الل��ك��رتون��ي��ة وو���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل 

الجتماعي« التالية: 

الوات�صاب، وتويرت، وان�صتغرام، و�صناب �صات، 

والنرتنت )املنتديات والربيد الإلكرتوين(.

حيث تندرج هذه املخالفات حتت البنود التالية 

على �صبيل املثال ل احل�رش:

- ن�رش معلومات �رشية. 

- ن�رش مرا�صالت داخلية. 

- ال�صب والقذف. 

- الإ�صاءة والت�صهري.

املهمة،  املحاور  من  ع��دد  اإىل  الورقة  وتطرقت 

وخا�صة مع التو�صع يف ا�صتخدام التكنولوجيا، 

وعدم وعي البع�ص لدى قيامهم بنقل املعلومات 

الو�صائل،  ه��ذه  عرب  ال�صحيحة  غري  والأخ��ب��ار 

وجت��ل��ى ذل���ك خ���الل جت��رب��ة الإ�������رشاب، حيث 

اإه��ان��ات، ومت  وت��وج��ي��ه  ذم  ح�صلت خم��ال��ف��ات 

واإ���ص��اءات  اإه��ان��ات  وجهوا  موظفن  ا�صتدعاء 

الخريف:

»الوقاية« هدفنا األسمى 

وطرق أبواب المعرفة 

وسيلتنا لتحقيقه

الفارس:

انطالقة لتسهيل 

التواصل وتذليل العقبات 

ومشاركة الخبرات

الفار�ص يكرم حممد الكندري
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التعبري  حرية  اأن  منطلق  من  وذل��ك  لزمالئهم، 

عن الراأي تتنافى مع الإ�صاءة للغري. 

والقواعد  القوانن  كذلك  الورقة  وا�صتعر�صت 

الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  مبخالفة  املتعلقة 

وذلك على النحو التايل: 

رقم  )قانون  الإلكرتونية  اجلرائم  قانون   -

جرائم  مكافحة  ب�صاأن   2015 ل�صنة   63
تقنية املعلومات(.

- وثيقة قواعد �صلوك العمل.

- لئحة اجلزاءات التاأديبية. 

التعامل  كيفية  اإىل  اأي�����ص��ًا  ال��ورق��ة  وت��ط��رق��ت 

ال��ت��وا���ص��ل  ب��و���ص��ائ��ل  املتعلقة  امل��خ��ال��ف��ات  م��ع 

الجتماعي، وذلك على النحو التايل:

القيام بن�رش الوعي بن العاملن يف ال�رشكة  •

اإ�صاءة  ب�صاأن  التوعية  حمالت  طريق  عن 

ا�صتخدام و�صائل التوا�صل.

اجل����زاءات  • واإ����ص���دار  للتحقيق  الإح���ال���ة 

التاأديبية املنا�صبة للمخالفن. 

اللجوء للجهات املخت�صة بالدولة يف بع�ص  •

املخالفات طبقًا لنتائج التحقيقات.

فر�سة للتعارف 

�رشكة  يف  ال�صناعية  ال��ع��الق��ات  ف��ري��ق  رئي�ص 

ناقالت النفط الكويتية عبداملح�صن العبدالكرمي، 

فر�صة  ك��ان  »امللتقى  اأن  »ال��وط��ن��ي��ة«،  ل���  اأك��د 

القطاع  يف  املعنية  الفرق  بن  للتعارف  ممتازة 

النفطي، كي نتلم�ص من خالله م�صاكل العاملن 

نقابات  م��ع  نن�صق  م��ن  ب�صفتنا  و�صكاويهم، 

العاملن يف ال�رشكات النفطية«.

التن�صيق بن  �صاأن  اأن من  ال�صدد  واأكد يف هذا 

املعنين يف هذا املجال املحافظة على ا�صتمرارية 

عالقات العمل، وتوجيه واإر�صاد مدراء الدوائر 

ب��ل��وائ��ح  يتعلق  ف��ي��م��ا  ال��ق��ط��اع  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

العمل، وواجبات العاملن وحقوقهم، مع ترك 

احلرية لكل �رشكة يف اإبداء وجهة نظرها حيال 

املوا�صيع التي ترغب مبناق�صتها، وهذا ينه�ص 

بالأعمال، وي�صب مل�صلحة القطاع النفطي. 

ممار�سات مثلى

اآمري ال�صوؤون الإدارية بفريق العالقات  رئي�ص 

النم�ص،  وائل  الكويت  نفط  �رشكة  يف  ال�صناعية 

بعالقات  املعنين  بن  اللقاءات  هذه  اأن  اأو�صح 

العاملن والعالقات ال�صناعية ي�صاعد يف الو�صول 

من  وال�صتفادة  املثلى،  املمار�صات  تطبيق  اإىل 

اخلربات املتنوعة للم�صاركن يف امللتقى. 

امللتقى،  ه��ذا  ا�صتمرار  ����رشورة  اإىل  واأ���ص��ار 

الذي ي�صهل التوا�صل، وي�صهم يف حل امل�صاكل، 

وت���دار����ص اآل��ي��ة ت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة ب��ن خمتلف 

ال�����رشك��ات، وت��ب��ادل الأف���ك���ار خل��دم��ة العمل، 

الوظيفي  الرتباط  املطاف  بنهاية  يدعم  والذي 

ل�صالح القطاع النفطي.

ورقة  مع  بالتفاعل  �صعادته  عن  اأع��رب  النم�ص 

»ال�صكاوى  بعنوان  وكانت  قدمها،  التي  العمل 

الفردية« املطبقة يف �رشكة نفط الكويت، واقرتح 

لتعميق  اأ���ص��ه��ر  �صتة  ك��ل  دوري���ة  ل��ق��اءات  عقد 

اأكمل  على  امللتقى  هذا  ا�صتثمار  ليتم  الرتابط، 

وجه، وكي يحقق الغر�ص الذي اأقيم من اأجله. 

نهو�ض وارتقاء 

حم��م��د ال��ك��ن��دري، ���ص��اب��ط ق��ان��وين يف ع��الق��ات 

توجه  الكويتية،  البرتول  مبوؤ�ص�صة  العاملن 

الدعوة  على  الوطنية«،  »ال��ب��رتول  ل���  بال�صكر 

واإقامة امللتقى، موؤكدًا اأن الفكرة رائعة، ونالت 

العمل  اأوراق  اأن  حيث  اجلميع،  ا�صتح�صان 

والنقا�صات تطرقت اإىل التطبيقات املثلى.

اإج��راءات موحدة يف جميع  اتباع  اأن  واأو�صح 

يف  القطاع  ل�صالح  ي�صب  النفطية  ال�����رشك��ات 

وارتقائه،  نهو�صه  يف  وي�صاهم  املطاف،  نهاية 

مم��ت��ازة،  ك��ان��ت  ال��ع��م��ل  اأوراق  اأن  اإىل  لف��ت��ًا 

وتتنا�صب مع تطلعاتنا لإجناز الأعمال املطلوبة 

على اأكمل وجه، وهي بداية مب�رشة ورائعة.

التطبيقات  ت��ت��وح��د  ب����اأن  اأم���ل���ه  ع���ن  ع���رب  خ��ت��ام��ًا، 

ي�صهل  وه���ذا  ال�����رشك��ات،  جميع  يف  والإج�������راءات 

التعامل معها كحزمة واحدة، وهو ما ن�صعى جلعله 

اأمرًا واقعًا بالعمل اجلاد وامل�صتمر، طاملا واأن الهدف 

وا�صح اأمام اجلميع �صن�صل اإىل ما نطمح اإليه.    

العبدالكريم:

التنسيق بين المعنيين 

يحافظ على استمرارية 

عالقات العمل

اللوائح والأنظمة توفر بيئة عمل مالئمة لتعزيز الإنتاج



2017 πjôHCG - 469 Oó`©dG 26

تكريم الجيماز 

�سيا�سة ال�سركة

ا�صتهل املطريي كلمته يف احلفل، الذي اأقيم على 

م�رشح املبنى الرئي�صي، بح�صور نواب الرئي�ص 

الفرق،  وروؤ���ص��اء  ال��دوائ��ر،  وم���دراء  التنفيذي، 

وعدد من العاملن، بالقول: »يعز علينا اأن نلتقي 

 29 بعد  ب��وع��ب��داهلل،  العمل  زميل  لتكرمي  ال��ي��وم 

للعمل  ان�صمامه  فمنذ  ال�رشكة،  يف  ق�صاها  �صنة 

يف عام 1987، قدم خالل هذه ال�صنوات الطويلة 

ع�صارة خربته يف كافة املواقع التي عمل بها«. 

اإىل  اجليماز  انتقال  اأن  املنا�صبة،  ب��ه��ذه  واأك���د 

ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة 

الوطنية«  »ال��ب��رتول  ل�صيا�صة  ا���ص��ت��م��رارًا  يعد 

به  التزمت  ما  وه��و  الزميلة،  ال�رشكات  دع��م  يف 

المطيري:

مسيرة طويلة قدم 

خاللها عصارة خبرته 

في كافة المواقع 

التي عمل بها 

التنفيذي  الرئي�ض  ودع  والزمالة،  ال�سداقة  وروح  الود،  مب�ساعر  مفعمة  اأج��واء  و�سط 

ل�سركة البرتول الوطنية الكويتية حممد غازي املطريي، نائب الرئي�ض التنفيذي مل�سفاة 

ميناء عبداهلل ال�سابق اأحمد اجليماز، وذلك مبنا�سبة انتهاء عمله يف ال�سركة، وانتقاله للعمل 

يف ال�سركة الكويتية لل�سناعات البرتولية املتكاملة. 

26
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ال�����رشك��ة ب��ال��ف��ع��ل، ع��رب ن��ق��ل وان���ت���داب ع���دد من 

ال�رشكة  ه��ذه  يف  العمل  انطالق  لدعم  كفاءاتها 

اجلديدة. 

وروى املطريي للح�صور كيف كانا معًا يف العديد 

من املحطات، كمهند�صن متدربن، ثم تدرجا يف 

الوظائف اإىل اأن و�صال اإىل من�صبيهما احلالين، 

م�صيفًا اأن ما مّيز بوعبداهلل منذ تلك الأيام الأوىل 

يف  واندفاعه  التغيري،  يف  الوا�صحة  رغبته  هي 

اتباع نهج جديد، واإدخال التطوير يف كل موقع 

عمل به، وكان بع�صها من اأهم املواقع يف القطاع 

النفطي الكويتي، وكان مل�صاهماته الفاعلة الأثر 

الكبري يف منو ال�رشكة، ويف احتاللها مرتبة عاملية 

رفيعة.

27

املطريي يكرم اجليماز مب�صاركة نواب الرئي�ص التنفيذي

اأحمد اجليمازحممد غازي املطريي
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الجيماز:

سأفتقد زمالء أعزاء 

تميزوا بالجدية 

ولم يبخلوا لحظة 

بعطائهم للشركة 

كلمة موؤثرة 

�رشكة  ل��ه  كلمة  يف  اجل��ي��م��از  �صكر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

البرتول الوطنية الكويتية، التي احت�صنته على 

29 عامًا، وك��ان لها الأث��ر الأك��رب يف بناء  م��دار 

كل  على  التنفيذي  الرئي�ص  �صكر  كما  خ��ربات��ه، 

ما قدمه طوال الفرتة ال�صابقة، م�صيدًا بزمالئه 

من  اأظ��ه��روه  ما  على  التنفيذي،  الرئي�ص  ن��واب 

التقدم  دوام  لل�رشكة  متمنيًا  م�صتمر،  ت��ع��اون 

والزدهار. 

حفاوة و�سكر 

وتوالت كلمات نواب الرئي�ص التنفيذي ومدراء 

املختلفة  امل��واق��ع  يف  العاملن  وبع�ص  ال��دوائ��ر 

املتحدثون  ذك��ر  حيث  اجليماز،  بها  عمل  التي 

اأو  ال��ذاك��رة،  يف  اأث��ره��ا  تركت  م�صرتكة  مواقفًا 

تعلموا منها، وتوجهوا جميعًا بخال�ص التمنيات 

اجلديد.  الوظيفي  موقعه  يف  بالتوفيق  للجيماز 

كما األقى ممثل عن نقابة العاملن بال�رشكة كلمة 

�صكر فيها اجليماز، وحتدث عن تعاونه امل�صتمر 

28

لقطة جماعية للم�صاركن يف حفل التكرمي

ح�صور كثيف يعك�ص مدى التقدير للمحتفى به
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حمطات يف م�سرية اجليماز

29 عاماً،  عمل اجليماز يف �سركة البرتول الوطنية ملدة 

كل  يف  جناحه  ورغ��م  منا�سب،  ع��دة  يف  خاللها  ت��درج 

املواقع التي عمل بها، كانت هناك بع�ض املحطات الهامة 

وا�سحة  ب�سمة  له  وكان  العمل  جمريات  يف  اأثرت  التي 

فيها، ومن اأهم هذه املحطات: 

 توىل من�صب نائب الع�صو املنتدب مل�صفاة ال�صعيبة، وبالرغم •

الوقود  م�رشوع  خطة  وف��ق  تفكيكها  م��ق��ررًا  ك��ان  اأن��ه  من 

البيئي، اإل اأنه قفز بها ب�رشعة لتنال اأعلى درجة و�صعتها 

�رشكات التاأمن العاملية بن جميع من�صاآت القطاع النفطي 

وال�صالمة  ال�صحة  م�صائل  باأن  منه  اإميانًا  وذلك  الكويتي، 

والبيئة ل ميكن التهاون بها حتت اأي ظرف. 

البحث • دائ��رة  تاأ�صي�ص  للجيماز  اخلا�صة  الإجن���ازات  من   

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي ت��ت��اب��ع اأح�����دث م���ا ت��و���ص��ل��ت اإل��ي��ه 

التكرير،  عامل  يف  والدرو�ص  التجارب  واآخر  التكنولوجيا، 

وتطبيقها يف م�صايف ال�رشكة. 

 توىل اإدارة م�رشوع م�صفاة الزور، و�صارك يف و�صع ت�صميم •

املالئمة  والتطبيقات  التكنولوجيا  اختيار  مع  لها  جديد 

لال�صتخدام، وقد مت اعتمادها يف النهاية من بن الت�صاميم 

الأخرى التي قدمتها �رشكات عاملية. 

املحلية • امل�صتقبلية  للحاجات  وال��روؤي��ة  النظر  بعيد  ك��ان   

���رشورة  اإىل  بالإ�صافة  النظيفة،  املنتجات  م��ن  والعاملية 

النفط  اأن���واع  خمتلف  لتكرير  اجل��دي��دة  امل�صفاة  م��الءم��ة 

لتحقيق  الثقيل،  النفط  فيها  مبا  الكويت،  يف  امل�صتخرجة 

اأف�صل ا�صتغالل لروات الكويت الطبيعية.

 قاد م�صفاة ميناء عبداهلل مبهارة وخربة حتى نالت �صهادة •

»رو�صبا« الذهبية يف جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة لع�رش 

�صنوات متتالية، مما اأهلها لنيل اجلائزة من فئة »الرئي�ص«. 

وهو اإجناز يح�صب له. 

اهتمام  من  اأب���داه  وم��ا  العاملن،  تعرت�ص  التي  العقبات  حلل  النقابة  مع 

ممثليها،  با�صتقبال  الدائم  وترحيبه  النقابة،  ومتطلبات  بفعاليات  م�صتمر 

العتيبي،  ال�صاعر مرزوق  واألقى  العمل والعاملن،  والوقوف على م�صلحة 

وهو رئي�ص وردية مب�صفاة ميناء عبداهلل، ق�صيدة حملت ا�صم »القيادة لأهل 

القيادة«. ويف ختام احلفل مت تكرمي اجليماز من قبل ال�رشكة، والعاملن يف 

م�صفاة ميناء عبداهلل، ونقابة العاملن بال�رشكة، ومت التقاط �صورة جماعية 

للح�صور لتوثيق احلدث. 

ر�سالة وداعية 

ويف ر�صالة وداعية موؤثرة وجهها ملوظفي ال�رشكة، قال اجليماز: »اإن انتقايل 

للعمل يف ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة، ما هو اإل موا�صلة 

لأداء الواجب يف موقع جديد من موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، واأود اأن اأعرب 

لفرتة  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  يف  بالعمل  الكبري  اع��ت��زازي  ع��ن 

امتدت لأكر من 29 عامًا، يف هذه ال�رشكة التي متثل �رشحًا وطنيًا متميزًا، 

الأجيال  الوطني وخدمة  بالقت�صاد  بالنهو�ص  ر�صالتها  اأداء  يف  و�صت�صتمر 

القادمة. 

هو  ال��زور  مب�صفاة  امللحق  البرتوكيماويات  م�رشوع  يف  العمل  اأن  اأكد  كما 

ا�صتمرار جلهود بداأت منذ اأن كان ا�صمها »امل�صفاة الرابعة« وكان له �رشف 

م�صفاة  ت�صميم  و�صع  يف  وذلك  فكرة،  جمرد  كانت  اأن  منذ  فيها  امل�صاركة 

جديدة بالكامل، واختيار اأف�صل التطبيقات التكنولوجية وغريها. 

واأ�صاف قائاًل: لقد ت�رشفت بالعمل يف »البرتول الوطنية« مع زمالء اأم�صيت 

معهم �صنوات طويلة، ع�صناها كاأ�رشة واحدة، وواجهنا معا حتديات وتقلبات 

عديدة مرت بها �صناعة النفط يف الكويت، واأكر ما اأفتقده هو هوؤلء الزمالء 

الأعزاء، الذين متيزوا بالعمل اجلاد واللتزام، ومل يبخلوا حلظة بعطائهم 

يف خدمة ال�رشكة. 

امل��وىل عز وجل  اأ���ص��األ  اآخ��ر  اإىل موقع  التحول  »م��ع  ق��ال:  كلمته  ويف ختام 

التوفيق يف املهام اجلديدة، مع متنياتي القلبية جلميع العاملن يف �رشكتنا 

الأم  »البرتول الوطنية« مبوا�صلة رحلة النجاح والعطاء. 

29

راكان الف�صالة وناجي املري من بن احل�صور
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تحديات العمالة!  

مشروع الوقود البيئي 

م�سروع �سخم

البيئي،  الوقود  م�رشوع  حجم  ل�صخامة  نظرًا 

العمالة  من  كبري  عدد  ا�صتقدام  الأمر  تطلب  فقد 

التي يحتاجها خالل مراحله التنفيذية املختلفة، 

ول �صك اأن اإدارة اأعداد العمالة الكبرية املطلوبة 

لإجناز امل�صاريع العمالقة، مثل م�رشوع الوقود 

خططًا  ويتطلب  ك��ب��ريًا،  حت��دي��ًا  ي�صكل  البيئي، 

�صالمة  حتقيق  ل�صمان  دقيقة،  ومتابعة  واعية، 

جميع العاملن والأعمال، خالل مراحل التنفيذ، 

اأعداد  زيادة  ب�صبب  م�صاكل  لأية  التعر�ص  وعدم 

ال��ع��م��ال��ة، ح��ي��ث ت��ق��در ال��ع��م��ال��ة امل��ط��ل��وب��ة حل��زم 

امل�رشوع الثالث بحوايل 60 األف عامل وموظف.

امل�رشوع  التي واجهت فريق  التحديات  اأبرز  من 

العمالة  وجلب  توفري  الأوىل،  التنفيذ  مراحل  يف 

املاهرة الالزمة لإجناز اأعمال امل�رشوع على اأكمل 

العاملية،  وال�صالمة  الأم���ن  ملعايري  ووف��ق��ًا  وج��ه، 

املعمول بها يف »البرتول الوطنية«، وكذلك بالكفاءة 

املطلوبة، خالل املدة الزمنية املخططة للم�رشوع. 

فريق  رئ��ي�����ص  ي�صتعر�ص  ال��ت��ال��ي��ة  ال�����ص��ط��ور  يف 

حزمة1 مب�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء 

حتديات  اأب��رز  بوعبا�ص  حممد  املهند�ص  عبداهلل 

امل�����رشوع يف مراحله  ال��ت��ي واج��ه��ت  ال��ع��م��ال��ة، 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، واجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ف��ري��ق عمل 

امل�رشوع للتغلب عليها قدر الإمكان.

عمالة ماهرة

تطلب توفري العمالة الفنية املاهرة جهدًا كبريًا 

منها  عديدة  لأ�صباب  الباطن،  مقاويل  قبل  من 

عدم توفر العمالة املاهرة داخل دولة الكويت، 

مب�صاريع  لن�صغالها  املجاورة  بالدول  وكذلك 

مل�رشوع  املطلوب  ال��ع��دد  واأن  خا�صة  اأخ���رى، 

للغاية، ل ميكن توفريه يف  البيئي كبري  الوقود 

وقت ق�صري. اأي�صا قلة خربة مقاويل الباطن يف 

ا�صتقدام العمالة مل�رشوع بهذا احلجم ال�صخم 

خرباتهم  اأن  ح��ي��ث  ب��ال��ك��وي��ت،  الأوىل  ل��ل��م��رة 

تقت�رش على امل�صاريع ال�صغرية، وهو ما يتطلب 

العمالة،  جلب  �رشكات  من  م�صاعفًا  جمهودًا 

مثل  ال��دول  من  متعددة  جمموعة  مع  للتعامل 

الهند والفلبن وتركيا وغريها.  

نظام ا�ستقدام العمالة 

ن���ظ���رًا ل�����ص��خ��ام��ة اأع������داد ال��ع��م��ال��ة امل��ط��ل��وب��ة 

بامل�رشوع  العمل  ف��ري��ق  ق��ام  فقد  للم�رشوع، 

ال�صبل،  اأف�صل  ل��درا���ص��ة  جل��ان  ع��دة  بت�صكيل 

���ص��وؤون  لتي�صري  امل��ن��ا���ص��ب��ة  احل��ل��ول  واإي���ج���اد 

العمالة، وقد مت تكوين جلان خا�صة بالتن�صيق 

ووزارة  العاملة  والقوى  ال�صوؤون  وزارة  مع 

لو�صع  املعنية،  اجلهات  من  وغريها  ال�صحة، 

بدائل اأخرى لت�صهيل جلب العمالة ومنها:

تقليل مدة اإ�صدار ت�صاريح العمل.	 

دول��ة 	  داخ���ل  ال��ط��ب��ي  الك�صف  م���دة  تقليل 

بن  الإل��ك��رتوين  الربط  طريق  عن  الكويت 

الوزارات.

العمالة 	  لفح�ص  خا�ص  طبي  مركز  توفري 

الوافدة مبوقع امل�رشوع.

معي�سة منا�سبة

ق���ام ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��امل�����رشوع ب���اإع���داد درا���ص��ة 

داخ��ل  للعمال  املنا�صبة  ال�صكن  اأم��اك��ن  لتوفري 

التي  البعيدة  النتقالت  لتفادي  امل�رشوع،  حيز 

امل�رشوع،  واإنتاجية  العمل  كفاءة  على  توؤثر  قد 

الأع���داد  ه��ذه  على  ال�صيطرة  لإمكانية  وك��ذل��ك 

ال�صخمة من العمالة داخل مكان واحد. ونظرًا 

لأن منطقة امل�رشوع تعترب من املناطق ال�صناعية، 

بدائل  ببحث  بامل�رشوع  العمل  فريق  ق��ام  فقد 

االأعم��ال  املتع��ددة  ال�سخم��ة  امل�ساريع  �سمن  البيئي  الوق���ود  م�س��روع  ي�سنف 

)Mega Project(، لي�ض فقط يف دولة الكويت بل على م�ستوى اخلليج والوطن العربي، 
اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اأحد  يعد  وهو  كويتي.  دينار  مليار   4,3 اإىل  قيمته  ت�سل  حيث 

الهامة لل�سركة، حيث يت�سمن نطاق عمل امل�سروع تطوير وتو�سيع م�سفاتي ميناء عبداهلل 

وميناء االأحمدي، لت�سل طاقتهما التكريرية معاً اإىل 800 الف برميل يومياً. 

حممد بوعبا�ص

م�صاريع
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اأخرى فيما يخ�ص �صكن العمالة، متثلت يف توفري 

عمارات �صكنية كاملة باملناطق ال�صكنية القريبة 

من موقع امل�رشوع، مما كلف فريق العمل جهدًا 

اأكرب ل�صمان احلماية الالزمة بهذه املناطق.

ت�سهيالت للعمالة

قام فريق العمل بامل�رشوع بت�صكيل جلان خا�صة 

الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وزارات  م��ع  بالتن�صيق 

وتاأمن  لتي�صري  واملوا�صالت  والداخلية  والعمل 

انتقالت العمالة، لتفادى التكد�صات والختناقات 

تعديل  مت  حيث  وامل�����ص��اء،  ال�صباح  يف  امل��روري��ة 

مع  تت�صارب  ل  حتى  بامل�رشوع،  العمل  �صاعات 

ال�صاعات العتيادية باملناطق املجاورة. 

ك��م��ا ق���ام ال��ف��ري��ق ب��اإن�����ص��اء م��ط��اع��م ذات طاقة 

داخ��ل  خم�ص�صة  ب��اأم��اك��ن  ك��ب��رية  ا�صتيعابية 

الوجبات  تناول  للعمالة  ميكن  حتى  امل�رشوع، 

ال�صحية املنا�صبة، ومت تزويدها باأماكن للراحة 

والرتفيه خالل فرتة العمل اليومية بامل�رشوع، 

ميدانية  زي����ارات  بعمل  ك��ذل��ك  ال��ف��ري��ق  وي��ق��وم 

الطعام  و�صالمة  �صحة  على  لالطمئنان  دوري��ة 

واملطاعم وكذلك تلبية احتياجات العمالة.

ب��وزارت��ي  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق  وج���رى 

ال��ع��ام��ة للقوى  ال��داخ��ل��ي��ة وال�������ص���وؤون وال��ه��ي��ئ��ة 

ق�صايا  لبحث  خا�صة  جل��ان  تكوين  ومت  العاملة، 

العمال، بحيث تقوم بعمل زيارات دورية للتفتي�ص 

القائمة  العمالة  م�صاكل  اإىل  وال�صتماع  والتدقيق 

احللول  اإي��ج��اد  على  والعمل  حدوثها،  واملحتمل 

املنا�صبة لها، ل�صمان ال�صيطرة على اأية م�صاكل قد 

يوؤدي العدد ال�صخم للعمالة اإىل ات�صاعها وتاأثريها 

على �صري اأعمال امل�رشوع.

اأمن و�سالمة وبيئة

برنامج  بتنظيم  ب��امل�����رشوع  العمل  ف��ري��ق  ق��ام 

بالأمن  املتعلقة  الأم���ور  على  للتدريب  اإل��زام��ي 

البدء  قبل  العاملن  جلميع  والبيئة  وال�صالمة 

متا�صيًا  وذل���ك  امل�����رشوع،  يف  العمل  مبمار�صة 

الأم��ن  ملعايري  وطبقًا  ال�رشكة،  توجيهات  مع 

وال�����ص��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��امل��ي��ة. وق���د مت ت��دري��ب 

امل�صتجدات،  م��ع  التعامل  كيفية  على  العمال 

لتفادى وقوع اأية حوادث داخل حدود امل�رشوع 

وفق  يومي  ب�صكل  تدريبهم  يتم  كما  وخارجه، 

ال��ب��دء بالعمل م��ن خ��الل  ال��ربن��ام��ج ق��ب��ل  ه���ذا 

حما�رشة ق�صرية، وجدير بالذكر اأنه مت اإجناز 

40 مليون �صاعة عمل باملوقع دون حوادث. 

عيادات وحماية

مت اإن�صاء العيادات الطبية الالزمة مبوقع العمل 

والفنين  بالأطباء  تزويدها  وج��رى  بامل�رشوع، 

والأجهزة املنا�صبة لعالج احلالت الطارئة خالل 

مع  بالتن�صيق  وذل��ك  بامل�رشوع،  العمل  اأوق���ات 

وزارتي ال�صحة وال�صوؤون وهيئة القوى العاملة.

كامل  فريق  بتعين  بامل�رشوع  العمل  فريق  قام 

وخ��روج  دخ��ول  لتنظيم  والفنين  اخل���رباء  م��ن 

العمالة اإىل امل�رشوع، وكذلك اإىل اأماكن املعي�صة، 

ب���وزارة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق  وذل���ك 

ال�صناعية  واملن�صاآت  الأمن  واأجهزة  الداخلية، 

بدولة الكويت. 

ف�سل ال�سيف

العمل  ���ص��اع��ات  بتعديل  العمل  ف��ري��ق  ق��ام  لقد 

خالل  احل��ار  الظهرية  وق��ت  لتجنب  بامل�رشوع، 

دولة  حكومة  لتوجيهات  تنفيذًا  ال�صيف،  فرتة 

الكويت، وبحيث يتم العمل على فرتتن �صباحًا 

وم�صاًء حفاظًا على �صحة العمالة، وكذلك لتعظيم 

الإنتاجية، ومت التن�صيق لتقدمي وجبات الطعام يف 

بامل�رشوع،  العمل  اأوقات  خالل  خمتلفة  مواعيد 

وكذلك تن�صيق عملية النتقالت كما ذكر �صالفًا.

لغات خمتلفة

للعمالة  وامل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ك��ث��رية  ال��ل��غ��ات  م��ث��ل��ت 

على  اأوج��ب  اآخ��ر،  حتديًا  بامل�رشوع  املتواجدة 

ف��ري��ق امل�������رشوع ا���ص��ت��ق��دام م�����رشف��ن وفنين 

ومراقبن يتحدثون نف�ص اللغات، حتى ميكنهم 

التوا�صل مع العمالة، والإ�رشاف عليهم لتحقيق 

الإنتاجية املطلوبة.

60 ألف عامل وموظف 
هو عدد العمالة التي 

يحتاجها المشروع       
في حزمه الثالث 

إدارة أعداد العمال 
الكبيرة المطلوبة    
إلنجاز المشروع      

يشكل تحديًا كبيراً

االهتمام بإجراءات 
السالمة أسفر عن         
40 مليون ساعة عمل 

بالموقع دون حوادث

الأعداد الكبرية من العمالة تتطلب توفري ت�صهيالت عديدة
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ملتقى الصيانة الثالث

نظمته الشركة وحضره مهتمون وخبراء

تبادل اخلربات

مدير دائرة الهند�صة وال�صيانة مب�صفاة ال�صعيبة حممد ال�صمري مثل ال�رشكة، يف امللتقى، وافتتحه 

بكلمة �صكر فيها اجلهات امل�صاركة على تلبية الدعوة، واأو�صح اأن هذا امللتقى ميثل فر�صة ممتازة 

لتبادل اخلربات، والأفكار، وال�صرتاتيجيات، وم�صتجدات احللول اخلا�صة بال�صيانة.

التي  الأفكار  من  لواحدة  تطبيقًا  ميثل  الثالثة  دورته  يف  ال�صيانة«  »ملتقى  اأن  ال�صمري  واأو�صح 

ال�صيانة يف  البرتول و�رشكات  التوا�صل بن �رشكات  لرفع م�صتويات  اقتبا�صها من اخلارج،  مت 

املقاولن، واملوردين، و�رشكاء  العامل، من  املوؤمتر من كافة دول  امل�صاركن يف  اأن  الكويت، مبينًا 

»البرتول الوطنية« يف عملية ال�صيانة.

جمال  يف  متخ�ص�صة  ودرا���ص��ات  عمل  اأوراق  يقدمون  امللتقى  يف  امل�صاركن  اأن  ال�صمري  وذك��ر 

املقاولن  بن  التكامل  اأن  اإىل  م�صريًا  النفطية،  ال�رشكات  على  بالنفع  يعود  ما  وه��و  ال�صيانة، 

وال�رشكات املنفذة، يعزز من �صبل النجاح، ويوفر الكلفة املالية لعمليات ال�صيانة.

الشمري:

فرصة لتبادل الخبرات 

واألفكار ومستجدات 

الحلول الخاصة بالصيانة

تلعب ال�سيانة دورًا هاماً يف احلفاظ 

كفاءتها  وت��ع��زي��ز  امل��ع��دات  ع��ل��ى 

اأنها  واالأه���م  النفقات،  وتخفي�ض 

اأهمية  يقل  ال  دورًا  تلعب  اأ�سبحت 

يف احل��د م��ن احل����وادث، واإمي��ان��اً 

العملية احليوية،  باأهمية هذه  منها 

الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  نظمت 

مللتقى  الثالثة  ال���دورة  الكويتية 

ال�سيانة، والذي ت�ست�سيفه ال�سركة 

�سنوياً، ويح�سره مهتمون وخرباء، 

داخل  من  ال�سركات  من  والعديد 

خمتلف  ملناق�سة  الكويت،  وخ��ارج 

ال�سلة  ذات  وامل�ستجدات  امل�سائل 

املرتبطة مبوا�سيع ال�سيانة.

ال�صمري مفتتحًا املعر�ص امل�صاحب

جه�د
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�سيانة امل�سايف

»البرتول  م�صايف  يف  ال�صيانة  عمليات  وح��ول 

ال�صيانة  ميزانية  اإن  ال�صمري  قال  الوطنية«، 

 % 15-10 ب��ن  م��ا  ت��ق��در  ال��ن��ف��ط  يف م�����ص��ايف 

موؤكدًا  لل�رشكة،  الإجمالية  امليزانية  من  �صنويًا 

مع  ال�صعيبة  م�صفاة  يف  ال�صيانة  ميزانية  اأن 

بنحو  تقدر  الغيار  وقطع  املقاول  عمالة  اأج��ور 

ال�رشكة متكنت  اأن  واأو�صح  دينار،  مليون   40
عمليات  مع  ي��ت��وازى  مبا  النفقات،  خف�ص  من 

الت�صغيل وال�صيانة.

توفري  ا�صتطاعت  ال�رشكة  اأن  ال�صمري  وب��ن 

ال�صيانة،  عمليات  خالل  من  كبرية  مالية  كلفة 

داخل  العاملة  والوحدات  املعدات  على  للحفاظ 

نجحت »البترول 

الوطنية« في توفير 

كلفة مالية كبيرة عبر 

عمليات الصيانة

التكامل بين المقاولين 

والشركات المنفذة 

يعزز سبل النجاح 

ويوفر الكلفة المالية

عمالة  م��ن   %  25 اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  امل�����ص��ايف، 

ال�صيانة يف الكويت من املواطنن، مو�صحًا اأن 

الأ�صا�صية  الركائز  من  تعترب  ال�صيانة  عمليات 

التي ت�صعها ال�رشكة �صمن اأولوياتها.

واأ�صار اإىل اأن قيمة ال�صيانة يف امل�صايف تختلف 

ال�صيانة  عملية  اأن  م��وؤك��دًا  اآخ���ر،  اإىل  ع��ام  م��ن 

تعترب من الفوائد املهمة يف امل�صايف، ل�صيما مع 

يف  ال�صتمرار  على  قادرة  املعدات  على  احلفاظ 

الأرب��اح،  تعزز  ميزة  وهي  توقف،  دون  العمل 

عن  تنجم  التي  اخل�صائر  ع��ن  ال�رشكة  وتبعد 

الإغالق املفاجئ.

م�سفاة ال�سعيبة

املعدات  كل  جهزت  ال�صعيبة  م�صفاة  اأن  واأك��د 

التي حتتاجها لالإغالق املجدول يف بداية اأبريل، 

مقاويل  عرب  �صتتم  الإغ��الق،  عمليات  كافة  واأن 

ال�رشكة وموظفيها، مبينًا اأن هناك اأكر من 25 

م�صفاة حول العامل تنتظر عملية البيع، وهو ما 

يف  تعمل  كونها  ال�صعيبة،  م�صفاة  عنه  اختلفت 

الوقت الراهن.

اجل��ه��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة، ال��ت��ي ق��ام��ت ب��زي��ارة 

م�صفاة ال�صعيبة، واطلعت عليها اأثناء الت�صغيل 

والهند  نيجرييا  م��ن  وف���ود  وج���اءت  الفعلي، 

و�صنغافورة واملك�صيك.

االإغالق قريباً

وقال ال�صمري اأن البرتول الوطنية تقوم بعمل 

�صاق للحفاظ على م�صفاة ال�صعيبة بعد الإيقاف 

و�صع  خالل  من  املالية،  ال�صنة  بداية  املجدول 

على  للمحافظة  وهيدروجن،  كيميائية  م��واد 

وحداتها وكاأنها تعمل.

وفيما يتعلق بانتقال العمالة من م�صفاة ال�صعيبة 

لت�صكن  امل��و���ص��وع��ة  واخل��ط��ة  الإغ����الق،  عقب 

يف جناح ال�رشكة
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االرتقاء بأعمال 

الصيانة والوصول بها 

إلى مستويات مثلى 

وتعزيز كفاءتها

املعر�ض امل�ساحب

ال�صمري  • افتتح  امللتقى،  هام�ص  على 

م��ع��ر���ص��ًا م�����ص��اح��ب��ًا ���ص��ارك ف��ي��ه ع��دد 

واخلليجية  الكويتية  ال�����رشك��ات  م��ن 

وال���ع���امل���ي���ة، ال���ت���ي ق���دم���ت م���ن خ��الل 

ت�صتخدم  وم��ع��دات  منتجات  اأجنحتها 

لأغرا�ص  واأخرى  ال�صيانة،  عمليات  يف 

مهند�صي  �صالمة  ل�صمان  ال�����ص��الم��ة، 

ال�صيانة اأثناء العمل.

���ص��ه��دت اأج���ن���ح���ة ب��ع�����ص ال�����رشك��ات  •

عرو�صًا خلدمات ال�صيانة على قدر عال 

من احلداثة.

متيز املعر�ص بالإقبال وباهتمام الزوار  •

وحر�صهم على ال�صماع من العار�صن، 

وال��ت��ع��رف على ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د لدى 

ال�رشكات يف جمال ال�صيانة.

اإن العمالة �صتوزع على  العمالة، قال ال�صمري 

م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل، و�صيتم 

اجلديدة،  ال��زور  م�صفاة  اإىل  اآخ��ر  انتقال جزء 

مبنيًا اأن هناك ن�صب ت�صكل 2% من العمالة مت 

انتقالها فعليًا، وباقي العمالة �صيتم انتقالها يف 

�صهر يوليو املقبل.

م�صفاة  اإغ��الق  عمليات  اأن  ال�صمري  واأو���ص��ح 

اأكتوبر  اإىل  اأب��ري��ل  م��ن  �صت�صتمر  ال�صعيبة، 

2017، منوهًا باأن عمليات بيع م�صفاة ال�صعيبة 
من  والرقابية  احلكومية  الإج��راءات  وفق  تتم 

اجلهات كافة.

تعزيز الكفاءة

مب�صفاة  ال�صيانة  دائ����رة  م��دي��ر  األ��ق��ى  وك��ذل��ك 

اأو�صح  كلمة،  ال�صيفان  ط��ارق  الأح��م��دي  ميناء 

من خاللها اأن امللتقى يهدف اإىل الرتقاء باأعمال 

املثلى  امل�صتويات  اإىل  بها  والو�صول  ال�صيانة، 

الوقت  توفري  اإىل  ي��وؤدي  مما  الكفاءة،  تعزيز  يف 

واجلهد، وتخفي�ص النفقات.

على  يركز  الثالث  ال�صيانة  ملتقى  اأن  واأ�صاف 

ال�صيانة  لعمليات  واملتطورة  احلديثة  الطرق 

اأن  مو�صحًا  ال��ن��ف��ط،  م�صايف  يف  والع��ت��م��ادي��ة 

امل�صاركات  على  اآخ��ر  جانب  من  يركز  امللتقى 

الفعالة لل�رشكات اخلليجية والعاملية.

تتبع  الوطنية«  »البرتول  اأن  ال�صيفان  واأو�صح 

املقاولن  مع  ال�صرتاتيجية  ال�رشاكة  اأ�صلوب 

العاملين لديها، معتربًا اأن املقاولن هم �رشكاء 

يف النجاح، ويف حتقيق الأهداف املو�صوعة.

جانب من املعر�ص امل�صاحب

امللتقى جمع العديد من املتخ�ص�صن واملهتمن
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مشروع استرجاع غاز الشعلة

يجري تنفيذه بمصفاة ميناء عبداهلل 

اأهمية امل�سروع

اأهمية  له  اأن  للم�رشوع موؤكدًا  البلو�صي  تطرق 

حيث  الق��ت�����ص��ادي��ة،  اأهميته  ج��ان��ب  اإىل  بيئية 

الغازات  ن�صبة  تقليل  يف  البيئية  الأهمية  تتمثل 

والتي  امل�صفاة،  اأع��م��ال  ع��ن  الناجتة  ال�صارة 

ميتد  وق��د  الكويتية،  البيئة  ت��ل��وث  اإىل  ت���وؤدي 

التاأثري ال�صلبي لهذا التلوث اإىل طبقة الأوزون. 

وكذلك للم�رشوع اأهمية اقت�صادية، حيث يعمل 

على توفري ا�صتهالك الغاز الطبيعي، بالإ�صافة 

خالل  من  املحقق،  ال�صنوي  العائد  زي��ادة  اإىل 

املنبعثة  الهيدروكربونية  الغازات  تدوير  اإعادة 

ا�صرتجاع  وح��دة  اأن  اإىل  وينوه  امل�صفاة.  من 

قدم  مليون   10 اأق�صى  بحد  �صتعالج  ال�صعلة 

يف  ال�صعلة  غ���ازات  م��ن  ي��وم��ي��ًا  قيا�صي  مكعب 

اإمكانية  هنالك  اأن  اإل  للت�صغيل،  الأوىل  املراحل 

قادرة  لتكون  م�صتقباًل،  الوحدة  طاقة  لتعزيز 

قيا�صي  مكعب  ق��دم  مليون   15 معاجلة  على 

يوميًا.

املنظور البيئي

ال�صعلة  غ��از  ا���ص��رتج��اع  م�����رشوع  ع��ن  �صاألناه 

اأن ي�صاهم  له  البيئي، وكيف ميكن  من املنظور 

»يعد  ق��ائ��اًل:  ف��اأج��اب  ال��ع��م��ل،  بيئة  حت�صن  يف 

م�صاريع  من  ال�صعلة  غ��از  ا�صرتجاع  م�رشوع 

�رشكة البرتول الوطنية التي ت�صاهم يف املحافظة 

تقليل  خ��الل  م��ن  البيئة،  وحماية  الطاقة  على 

م�صفاة  يف  ال�صعلة  من  املنبعثة  الغازات  ن�صبة 

ال��غ��ازات،  اإع���ادة ه��ذه  ميناء ع��ب��داهلل، حيث تتم 

يج�سد م�سروع ا�سرتجاع غاز ال�سعلة الذي يجري تنفيذه حاليا داخل م�سفاة ميناء 

عبداهلل روؤية وقيم »البرتول الوطنية« يف احلفاظ على البيئة الكويتية، وحمايتها 

من التلوث، وهي اأولوية تلتزم ال�سركة بها يف كل عملياتها، حيث يهدف امل�سروع اإىل 

خف�ض ن�سبة حرق الغاز وامل�ستقات النفطية الناجتة عن عمليات امل�سفاة بن�سبة 

واإعادة  الغازات،  تلك  ا�سرتجاع  تتيح  تقنيات متطورة،  با�ستخدام  كبرية، وذلك 

ا�ستخدامها يف عمليات امل�سفاة، بداًل من تركها تنطلق يف اجلو م�سببة التلوث.   

ال�ساد�سة،  املجموعة  امل�ساريع،  تن�سيق  فريق  رئي�ض  »الوطنية«  جملة  التقت 

امل�سروع،  اأهمية  عن  حتدث  الذي  البلو�سي،  خالد  املهند�ض   ،2 امل�ساريع  بدائرة 

ودوره يف حماية البيئة، ومعدل اإجناز االأعمال التنفيذية حتى االآن. 

البلوشي:

يعالج 10 مليون 

قدم مكعب 

قياسي يوميًا من 

غازات الشعلة

يوؤكد البلو�صي اأن للم�رشوع اأهمية بيئية كبرية

بيئة
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با�صتخدامها  منها،  وال�صتفادة  ومعاجلتها، 

مرة اأخرى يف �صبكة نظام غاز الوقود للم�صفاة، 

عرب التقنيات املتطورة التي يتيحها امل�رشوع«.

م�ستوى االإجناز

التنفيذية  الأع��م��ال  وح��ول ما مت اجن��ازه من 

خالد  املهند�ص  اأ�صار  الآن،  حتى  للم�رشوع 

قيد  زال  م���ا  امل�������رشوع  اأن  اإىل  ال��ب��ل��و���ص��ي 

الإن�صاء، ون�صبة الإجناز فيه بلغت 94،8 % 

حتى نهاية �صهر يناير 2017، وقد مت توريد 

بامل�رشوع  اخلا�صة  املعدات  جميع  وتركيب 

من  الن��ت��ه��اء  ومت  ل���ه،  املخ�ص�ص  ب��امل��وق��ع 

يف  ال��وح��دات  باقي  مع  الربط  اأع��م��ال  جميع 

امل�صفاة، واأي�صا مت النتهاء من بناء املحطة 

ب��امل�����رشوع،  اخل��ا���ص��ة  الفرعية  الكهربائية 

الأنابيب  متديد  اأعمال  تنفيذ  حاليًا  ويجري 

اخلا�صة بامل�رشوع، بالإ�صافة اإىل بناء غرفة 

غاز  ا���ص��رتج��اع  ب��وح��دة  اخلا�صة  العمليات 

ال�صعلة، وجميع الأعمال مبراحلها الأخرية. 

يف  للم�رشوع  الأويل  ال�صتالم  املتوقع  وم��ن 

الأ�صبوع الأول من �صهر مايو، ليبداأ الت�صغيل 

الفعلي بعد ذلك. 

امليزانية املقررة

عن التكلفة الإجمالية للم�رشوع، وما مت �رشفه 

حتى الآن، وهل هو يف حدود امليزانية املقررة، 

اأو�صح اأن التكلفة الجمالية للم�رشوع تقدر ب� 

كويتي، وقد مت �رشف      دينار  مليون   21,630

وجت��ري  الآن،  حتى  دي��ن��ار  مليون   18,110

اأعمال امل�رشوع يف اإطار اجلدول الزمني املخطط 

له ويف حدود امليزانية املقررة.

فريق العمل

وحول فريق العمل بامل�رشوع، ومدى م�صاركة 

اإ�صناد  مت  باأنه  البلو�صي  اأف��اد  امل��ق��اول،  عمالة 

امل�رشوع اإىل جمموعة تن�صيق امل�صاريع 6 بدائرة 

امل�رشوع  لأعمال  التن�صيق  ويتم   ،2 امل�صاريع 

اأول  مهند�ص  املحميد،  ها�صم  املهند�ص  قبل  من 

من  جمموعة  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاريع،  تن�صيق 

االستالم األّولي 

للمشروع بداية شهر 

مايو المقبل ليبدأ بعد 

ذلك تشغيله الفعلي 

أهميته البيئية تكمن 

في تقليل نسبة 

الغازات الضارة الناتجة 

عن أعمال المصفاة

والتخطيط  والإ������رشاف  الت�صميم  مهند�صي 

وبح�صب  والبيئة،  وال�صالمة  اجلودة  ومراقبة 

وقد  امل�����رشوع،  لتنفيذ  املطلوبة  التخ�ص�صات 

 500 اإىل  بامل�رشوع  املقاول  عمالة  ع��دد  و�صل 

عامل من خمتلف التخ�ص�صات املطلوبة.

�سكر م�ستحق

ويف ختام هذا اللقاء الق�صري، عرب رئي�ص فريق 

بدائرة  ال�صاد�صة،  املجموعة  امل�صاريع،  تن�صيق 

امل�صاريع 2، املهند�ص خالد البلو�صي، عن ال�صكر 

جلميع من �صارك و�صاهم يف ت�صهيل عمل فريق 

العليا، ومن كافة دوائر  الإدارة  امل�رشوع، من 

ميناء  مب�صفاة  العاملن  وبالأخ�ص  ال�رشكة، 

بال�رشكة  الدوائر  عبداهلل، كما متنى من جميع 

باقي  لإجن���از  العمل  فريق  م�صاندة  موا�صلة 

اأعمال ومراحل امل�رشوع بالنجاح املطلوب.

العمل  فريق  اأع�صاء  اإىل  بال�صكر  كذلك  وتوجه 

بامل�رشوع، الذين يبذلون جهودًا كبرية ل�صمان 

اجل��دول  ووف��ق  عالية،  بحرفية  مهامهم  تنفيذ 

الفريق  ب��روح  العمل  واأي�صا  امل��ح��دد،  الزمني 

الواحد، التي يتميز بها اجلميع. كما اأثنى على 

تتحلى  ملا  امل�صاريع  بدائرة  امل�صاندة  الأق�صام 

ب��ك��ف��اءة عالية يف جميع  ال��ت��زام وع��م��ل  ب��ه م��ن 

مدير  بال�صكر  وخ�ّص  امل�رشوع،  تنفيذ  مراحل 

ا�صماعيل  خليل  املهند�ص   )2( امل�صاريع  دائ��رة 

ل��ل��م�����ص��ان��دة امل�����ص��ت��م��رة، وامل��ت��اب��ع��ة ال���دوؤوب���ة 

واملتوا�صلة لتنفيذ امل�رشوع.

عدد من العاملن يف امل�رشوع
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تقنيات تعديل السلوك     )2-2(

تضمن نجاحه وتحقيق أهدافه

م�ساركة االأهل

اإن تعديل ال�صلوك ل يعتمد على الأدوية، لأنها 

لأنها  احل��رك��ة،  من  احل��د  امل�صكلة،   ول  حتل  ل 

�صتخلق عند الطفل عدوانية، ول على ا�صتدعاء 

�صخ�ص   لديه القدرة على ال�صيطرة على املوقف، 

مثل الأب اأو املدير، واإن الإهانة اأي�صًا ل توؤدي  

 اإىل اأي نتائج ،  ففي اأي خطة تعديل �صلوك يجب 

اأن نعتمد على الأهل،  وعلى م�صاركتهم الفعالة.         

للطفل  اهتمامنا  اإظهار  من  نقلل  اأن  يجب 

ل  التجاهل  هذا  واأن  طاملا  ال�صاذ،  بت�رشفه 

يعر�ص الطفل للخطر، قد يبداأ الطفل بال�رشاخ، 

و�صعته  كلما  الأر�ص،  على  الطعام  ويرمي 

ليتناول طعامه، وتذهب هي  الكر�صي  اأمه على 

ب�رشاخه  الطفل  ويهدف  باأعمالها،  لالهتمام 

للجلو�ص  فورًا  تعود  التي  الأم،  انتباه  لفت  اإىل 

جتاهل  عليها  يجب  احلالة  هذه  ويف  بجانبه، 

التي رمى  الطاولة  بتنظيف  واإلزامه  �رشاخه، 

لفت  من  الطفل  ا�صتفاد  وبينما  عليها،  الطعام 

انتباه والدته، فاإنه خ�رش بغ�صبها منه.  

�سلوك غري مرغوب

ال�صلوكيات  من  جمموعة  الطفل  ل��دى  ك��ان  اإن 

واح��دة،  دفعة  تعديلها  ميكن  فال  املرغوبة  غري 

لذلك علينا تق�صيم ال�صلوك اإىل مراحل، واختيار 

تعديل السلوك ال 

يعتمد على األدوية 

ولكن على األهل 

ومشاركتهم الفعالة

تعديل ال�سلوك نعني به تغيري ال�سلوك 

غري املرغوب به كعالج   �سلوكي، يعتمد 

على تطبيق مبادئ التعلم والتدعيمات 

االإيجابية وال�سلبية.      

حتليل   عملي،  اإج���راء  اأواًل  وي��ج��ب 

املوؤدية  للظروف  �ساملة،  ودرا���س��ة 

نوؤمن  اأن  ويجب  ال�سلوك،  حل�سول 

من  فردية،  �سفات  له  االإن�سان،  ب��اأن 

ومن  واحتياجات،  وعيوب  حما�سن 

حقه اأن يكره ويحب   ويختار ويرف�ض، 

وحقه  بقدراته،  ال�سادق  اإمياننا  واأن 

ببلوغ حياة اأف�سل، ي�ساعدنا كثريًا  يف 

حتقيق اأهدافنا.         
بقلم: وليد الثويني

مهند�ص اأول �صالمة

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

باأقالمكم
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الأخطر اأو املهم يف اأو على حياة الطفل، وعندما 

اأن  يجب  ال�صلوك  تعديل  نبداأ يف خطة  اأن  نريد 

ن�صع 3 مراحل :    

م���رح���ل���ة م����ا ق���ب���ل اخل����ط����ة: وه�����ي حت��دي��د  •

مثال:  م�صكلة،  ت�صبب  ال��ت��ي  ال�صلوكيات 

الطفل يجل�ص على الأر�ص وي�رشخ وي�رشب 

راأ�صه باحلائط.

حتديد الأولويات: لكل طفل   جمموعة من امل�صاكل  •

مثال:  تعديل،  اإىل  حتتاج  وكلها  ال�صلوكية، 

الطفل يرف�ص اللعب،   ميزق الأوراق، يرمي كل 

�صيء على الأر�ص، ل يحرتم ال�صيوف.                                 

ولتحديد الأولويات يجب اأن نختار امل�صكلة 

ال���ت���ي ت�����ص��ك��ل خ���ط���رًا ع��ل��ى   ال��ط��ف��ل وع��ل��ى 

الآخرين، اأو غري لئقة اجتماعيًا.

حتديد الوظيفة التي يخدمها ال�صلوك: وهذه  •

نحتاج   اإىل  لذلك  �صعبة،  تكون  قد  اخلطوة 

خربة  على  بناًء  لي�ص  وال�صتنتاج،  التحليل 

املربي اأو املدرب، بل على   املراقبة كالتايل:    

                                  ما ي�صبق ال�صلوك، ما هو ال�صلوك، ما يحدث 

بعد   ال�صلوك.                

ن�صعه،  اأن  يجب  ال��ذي  البديل  حتديد  وعلينا 

بدًل من ال�صلوك غري املرغوب به، واأن ي�صتطيع  

�صن  العتبار  بعن  اآخذين  به،  يقوم  اأن   الطفل 

الطفل وقدراته.                                          

احلافز والعقاب      

تعديل  عملية  يف  اأ�صا�صيًا  احلافز  يعترب   قانون 

اإىل  ي���وؤدي  �صلوك  ك��ل  »اأن  وق��ان��ون  ال�صلوك، 

للح�صول  تكراره  اإىل  �صاحبه  يدفع  مكافاأة« 

عليها ثانية، وال�صلوك الذي ل يوؤدي اإىل مكافاأة 

نادرًا ما يدوم لدى �صاحبه. 

كالأطعمة  امل��اأك��ول��ة،  ه��ي:  اأن����واع  واحل��واف��ز 

واحل��ل��وي��ات وال�������رشاب، واحل���واف���ز امل��ادي��ة 

مديح   الطفل،  مثل  والجتماعية،  ك��الأل��ع��اب، 

اأو  احلافز  تقدمي  ويجب  واحت�صانه،  وتقبيله 

املكافاأة فور اإجناز ال�صلوك املطلوب، لكي يكون 

ذا   فعالية قوية وموؤثرة يف �صخ�صية الطفل. 

برجمة احلوافز

 حتديد عدد املرات التي   ميكن اأن نقدم فيها املكافاأة 

اإذا ح�صل ال�صلوك املطلوب، وذلك كما يلي: 

هذا   الأ�صلوب  	 وي�صتعمل  الدائم:  التحفيز 

عند البدء بتدريب الطفل على �صلوك جديد، 

اأو تعديل �صلوك اآخر، وذلك   بتقدمي املكافاأة 

وعندما  املطلوب،  ب�صكله  ال�صلوك  لإجن��از 

ال�صحيحة،  لقيامه   بالأعمال  الطفل  نكافئ 

ف�رشعان ما يتمكن من التمييز بن الأعمال 

ال�صحيحة، والأعمال غري  ال�صحيحة. 

عدد  	 من  بالتقليل  وذلك  التحفيز اجلزئي: 

بالعمل   املطلوب  الطفل  قيام  لدى  املكافاآت 

هذا  تطبيق  ميكن  ول  دائ��م،  ب�صكل  نف�صه 

الأ�صلوب اإل بعد اأن يكون الطفل قد اكت�صب  

 ال�صلوك املطلوب، نتيجة خل�صوعه لأ�صلوب 

التحفيز الدائم. 

احلافز  	 قوة  ا�صتعمال  �صوء  الر�سوة:   هي 

ت�صبق   القيام  ع��ادة  فالر�صوة  الإي��ج��اب��ي��ة، 

بالعمل، وهناك طريقة لتجنب الر�صوة، وهي 

عدم توقع الطفل للقيام بالعمل امل�صتهدف،  

 قبل اأن يكون قد تدرب على اإجنازه.

ميكن   مزعجًا  الطفل  كان  اإذا  املثال،  �صبيل  فعلى 

�صلوكًا  اأب��دى  ف��اإذا  للجريان،  زي��ارة   ا�صطحابه يف 

مقبوًل،   فيمكن عندها مكافاأته، وال�رشح اأن املكافاأة 

الطفل  يبداأ  عندها   جيدًا،  م�صلكا  �صلك  كانت   لأنه 

باإدراك اأن �صلوكه   احل�صن يوؤدي اإىل مكافاأة.           
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استعمال نوع معين

من العقوبات أكثر

من غيره قد يؤدي

إلى مضاعفات جدية

العق����اب

هي عملية حتدث بعد وقوع ال�صلوك، وتوؤدي اإىل 

التخفيف من حدوثه فيما بعد، وبهذه   الطريقة 

العقاب  ال�صيئ، وو�صف  ال�صلوك  ميكن حتديد 

املعاقبة   بال�صفع  وتكون  وقوعه،  بعد  املنا�صب 

اخلفيف على اليد، اأو التوبيخ، اأو ال�صخرية،  اأو 

بقول ل، اأو برفع احلاجبن احتجاجًا.

                                                               اإذا ما لون الطفل جدار   املنزل بالطبا�صري امللونة، 

يكون عقابه القيام بتنظيف جميع جدران املنزل، 

فاإن تنظيف   اجلدران اأ�صبح عقابًا ملا تربطه مع 

ال�صلوك احلا�صل، بينما ل يتخذ تنظيف احلائط 

يف   ظروف اأخرى طابع العقاب.  

 اإن ا�صتعمال نوع معن من العقوبات اأكر من 

يوؤدي  قد  معن،  �صلوك  من  للحد  اأحيانا  غريه 

اإىل م�صاعفات، مع اأن العقاب هو عملية �رشيعة 

للحد من الت�رشف يف تلك اللحظة.    

ن�صوء  اإىل  اجل�صدية  ت���وؤدي  العقوبة  اأن  ميكن 

يقوم  م��ا  وك��ث��ريًا  ال��ع��دائ��ي،  الهجومي  ال�صلوك 

الأطفال   بتقليد الكبار يف �صلوكهم وخا�صة �صلوك 

اأهلهم، وعند ا�صتعمال ال�صفع اأو ال�رشب للعقاب، 

يظن   الطفل اأنه ت�رشف مقبول اجتماعيًا.  

وك����ث����ريًا م����ا ي�����ص��ت��ع��م��ل   ال���ع���ق���اب ل��ل��ح��د م��ن 

ال�صطرابات ال�صلوكية اخلفيفة، دون ا�صتعمال 

اأي م��ن احل���واف���ز، م��ن اأج���ل   ت��ط��وي��ر ت�رشف 

من  واخلوف  الرهبة  �صعور  اإىل  يوؤدي  اإيجابي 

اأو  اأهله،  الهرب   من  ال�صغري  فيحاول  الأه��ل، 

ي�صبح معاندًا لهم.  

وتوجد   م�صاعفات جدية لأي عملية عقاب، لذلك 

تقليل  م��ن  اآخ���ر، ميكننا  اأ���ص��ل��وب  يجب   اإي��ج��اد 

حدوث ال�صلوك ال�صيئ بدًل من العقاب .                

اأنواع العقاب    

يف 	  امل�صاركة  من  الطفل  حرمان  احلرمان: 

الألعاب التي يحبها.

لفرتة 	  الف�صل  غرفة  م��ن  اإب��ع��اده  الإب��ع��اد: 

ق�صرية يف احل�ص�ص التي يحبها.

الإهمال: وذلك بعدم   اإعطائه اأي اهتمام . 	 

املعاقبة داخل الف�صل: اإجال�صه على كر�صي 	 

واإدارته للحائط، بحيث   ل يرى ما يقوم به 

رفاقه من اأعمال.

مالحظات

يجب عدم الرتاجع، ويجب ال�رشح للطفل دائمًا  

اأن  اأو العقاب، مع   احلر�ص على   �صبب املكافاأة 

حت��اول  م��ا  م��ع  متنا�صبة  وجهك  تكون   تعابري 

يف   ي�صتدرجك  الطفل  للطفل، ول جتعل  اإي�صاله 

 �صلوكه.

ما  ت�رشف  ل�صوء  ال��ذي   نقرره  العقاب  اإن 

التنفيذ يف كل مرة  اأن يو�صع مو�صع  يجب 

نفذ   العقاب  ما  واإذا  الت�رشف،  فيها  يحدث 

اأن  فيحتمل  اآخ���ر،  ح��ن  يف  ينفذ  ومل  م��رة 

ال�صيء،  الت�رشف  ازدياد حدوث  اإىل  يوؤدي 

ويجب اأن تكون �صدة العقاب موازية لدرجة 

الت�رشف املقرتف، ويجب اأن ل   يتلقى الطفل 

الذي اقرتف ذنبا ب�صيطًا عقابًا �صديدًا.                                                           

وبالنهاية فقد تعمدت اإعطاء الأمثلة على الطفل، 

ولكن ميكن تطبيقها على كل الأعمار، وبطريقة 

تالئم كل �رشيحة عمرية.                                                                           
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كهرباء من النوافذ!

ابتكار جديد في طريقه إلينا

كيفية �سناعتها

للطاقة  امل��ول��دة  ال��زج��اج��ي��ة  ال��ن��واف��ذ  �صناعة 

اإنها  بل  ذاتها،  بحد  معقدة  لي�صت  الكهربائية 

ال�صعوبة  تكمن  ولكن  و�صهلة،  ب�صيطة  عملية 

املزيد  تزويد  على  وقدرتها  فعاليتها  زي��ادة  يف 

الكهربائية.  بالطاقة  والأج��ه��زة  الأدوات  من 

من  للكهرباء  امل��ول��دة  النوافذ  �صناعة  وميكن 

التيتانيوم،  اأك�صيد  ث��اين  ت�صم  ب�صيطة  م��واد 

واإ�صافة حملول »كهرليتي« اإىل ال�رشيحة التي 

الكهرباء عرب  لنقل  بع�صها  املكونات مع  تربط 

نرغب  ال��ذي  املكان  نحو  وتوجيهها  الأل���واح، 

مواد  امل�صنعة  ال�رشكات  بع�ص  وت�صتخدم  به. 

املواد  هذه  لأن  عنها،  تك�صف  ل  لكنها  خا�صة، 

تعمل على تعزيز الأداء. وميكن �صناعة النوافذ 

�صماكة  ع��ن  ت��ق��ل  و���ص��م��اك��ة  خمتلفة  ب��اأح��ج��ام 

الزجاج الذي ن�صتخدمه يف منازلنا، بل وميكن 

ا�صتخدامها فوق الزجاج القدمي، دون احلاجة 

اإىل اإزالته. 

ا�ست�سعار لل�سوء

ت��ع��ت��م��د ت��ق��ن��ي��ة ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء م���ن ال��ن��واف��ذ 

وذلك  لل�صوء،  ا�صت�صعار  اآليات  على  الزجاجية 

وت�صبه  نف�صه،  ال�صوء  م��ن  الكهرباء  لتوليد 

اخل�رشاء  النباتات  عمل  طريقة  عملها  طريقة 

ت�صتخدم  حيث  الداخلية.  الكيميائية  العملية  يف 

ال�صحنات  توليد  يف  الكلوروفيل  مادة  النباتات 

ورق  داخ��ل  الفور  على  تتحول  ثم  الكهربائية، 

إنتاج الطاقة 

الكهربائية 

من زجاج نوافذ 

المنازل واألبراج 

والعمارات 

السكنية

الق�سوى  اال�ستفادة  نحو  الطموحة  وخططهم  والباحثني  العلماء  اأنظار  دائما  تتجه 

العاملية  اجلامعات  اأعرق  يف  االأبحاث  هذه  وتتوا�سل  والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  من 

بالدرا�سات  تبهرنا  اأن  اعتادت  التي  وهارفارد،  واأك�سفورد  وكاليفورنيا  مي�سيغان  مثل 

التي  االكت�سافات،  هذه  ومن  جمعاء.  للب�سرية  واملفيدة  املذهلة  اجلديدة  واالبتكارات 

وال�سقق  املنازل  نوافذ  زجاج  من  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  والنمو،  التطور  قيد  تزال  ال 

واالأبراج والعمارات ال�سكنية، وقد اأجرت فرق من جامعة اأك�سفورد وجامعة مي�سيغان 

جتارب ناجحة حول هذا امل�سدر اجلديد لتوليد الطاقة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، 

وتوا�سلت بعد ذلك الدرا�سات وعمليات التطوير لالرتقاء باالبتكار اجلديد اإىل امل�ستوى 

الذي يليق به، ومت تنفيذه يف اأماكن خمتلفة من العامل، بعد اأن متكن هوؤالء العلماء من 

تطوير خاليا �سم�سية جديدة �سفافة ومنتجة للكهرباء ب�سكل اآمن ونظيف.

عل�م وتكن�ل�جيا
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منها  اأخ����رى،  كيميائية  ن���واجت  اإىل  ال��ن��ب��ات��ات 

ناأكله،  الذي  نتنف�صه، وال�صكر  الذي  الأك�صجن 

وبطريقة م�صابهة، ت�صتخل�ص النوافذ الزجاجية 

اأ�صعة  �صحب  خ��الل  من  الكهربائية  ال�صحنات 

طبقات  داخ��ل  خا�صة  ح�صا�صات  عرب  ال�صم�ص 

مو�صالت  تقوم  ثم  ال�صوء  ومتت�ص  ال��زج��اج، 

على  ول��ل��ح��ف��اظ  ط��اق��ة.  اإىل  بتحويلها  �صفافة 

�صائلة  طبقات  من  ي�صنع  فاإنه  الزجاج  �صفافية 

اأي  اإىل  املكونات  نف�ص  اإ�صافة  وميكن  �صفافة، 

نوع من الزجاج التقليدي ومواد البال�صتيك. 

اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�صم�صية يتم  وبعد 

تثبيتها حتت  اأ�صالك ميكن  حتويلها عن طريق 

اإطار النافذة، وو�صلها بخط كهربائي لتحويل 

ال��ك��ه��رب��اء اإىل حم���ول ط��اق��ة م��رك��زي، وي��ق��وم 

من  املبا�رش  الكهربائي  التيار  بتحويل  املحول 

الأنحاء  اإىل  توجيهه  يتم  بديل  تيار  اإىل  النافذة 

التي نرغب بها من املنزل. 

طاقة نظيفة

ومعظم  العهد،  لي��زال حديث  امل�رشوع  اأن  مبا 

تتطور  ث��م  مب�صط،  ب�صكل  ت��ب��داأ  الخ���رتاع���ات 

نراه  كالذي  الزمن،  م��رور  مع  مذهلة  ب�رشعة 

ب���داأت مبوا�صفات  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ارات،  ع��امل  يف 

متوا�صعة، ولكنها الآن حتتوي على موا�صفات 

هذه  ت�صهد  والرفاهية، فرمبا  الرتف  من  عالية 

ال�صناعة قفزة نوعية يف امل�صتقبل القريب.  

يف  املتخ�ص�صة   ”Solaria“ ل�����رشك��ة  وف��ق��ا 

تولد  اأن  �صحاب  لناطحة  ميكن  امل��ج��ال،  ه��ذا 

عرب  الكهرباء  م��ن  حاجتها  ثلث  م��ن  يقرب  م��ا 

اجتهت  »اإذا  الزجاجية  وواجهاتها  نوافذها 

طبقنا  م��ا  واإذا  لل�صم�ص«،  املثلى  اجلهة  نحو 

ذلك باأنحاء خمتلفة من العامل، فاإننا �صنح�صل 

على مقدار �صخم من الطاقة، وم�صدر طبيعي 

للطاقة املتجددة والنظيفة، ونعزز بذلك اجلهود 

العاملية، التي ت�صعى للحفاظ على البيئة. 

مميزات النوافذ

تواجه العديد من املباين م�صاكل خمتلفة يف جمال 

توليد الطاقة ال�صم�صية من األواح توليد الطاقة 

اإجناز  اأف�صل  باأنه  البتكار  جون كونكلن هذا 

لتاأمن الطاقة املتجددة لن�صف مليار قدم مربع 

من النوافذ الزجاجية، التي يتم تركيبها �صنويا 

يف املباين التجارية يف اأنحاء الوليات املتحدة. 

مراحل تطور

مت   ”Solar Window“ ل�����رشك��ة  وف���ق���ا 

م�صاعفة عدد خاليا توليد الكهرباء يف كل اإن�ص 

ومتكن   .2011 �صنة  اأ���ص��ع��اف  ث��الث��ة  م��رب��ع 

العلماء من �صناعة اأ�صالك �صفافة �صنة 2012. 

من  والباحثون  العلماء  متكن   2014 عام  ويف 

بكفاءة  ال�صفاف  الزجاج  من  الكهرباء  اإنتاج 

العلماء  متكن  فقد   ،2016 �صنة  يف  اأم��ا  اأعلى، 

من �صناعة نظام كامل �صفاف لتجميع وحتويل 

الكهرباء من النوافذ الزجاجية. 

ويتوقع خرباء يف ال�رشكات العاملة بهذا املجال 

للكهرباء  امل��ول��دة  ال��ن��واف��ذ  �صناعة  ت�صهد  اأن 

قفزات نوعية يف امل�صتقبل القريب، ورمبا جنده 

يغطي نوافذ بيوتنا و�صققنا يف املراحل املقبلة، 

التكاليف،  انخفا�ص  اأه��م��ه��ا  ك��ث��رية  لأ���ص��ب��اب 

البيئة،  على  احل��ف��اظ  يف  ال��ك��ب��رية  وامل�صاهمة 

بناء  يف  الب�رشية  الأح���الم  حتقيق  اإىل  و���ص��وًل 

م�صتدام  وب�صكل  ذات��ي��ًا،  طاقتها  توفر  منازل 

تع�صف  التي  الطاقة  اأزم���ات  ظل  يف  ونظيف، 

بكثري من البلدان. 

اأ�صطح  على  تثبيتها  ع��ادة  يتم  التي  التقليدية، 

والبنايات  ال�صحاب  ناطحات  ومنها  امل��ب��اين، 

ال�صكنية، لكن م�صاركة هذه املباين بهذه الثورة 

�صطح  اأن  منها  اأم���ور،  بعدة  مرهونًا  �صيبقى 

هذه الأبنية �صغري مقارنة بحجمها وارتفاعها، 

ورمبا تعود ملكية البناية لعدد من الأ�صخا�ص، 

فحجم اأو م�صاحة اأ�صطح هذه البنايات ل تخدم 

بكثري  اأ�صهل  الأم��ر  يكون  بينما  الغر�ص،  ه��ذا 

اأن  يف جمال نوافذ توليد الكهرباء، التي ميكن 

املنعدمة  اأو  واملنخف�صة  النظيفة  الطاقة  تقدم 

التكاليف لل�صقق واملنازل كافة يف امل�صتقبل، لأن 

عملية تركيب هذه النوافذ ممكنة يف كافة املنازل 

بخفة  ال��ن��واف��ذ  وتتميز  ع��ام،  ب�صكل  وال�صقق 

الوزن وانخفا�ص التكلفة.  

حتديات خمتلفة

للكهرباء  امل��ول��دة  ال��ن��واف��ذ  �صناعة  تخلو  ل 

العاملة  ال�رشكات  تواجه  لذا  التحديات،  من 

ل�صيما  خم��ت��ل��ف��ة،  حت���دي���ات  امل���ج���ال  ه���ذا  يف 

ُيف�ِصل  حيث  ال��زج��اج،  ول��ون  الكفاءة  تعزيز 

�صفاف،  زج��اج  خلف  اجللو�ص  النا�ص  معظم 

من  يحد  ال��ذي  امللون،  الزجاج  من  وينفرون 

اأن �صوء  امل��ع��ل��وم  ال��روؤي��ة اخل��ارج��ي��ة. وم��ن 

فالألواح  خمتلفة،  اأطياف  يف  ينبعث  ال�صم�ص 

الزجاجية اأو النوافذ ذات اللون الأ�صفر على 

الفوتونات  من  اأقل  قدرًا  جتمع  املثال،  �صبيل 

جهدًا  تنتج  الوقت  بنف�ص  ولكنها  ال�صوئية، 

خمتلف  ا�صتخدام  وميكن  ع��ال��ي��ًا،  كهربائيًا 

وي�صاعد  ت��ت��ف��اوت.  ك��ف��اءت��ه��ا  ل��ك��ن  الأل������وان، 

ال��زج��اج امل��ل��ون ع��ل��ى ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء اأك��ر 

الأخ�����رش،  ال��ل��ون  وخ�صو�صًا  ال�صفاف  م��ن 

ال�صنتن  خالل  العمل  ال�رشكات  ب��داأت  ولكن 

وزيادة  امل�صاألة،  هذه  معاجلة  على  املا�صيتن 

تعزيز  خ��الل  من  ال�صفاف،  الزجاج  اإنتاجية 

الأ�صعة  امت�صا�ص  يف  ت�صتخدم  التي  الأدوات 

وحتويلها اإىل كهرباء. 

ويف هذا ال�صدد، و�صف الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

 )Solar Window Technologies(

تقنية تعتمد على 

آليات استشعار 

للضوء تشبه 

طريقة عمل 

النباتات الخضراء
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أمراض البيئة!

وجه آخر للتطور التكنولوجي

اأمرا�ض خطرية

تنبع اأهمية اإلقاء ال�صوء على الأمرا�ص البيئية 

من حقيقة اأن الإح�صاءات ت�صري اإىل اأن 25 % 

من الأمرا�ص املنت�رشة يف العامل اليوم ترجع اإىل 

ما ت�صهده البيئة من تدهور، وي�صكل ا�صتفحال 

والبلهار�صيا،  وامل��الري��ا  بالإ�صهال  الإ�صابات 

من  جديدة  واأ�صكال  كالإيدز،  اأمرا�ص  وظهور 

النفلونزا  من  املختلفة  والأن���واع  ال�رشطان، 

اخلطرية، خري دليل على ذلك. 

الطرق  الهواء واملياه، و�صوء  تلوث  انت�صار  اإن 

قطع  يف  واملبالغة  ال�صحي،  ال�رشف  يف  املتبعة 

الع�صوائي،  امل���دن  ومت���دد  ال��غ��اب��ات،  اأ���ص��ج��ار 

توؤكد  نتيجة الحتبا�ص احل��راري،  املناخ  وتغري 

بع�ص  انت�صار  بن  الوثيقة  العالقة  جمملها  يف 

ا�صتنادًا  وذل��ك  البيئية،  والتغريات  الأم��را���ص 

للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  تقارير  اأحدث  اىل 

ومنظمة ال�صحة العاملية، ودرا�صات خمتلفة من 

اأنحاء العامل.

املناخية يف  التغريات  اإىل  التهام  اأ�صابع  وت�صري 

الع�سر  يف  العامل  ي�سهدها  التي  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  اأن  املعروف  من 

احلياة،  مناحي  خمتلف  يف  النا�ض،  حياة  بتح�سني  كبري  ب�سكل  �ساهمت  قد  احلديث، 

وخا�سة التطورات التي حدثت يف جمال التقنيات الطبية والعالج. ولكن هناك جانب اآخر 

�سلبي لهذه التطورات، وهو ما �سببه التمدد العمراين على ح�ساب امل�ساحات اخل�سراء، 

وما اعرتى البيئة من تلوث نتيجة انت�سار امل�سانع والنفايات واملواد البال�ستيكية.

المالريا عادت أكثر 

فتكًا بعد أن اعتقد 

الناس أنها كانت 

على وشك االختفاء

بقلم: اإلهامي الن�سار

�صيدلين - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة

�صحة
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عودة مر�ص املالريا يف العقدين الأخريين، وعلى 

هذا  اأن  النا�ص  اعتقد  اأن  بعد  فتكًا،  اأك��ر  نحو 

التقدم  نتيجة  الختفاء،  و�صك  على  كان  املر�ص 

الذي طراأ يف جمال الطب.

تغريات جتتاح االأر�ض

الأ�صخا�ص  اأن  اأي�صًا  الإح�����ص��اءات  لنا  وتبن 

يف  طويلة  �صاعات  مت�صية  عملهم  يتطلب  الذين 

معر�صون  بال�صيارات،  امل��زدح��م��ة  ال�����ص��وارع 

فقد  ب��ال�����رشط��ان.  لالإ�صابة  �صواهم  م��ن  اأك���ر 

تبن للباحثن يف الطب البيئي اأن اأحد العنا�رش 

يف  عالية  بن�صب  موجود  امل�رشطنة  الكيميائية 

اأج�صام هوؤلء. 

ويف نف�ص الدرا�صة تبن لهوؤلء الباحثن اأن 

العن�رش،  هذا  النووي بفعل  احلم�ص  دمار 

خ��ل��ل يف  واإىل  ال��رئ��ة،  ���رشط��ان  اإىل  ي����وؤدي 

بريطانية  درا�صة  وهناك  الإن�صان.  جينات 

اأك��دت وجود   2002 اأخ��رى ن�رشت يف عام 

اخللقية،  العيوب  يف   %  40 بن�صبة  زي��ادة 

ال�صبغيات  ع��م��ل  اخ��ت��الل  ي�صببها  ال��ت��ي 

)التخلف  داون  متالزمة  مثل  ال��وراث��ي��ة، 

الذهني املنغويل(، حتدث يف اأو�صاط ال�صكان 

من  التخل�ص  مواقع  قرب  يعي�صون  الذين 

يف   % 33 واأي�ص��اُ هناك زيادة  النف��ايات، 

كرومو�صومية  غ��ري  بت�صوهات  الإ���ص��اب��ة 

ع��ن��د الأط����ف����ال، م���ن اأم��ث��ل��ت��ه��ا الع���ت���اللت 

املعوية،  والإ���ص��اب��ات  وال��وع��ائ��ي��ة  القلبية 

املركزي،  الع�صبي  اجلهاز  وا�صطرابات 

 11 ن��ح��و  امل���الري���ا  م��ر���ص  ب�صبب  ومي���وت 

مليون طفل حتت �صن اخلام�صة �صنويًا.

وي���رب���ط ال��ع��ل��م��اء ت���زاي���د الأم����را�����ص اجل��دي��دة 

البيئة جتتاح  بعد اختفاء، بتغريات يف  والعائدة 

الأر�������ص. ف��اخ��ت��ف��اء ال���غ���اب���ات، وب���ن���اء ال��ط��رق 

وال�صدود، وزحف املدن، والتنقيب عن املعادن، 

والأنهار،  البحار  ومياه  اجلوفية  املياه  وتلوث 

كائنات  ظلها  يف  وت��زده��ر  تنمو  ظ��روف��ًا  ت��ع��زز 

ممر�صة جديدة وقدمية.

تقرير بيئي

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  اأ���ص��دره  تقرير  ويف 

اجلديدة  املُعدية  الأم��را���ص  ح��ول   2005 ع��ام  يف 

الأمثلة على هذه  انح�صار، ع�رشات  بعد  والعائدة 

كان  ال��ذي  »اإي��ب��ول«  اأن فريو�ص  منها  ال��رواب��ط، 

التي  اخلفافي�ص  يف  قريب  وقت  حتى  ع��ادًة  يوجد 

اأواخ���ر  منذ  ظهر  ولكنه  ال��ف��واك��ه،  على  تتغذى 

يرتبط  وذل��ك  للب�رش،  قاتل  كمر�ص  الت�صعينات 

بحرائق الغابات يف جزيرة �صومطرة الندوني�صية، 

اأجل  من  ماليزيا  يف  الطبيعية  الغابات  وبتعرية 

عن  الباحثة  فالوطاويط،  النخيل.  اأ�صجار  غر�ص 

اأكر والحتكاك  الق��رتاب  على  اأج��ربت  الفواكه، 

ب��ح��ي��وان��ات األ��ي��ف��ة، مم��ا وف���ر ل��ل��ف��ريو���ص فر�صة 

لالنت�صار بن الب�رش، عن طريق الأ�صخا�ص الذين 

يتولون العناية بهذه احليوانات.

حتذير دويل

اإىل  املعدية  الأمرا�ص  انت�رشت  احل��روب،  بفعل 

فيبدو  الآن،  اأم��ا  املا�صي،  يف  بعيدة  م�صافات 

كنتيجة  ح��دث  املعدية  الأم��را���ص  منط  تغري  اأن 

حركة  ازدي���اد  اإىل  بالإ�صافة  بيئية،  لتغريات 

والغذائية  الزراعية  املواد  يف  والتجارة  ال�صفر 

وغريها عرب دول العامل.

نريوبي  يف  الطبية  الأب��ح��اث  مركز  اأطلق  لذلك 

بالتعاون مع مركز الطب ال�صتوائي يف جامعة 

دوليًا من طفيلية  الربيطانية حتذيرًا  اأك�صفورد 

امل���الري���ا الأخ���ط���ر، وت�����ص��م��ى »ب��ال���ص��م��ودي��وم 

اإىل  ي�صل  ما  �صنويًا  تقتل  التي  فال�صيباروم«، 

مليون �صخ�ص غالبيتهم من الأطفال، وت�صيب 

يزيد  وه��ذا  �صنويًا،  �صخ�ص  مليون   500 نحو 

بنحو 50 %على اأرقام منظمة ال�صحة العاملية، 

مليون   300 بنحو  املالريا  اإ�صابات  تقدر  التي 

�صخ�ص �صنويًا، 90 % منها يف اأفريقيا.

يوميًا  اإ���ص��اب��ة  نحو مليون  ال��ع��امل  يف  تظهر   

ل��ق��اح �صد هذا  ي��وج��د  ب��امل��الري��ا اجل��دي��دة، ول 

على  لل�صيطرة  ال��وح��ي��دة  وال��ط��ري��ق��ة  ال��وب��اء، 

الوباء هي تاأمن مياه �صاحلة وخدمات �صحية 

على  تق�صي  حديثة  واأدوي���ة  وكافية،  منتظمة 

البعو�ص الناقل للمر�ص.

25 % من األمراض 
المنتشرة في العالم 

اليوم ترجع أسبابها 

إلى تدهور البيئة
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تلوث المياه يعد 

من األسباب التي 

تساهم في انتشار 

األمراض المعدية

خ�سائر كبرية

وُيعرف مر�ص املالريا باأنه »مر�ص الفقراء«، وهو 

يت�صبب بخ�صائر �صنوية يف اأفريقيا ت�صل اإىل 12 

القارة  يف  الفقر  عن  امل�صوؤول  وه��و  دولر.  مليار 

 % 40 اإىل  ي�صل  ما  دولها  تنفق  ال�صمراء، حيث 

من موازناتها ال�صحية على املكافحة والعالج.

و�صناعات  التعدين  عمليات  يف  التو�صع  ويزيد 

التنقيب من ن�صبة حدوث اأمرا�ص مثل املالريا، 

اإىل  الطرق  و�صق  الأ�صجار  اقتالع  ي��وؤدي  كما 

ت�صويه النظم الغابّية والنهرية، مما يعزز اأماكن 

انت�صار البعو�ص الناقل لهذا املر�ص. 

املناجم  ع��م��ال  خلفها  ال��ت��ي  ال�صحلة  فاحلفر 

اأ�صبحت بوؤرًا مثالية لتكاثر البعو�ص، واأظهرت 

درا�صات اأجريت يف الربازيل اأن التلوث الزئبقي 

يف  ي�صتعمل  الذي  فالزئبق،  الو�صع،  يفاقم  قد 

تعر�ص  اإمكانية  من  يزيد  الذهب  عن  التنقيب 

اإ�صعاف  خالل  من  باملالريا،  لالإ�صابة  العمال 

نظم املناعة لديهم.

تلوث املياه

الأم��را���ص  انت�صار  يف  ت�صاهم  التي  الأ�صباب  وم��ن 

املعدية تلوث املياه، و�صوء اإدارة ال�رشف ال�صحي، 

والإ����ص���ه���ال امل��ع��دي ه��و ال��ع��ام��ل الأك����رب امل��رت��ب��ط 

الإ�صابة  اإىل  اأي�صًا  يوؤدي  وهو  املياه،  اإدارة  ب�صوء 

بالبلهار�صيا والرتاخوما والأمرا�ص الدودّية، وهذه 

العامل،  يف  الإ���ص��ه��ال  اإ���ص��اب��ات  م��ن   %  88 ت�صبب 

و3,1 % من الوفيات )1,7 مليون(.

البلهار�صيا مر�ص طفيلي ي�صبب اعتالًل مزمنًا، 

اأرياف  يف  ال�صحة  على  رئي�صيًا  خطرًا  وي�صكل 

اأخ��رى.  نامية  وب��ل��دان  ال�صن  وو���ص��ط  م�رش 

اللتهاب  ينتقل  امل��الري��ا،  م��ع  احل��ال  ه��و  وكما 

اإىل  النزفية  ال�صنك  وحمى  الياباين  الدماغي 

الب�رش عن طريق البعو�ص الذي يتكاثر يف املياه 

كميات  تعاظم  مع  امل�صكلة  وتتفاقم  ال��راك��دة. 

و�صوء  ال���ص��ت��ه��الك،  تنامي  نتيجة  ال��ن��ف��اي��ات، 

تدويرها  واإع���ادة  ومعاجلتها  جمعها  خدمات 

والتخل�ص منها، ف�صاًل عن رميها ع�صوائيًا، مما 

ي�صاعد على تكاثر احل�رشات والقوار�ص.

فر�ض مثالية

وتوفر اأكيا�ص البال�صتيك والعلب الفارغة واإطارات 

الأمطار،  مبياه  امتالئها  عند  املهملة،  ال�صيارات 

فر�صًا مثالية لتكاثر احل�رشات الناقلة لالأمرا�ص. 

ل��ق��د ت��ع��اظ��م ان��ت�����ص��ار احل��م��ى ال�����ص��ف��راء وداء 

عالقة  ولوحظت  الغابات،  اإزال��ة  مع  »اإي��ب��ول« 

لأغ��را���ص  البكر  الأرا���ص��ي  حتويل  ب��ن  وثيقة 

التيفو�ص،  م��ث��ل  اأم���را����ص  وت��ف�����ص��ي  زراع���ي���ة، 

واللتهاب الدماغي اخليلي الغربي والفنزويلي.

الكيماويات وامل�صادات احليوية يف خملفات 

من  ���ص��اللت  ازده���ار  على  ت�صاعد  املوا�صي 

ي�صفر  مما  لالأدوية،  مقاومة  اأك��ر  اجلراثيم 

مثل  ع��الج��ًا،  اأ�صعب  اأم��را���ص  انت�صار  ع��ن 

ال�صهال،  اأم��را���ص  وبع�ص  الكبد،  التهاب 

غري  ال�رشف  مبياه  ال�صاحلية  املياه  وتلوث 

اأ�صا�صي يف تف�صي الكولريا يف  املعاجلة عامل 

اأنحاء العامل.

تلوث الهواء

منذ  جتلت  املدن  هواء  لتلوث  اخلطرية  النتائج 

مدن  �صهدت  عندما  الع�رشين،  القرن  منت�صف 

�صباب  مثل  قاتلة،  ح��الت  واأمريكية  اأوروب��ي��ة 

لندن الدخاين ال�صهري عام 1952، الذي ت�صبب 

يف وفاة اأكر من 4 اآلف �صخ�ص خالل اأيام.

وقد حددت درا�صات وبائية حديثة اآثارًا �صحية 

خ��ط��رية لتلوث ال��ه��واء ال��ن��اجت ع��ن الح���رتاق، 

اأوروب���ا  م��دن  يف  منخف�صة،  ب��رتك��ي��زات  حتى 

�صكان  ويتعر�ص  ال�صمالية.  واأمريكا  الغربية 

امل���دن ال�����رشي��ع��ة ال��ت��و���ص��ع يف اآ���ص��ي��ا واأف��ري��ق��ي��ا 

واأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة مل�����ص��ت��وي��ات م��ن ال��ت��ل��وث 

�صهدتها  التي  تلك  تفوق  اأو  ت�صاهي  الهوائي 

بلدان �صناعية كربى �صابقًا، وال�صبب الرئي�صي 

النقل  الأحفوري يف و�صائل  الوقود  اإحراق  هو 

وحمطات الطاقة واأن�صطة ب�رشية اأخرى.

قوانن  تفعيل  نحو  تتجه  ال���دول  جعل  ذل��ك  ك��ل 

»ال�����ه�����واء ال���ن���ظ���ي���ف«، وات����خ����اذ الإج���������راءات 

البيئة  حماية  جم��ال  يف  ت�صب  التي  وال�صيا�صات 

ال��ت��ل��وث، وي��اأت��ي م�����رشوع  واحل��ف��اظ عليها م��ن 

الوطنية  ال���ب���رتول  ���رشك��ة  يف  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال���وق���ود 

يف  تاأخذ  التي  ال�صيا�صات،  هذه  �صمن  الكويتية، 

اعتبارها اجلوانب البيئية لأي م�رشوع، جنبًا اإىل 

جنب مع حتقيق العوائد القت�صادية.  
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بطاقة تعارف.. من اأنت؟ وما هي طبيعة  •

درا�صتك؟ واجلامعة التي تخرجت منها؟

نا�سر ال�سطي، بداأت العمل يف �سركة البرتول 

وتدرجت   ،2001 �سنة  الكويتية  الوطنية 

بق�سم  فنياً  العمل  بداأت  حيث  مواقع،  عدة  يف 

العمليات، ومن ثم اأكملت درا�ستي عن طريق 

برنامج البعثات الدرا�سية لل�سركة، وتخرجت 

الهند�سة  يف  ال�سرف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير 

 Florida Institute of« الكيميائية من جامعة

Technology” بالواليات املتحدة االأمريكية.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه يف امل�صفاة؟ •

ميناء  مب�سفاة  الغاز  عمليات  دائرة  يف  اأعمل 

وحدتي  يف  عمليات  كمهند�ض  االأح��م��دي، 

اخلدمات ومناولة الكربيت. 

يت�سمن عملي االإ�سراف والتن�سيق والتدقيق، 

�سري  �سمان  على  وزمالئي  اأنا  اأ�سرف  حيث 

اإنتاج وت�سدير الكربيت ب�سورة دقيقة، وفق 

اجلدول الزمني املحدد، كما ت�سمل مهام عملي 

اخلا�سة  اجلديدة  امل�ساريع  على  االإ�سراف 

بوحدتي اخلدمات ومناولة الكربيت. واأي�سا 

يتعني  حيث  التدقيق،  عملي  طبيعة  تت�سمن 

يخت�ض  م��ا  ك��ل  و�سحة  �سالمة  م��ن  التاأكد 

واملرا�سالت  االأح��وال،  ودفاتر  بامل�ستندات، 

يف  فيكون  التن�سيق  اأما  بالوحدتني،  اخلا�سة 

ال�سركة، كال�سيانة  التوا�سل مع بقية دوائر 

وال�سحة وال�سالمة والبيئة، لو�سع حلول ملا 

يطراأ من متغريات على �سري االإنتاج. 

ملاذا اخرتت العمل يف املجال النفطي؟ •

االآن  اأما  الدرا�سة،  اأيام  حلم  كان  البداية  يف 

جتاه  عاتقنا  على  تقع  م�سوؤولية  اأ�سبح  فقد 

بلدنا الغالية الكويت.

ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟  •

ب�سركة  كموظفني  واجبنا  م��ن  اأن  �سك  ال 

الذات،  بتطوير  اال�ستمرار  الوطنية  البرتول 

الدقة  على  مبا�سرة  ذل��ك  ينعك�ض  حيث 

داخل  يف  �سواء  احللول،  اإيجاد  يف  وال�سرعة 

الذات  تطوير  يتحقق  وال  العمل،  خ��ارج  اأو 

اإال من خالل اال�ستفادة من جتارب االآخرين، 

والقراءة واالطالع على كل ما هو مفيد، وهو 

باخت�سار اخرتاق حلاجز املاألوف. 

ما هي طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف  •

امل�صتقبل؟

حت�سيلي  بزيادة  تبداأ  كثرية،  طموحاتي 

خلدمة  العلم  هذا  بتطبيق  وتنتهي  العلمي، 

بلدي.

ما هي اأولوياتك يف احلياة؟ •

بواجباتي  اأقوم  اأن  بب�ساطة  للحياة  بالن�سبة 

جتاه ديني واأ�سرتي واملجتمع.

هل ترى اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ •

نعم اأعتقد اأن عملي يتنا�سب مع ميويل اإىل حد 

كبري.

اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بن طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

اأواًل،  بالدرا�سة  نبداأ  النظرية  الدرا�سة  يف 

وننتهي باالختبار، ويكون املجهول حمددًا، اأما 

يف احلياة العملية فيبداأ االختبار اأواًل، ومن ثم 

ي�ستفاد من الدر�ض، ويكون املجهول غام�ساً.

ما هي هواياتك.. وهل حتر�ص على  •

ممار�صتها؟

لدي عدة هوايات اأذكر منها القراءة وال�سفر 

على  واأح��ر���ض  وال�����س��ب��اح��ة،  والت�سوير 

ممار�سة هذه الهوايات بني احلني واالآخر، اإال 

اأن اأقرب الهوايات اإىل قلبي هي القراءة.

ما ال�صوؤال الذي توقعت اأن ا�صاأله لك؟ وما  •

هي الإجابة؟

تخت�ض  التي  االأ�سئلة  اأه��م  م��ن  ن��ظ��ري،  يف 

هو  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  العمليات  ب��دائ��رة 

ال�سوؤال عن طبيعة امل�سوؤولية التي تقع على 

�سوق  يف  تغيريات  من  يطراأ  ما  جتاه  عاتقنا 

اإيجاد  العمل على  تتمثل يف  النفط. واالإجابة 

تخفي�ض  لتحقيق  ومبتكرة  جديدة  حلول 

من  اال�ستفادة  مثل  املعدات،  ت�سغيل  كلفة 

الطاقة ال�سم�سية لتقليل اال�ستهالك الكهربائي 

نظم  وف��ق  املخلفات  واإدارة  واالنبعاثات، 

كلفة  لتقليل  للبيئة،  العامة  الهيئة  ولوائح 

التخل�ض من املخلفات.  

ن�ست�سيف يف هذه الزاوية اأحد 

اأفراد اأ�سرة ال�سركة، للتعرف عليه 

عن قرب، واحلديث حول بع�ض 

اجلوانب املهنية وال�سخ�سية يف 

جتربته.

من واجبنا كموظفين 

بشركة البترول 

الوطنية االستمرار 

بتطوير الذات

أولوياتي في الحياة 

القيام بواجباتي

تجاه ديني

وأسرتي والمجتمع 

ناصر الشطي

وجــ�ه
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قبل اأن ت�صل اإلى �صكلها الحالي، واكبت محطات الوقود في الكويت التطورات 
التي تح�صل في العالم من كافة النواحي، وذلك قبل اأن تنتقل ملكيتها لحقًا اإلى 

�صركة البترول الوطنية الكويتية. 
�صورتان لمحطتين قديمتين في دولة الكويت، الأولى لمحطة تعبئة الوقود قرب 

وزارة الإر�صاد والأنباء في حلتها القديمة عام 1957، والثانية هي محطة بوابة 
الجهراء، وقد اأزيلت نهائيًا. 

الم�صدر: مجلة الوطنية – يناير 1975    

هل تعلم؟ 
اأن اأول عدد من مجلة "الوطنية" 	 

�صدر في يناير 1975.

واأن �صادرات م�صفاة ال�صعيبة الأولى 	 
كانت اإلى اليابان، وذلك بعد �صهر من 

افتتاحها ر�صميًا في اأبريل من عام 
.1968

واأنه تم حفر اأول بئر نفط في 	 
العالم في ولية بن�صلفانيا، الوليات 

المتحدة، عام 1859.

كلمات
الكلمة كال�صحر، اإذا انف�صمت عن الفعل اأ�صبحت 	 

عبثًا، واإذا تناق�صت مع الفعل اأ�صبحت نفاقًا.

العمل ي�صنع لحياتك معنى، والنجاح ي�صنع لحياتك 	 
هدفًا، والإ�صرار ي�صنع لحياتك قوًة، واأجمل العمل 
ْجَر َمْن اأَْح�َصَن َعَمًل”  يُع اأَ ما اأح�صنت فيه، “اإِنَّا َل ُن�صِ

�صورة الكهف 30.

كل �صيء يحتاج اإلى العقل، والعقل يحتاج اإلى 	 
الم�صاورة.

�صخ�صيات
جورج بيرنارد �صو

كاتب وموؤلف اإيرلندي ولد �صنة 1856، وتوفي �صنة 1950، عن عمر ناهز 94 عامًا. كتب 
اأكثر من 60 م�صرحية خلل حياته، وح�صل على جائزة نوبل في الآداب �صنة 1925، وكان 

له تاأثير كبير على ال�صاحة الأدبية والثقافية، وله العديد من الأمثال، كقوله “خير الف�صائل 
ال�صمت لأنك بوا�صطته ت�صتمع للآخرين، فتعرف عيوبهم وتخفي عيوبك”.

من الكويت
�صدر د�صتور الكويت في عام 1962.	 

بداأ بث تلفزيون دولة الكويت �صنة 1951.	 

�صدرت مجلة العربي الكويتية �صنة 1958.	 

معلومات عامة
ي�صتهلك مخ الإن�صان طاقة تعادل الطاقة التي 	 

ت�صتهلكها لمبة اإنارة بقوة 20 واط.

عدد اأنواع الحيوانات الموجودة على الأر�ض ي�صل 	 
اإلى حوالي 11-12 مليون نوع معروف حالّيًا، ومازالت 

الكت�صافات م�صتمرة. 

طائر النحلة الطنان هو اأ�صغر طائر في العالم، اإذ 	 
يزن 1.6 جرام وطوله 5 �صنتيمترات، وقد ا�صتق 

ا�صمه من �صربات اأجنحته ال�صريعة التي تبلغ 80 
�صربة في الثانية. 

موؤمتر حماية اأمن معلومات اأنظمة التحكم ال�صناعية
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قبل اأن ت�صل اإلى �صكلها الحالي، واكبت محطات الوقود في الكويت التطورات 
التي تح�صل في العالم من كافة النواحي، وذلك قبل اأن تنتقل ملكيتها لحقًا اإلى 

�صركة البترول الوطنية الكويتية. 
�صورتان لمحطتين قديمتين في دولة الكويت، الأولى لمحطة تعبئة الوقود قرب 

وزارة الإر�صاد والأنباء في حلتها القديمة عام 1957، والثانية هي محطة بوابة 
الجهراء، وقد اأزيلت نهائيًا. 

الم�صدر: مجلة الوطنية – يناير 1975    
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