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کلمۀ العدد المحتویات

صفقة 
كبرى!

الغدة
الدرقية

برنامج رمضاني
 حافل

خلود �سعد املطريي

�سراكة وتكامل

توؤدي �رشكات القطاع النفطي، العاملة حتت مظلة موؤ�ص�صة البرتول 

خطط  تنفيذ  ويف  الوطني،  القت�صاد  دعم  يف  حيويًا  دورًا  الكويتية، 

اإ�صهام هذه ال�رشكات بالعمل  اإىل  اإ�صافة  للدولة،  التنمية امل�صتدامة 

خلدمة  املوجهة  وامل��ب��ادرات  الأن�صطة  م��ن  العديد  ع��ر  املجتمعي، 

وتطوير املجتمع على مدار العام.

يتطلب  للدولة،  الأه��م  القت�صادي  باملورد  يتعلق  ال��ذي  ال��دور،  هذا 

دون اأدنى �صك درجة عالية من التعاون والتن�صيق، كما يتطلب تعزيز 

ال�رشاكة والتكامل فيما بني �رشكات القطاع، الأمر الذي يوؤدي اإىل 

اإجناح خططها ال�صرتاتيجية، وحتقيق اأهدافها على اأكمل وجه.

ما  اأداء  اإىل  ال��دوام  على  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  وت�صعى 

يتوجب عليها يف هذا اجلانب، فهي تعمل با�صتمرار من اأجل الدفع 

ل  فاإنها  ولذلك  اأرح��ب،  اآف��اق  اإىل  الزميلة  ال�رشكات  مع  بعالقاتها 

تتوانى اأبدًا عن تقدمي خال�صة خراتها وجتاربها الناجحة لالآخرين.

منها  الثنائية  والجتماعات،  اللقاءات  اأ�صكال  كل  ت�صجع  اأنها  كما 

واجلماعية، التي من �صاأنها تعميم الفائدة، وال�صتفادة املتبادلة من 

التجارب، ومبا ي�صهم يف حت�صني الأداء، ومواكبة التطورات العاملية 

املت�صارعة على �صعيد �صناعة النفط والغاز.

نظمت املوؤ�ص�صة موؤخرًا ملتقى القيادات النفطية للعام 2017، والذي 

جاء حتت �صعار »لأجل الكويت نعمل«، وهو �صعار موفق بكل تاأكيد، 

ال�رشكات  حتقيقه  اإىل  ت�صعى  الذي  الأ�صا�صي  الهدف  اختزل  حيث 

النفطية، واملتمثل يف خدمة بلدنا الكويت، وتعزيز مكانتها و�صمعتها 

بني دول العامل.

ت��خ��رج م��ث��ل ه���ذه ال��ل��ق��اءات ال��ه��ام��ة بح�صيلة ث��ري��ة م��ن ال��درو���ص 

واخلرات، كما اأنها ت�صكل فر�صة �صانحة لل�رشكات لال�صتفادة من 

هذه احل�صيلة، وتوظيفها على النحو الذي يدعم م�صريتها، ويطور 

من اآليات عملها، ويعود باخلري واملنفعة على وطننا و�صعبنا.  
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م�ساريع ا�سرتاتيجية

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

اأن  امللتقى  افتتاح  خالل  اأك��د  العد�صاين،  ن��زار 

املوؤ�ص�صة وال�رشكات التابعة، وا�صلت النهو�ص 

ال��ك��رى وتطوير  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��امل�����ص��اري��ع 

اأجل  من  التحديات  كل  رغم  النفطية،  ال�صناعة 

الكويت، وتاأمني  لدولة  اأف�صل  حتقيق م�صتقبل 

املوارد القت�صادية لالأجيال احلالية والقادمة.

وقد مت رفع الطاقة الإنتاجية اإىل 3.15 مليون 

ال�صرتاتيجية  اخلطط  ملواكبة  يوميًا  برميل 

املر�صومة، ومت اعتماد اآلية التكامل بني قطاعي 

التكرير والبرتوكيماويات، كحل اأمثل ملواجهة 

م�صفاة  ب��ني  م��ا  بالتكامل  املقبلة  ال��ت��غ��ريات 

ال����زور وجم��م��ع ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات، وم��راف��ق 

الكويتية  ال�رشكة  تاأ�صي�ص  عر  امل�صال،  الغاز 

لل�صناعات البرتولية املتكاملة.

الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  وا�سلت  الأح���داث،  وت�سارع  التحديات  رغم 

ال�سرتاتيجية  م�سروعاتها  وتنفيذ  التنموية،  م�سريتها  التابعة  و�سركاتها 

على  مرتكزة  وعاملياً،  اإقليمياً  ومتيزها  ا�ستقرارها  على  واحلفاظ  الكربى، 

اجلهود املبذولة والوا�سحة من قبل العاملني يف القطاع النفطي .

وحتت �سعار »لأجل الكويت نعمل«، نظمت املوؤ�س�سة ملتقى القيادات النفطية 

ال�سنة  خالل  التابعة  وال�سركات  املوؤ�س�سة  اإجن��ازات  ل�ستعرا�ض   ،2017
املالية املا�سية 2016-2017. كذلك و�سعت ال�سركات النفطية النقاط على 

احلروف فيما يخ�ض خطة العمل للعام املايل 2017-2018، وهذا يعد حتدياً 

بحِد ذاته اأمام القطاع النفطي، الذي يعمل جاهدًا لتحقيق اأهدافه امل�ستقبلية 

متجاوزًا كل ال�سعوبات.  

»ألجل الكويت نعمل«
ملتقى القيادات النفطية 2017

العدساني: واصلنا 

النهوض بالمشاريع 

االستراتيجية رغم كل 

التحديات

التوجهات  م��ن حت��دي��ث  الن��ت��ه��اء  ك��ذل��ك مت 

 ،2040 ع���ام  ح��ت��ى  لتمتد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

جديدة،  واأهدافًا  طموحات  تت�صمن  والتي 

وهو ما يوؤكد عزم اإدارة القطاع ال�صتمرار 

التناف�ص  اأج�����واء  يف  وال����ري����ادة  ب��ال��ت��م��ي��ز 

النفط  �صناعة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

والغاز، وذلك ملواكبة اخلطط ال�صرتاتيجية 

املر�صومة.

ق�صة الغالف
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تكرمي م�صتحق لفريق »اآيل«

آلية للتكامل بين 

قطاعي التكرير 

والبتروكيماويات 

لمواجهة التغيرات

التوسع في استخدام 

الطاقة الشمسية 

استجابًة للرغبة 

األميرية السامية

رغبة اأم�ريية �سامية

ال�صمو  �صاحب  وتوجيهات  رغبة  من  وانطالقًا 

اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح 

الطاقة  تطبيقات  يف  بالتو�ّصع  ورع��اه  اهلل  حفظه 

ال�صم�صية، مبا يخفف من انبعاثات الكربون، من 

خالل اإنتاج طاقة نظيفة، حلماية البيئة الطبيعية، 

واملحافظة على �صحة الإن�صان، مت افتتاح م�رشوع 

عر  الكهربائية  الطاقة  لتوليد   ،)500 )���ص��درة 

�صجل  اإىل  ي�صاف  وال���ذي  ال�صم�صية،  الأل����واح 

الكويت يف حماربة الحتبا�ص احلراري.

وال�����رشك��ات  املوؤ�ص�صة  ال��ت��زام  العد�صاين  واأك���د 

تكون  ب���اأن  ال�صامية،  ال��روؤي��ة  بتطبيق  التابعة 

يلعب   ،2035 عام  وماليًا  جتاريًا  مركزًا  الكويت 

فيها القطاع اخلا�ص دورًا حيويًا لتنويع م�صادر 

الدخل وزيادة فر�ص ال�صتثمار. 

اإجنازات »البرتول الوطنية«

من جانبه، ا�صتعر�ص الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية حممد غازي املطريي 

ال�صنة  يف  ال�رشكة  اإجن���ازات  م�صجل  فيديو  يف 

م�رشوع  يف  خ�صو�صًا   ،2017/2016 املالية 

اأن ن�صبة الإجناز يف  اإىل  البيئي، م�صريًا  الوقود 

مار�ص  نهاية  حتى  باملئة   82.5 بلغت  امل�رشوع 

2017، ومنوها كذلك اإىل اأن ن�صبة الإجناز فيما 
بلغت  الزور،  بالأعمال اخلا�صة مب�صفاة  يتعلق 

28 باملئة.
التي  العمالقة  امل�صاريع  من  العديد  اإىل  وتطرق   

تنفذها ال�رشكة ومنها:

توقيع عقود متويل ال�رشيحة الأوىل مل�رشوع  •

البنوك  مع   2016 اأبريل  يف  البيئي  الوقود 

دينار  مليار   1.2 بقيمة  الكويتية  املحلية 

امل�رشوع  متويل  عمليات  وا�صتكمال  كويتي، 

ع��ن ط��ري��ق »ال�����رشي��ح��ة ال��ث��ان��ي��ة« ب��ال��دولر 

الأمريكي من وكالت ائتمان ال�صادرات.

اإجن��از  • نحو  جيد  ب�صكل  العمل  �صري  ت��ق��دم 

لإن��ت��اج  ال��وح��دة اخلام�صة  اإن�����ص��اء  م�����رشوع 

الغاز البرتويل امل�صال بطاقة ا�صتيعابية قدرها 

805 مليون قدم مكعب يف اليوم، و106 اآلف 
مواكبة  بهدف  املكثفات،  من  اليوم  يف  برميل 

والقا�صي  للموؤ�ص�صة،  ال�صرتاتيجي  التوجه 

اإنتاج الغاز الطبيعي امل�صاحب وغري  بزيادة 

امل�صاحب للنفط اخلام، بحيث يتم ال�صتغالل 

الناجتة عن عمليات  للغازات  الأمثل والكامل 

ن�صبة  بلغت  وق���د  والإن���ت���اج،  ال�صتك�صاف 

51 باملئة يف نهاية  الإجن��از يف امل�رشوع نحو 

�صهر مار�ص، ومن املتوقع النتهاء من تنفيذ 

امل�رشوع يف يوليو 2019.

توقيع اأعمال عقد الهند�صة والتوريد والإن�صاء  •

اإن�صاء مرافق ا�صترياد الغاز  لتنفيذ م�رشوع 

اإط��ار  يف  ال���زور،  منطقة  يف  امل�صال  الطبيعي 

للموؤ�ص�صة،  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  حتقيق 

واملتعلقة بتلبية احتياجات ال�صوق املحلية من 
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من اليمني ها�صم ال�صيد ها�صم وحممد غازي املطريي وجمال جعفر

الوقود على املدى البعيد، حيث �صيتم اإن�صاء 

حرارية  وح��دة  بليون   3000 بطاقة  مرافق 

ن�صبة  بلغت  وق��د  الطبيعي،  الغاز  من  يوميًا 

نهاية  باملئة يف   11 امل�رشوع نحو  الإجن��از يف 

مار�ص 2017.

اإن�صاء )19( حمطة تعبئة وقود  • توقيع عقد 

حمطة   100 ب��ن��اء  خ��ط��ة  اإط�����ار  يف  ج���دي���دة 

جديدة، وفق اأحدث التقنيات، مع الأخذ بعني 

العتبار تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة، بناًء 

لتوفري  ال��ب��رتول،  موؤ�ص�صة  ت��وج��ه��ات  على 

ل�صد  ال��وق��ود،  تعبئة  ك��اف من حمطات  ع��دد 

على  ال��وق��ود  م��ن  امل�صتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 

دولة  ت�صهده  الذي  العمراين  التو�صع  �صوء 

الكويت.

مب�صفاة  • ال�صاملة  ال�صيانة  اأع��م��ال  اإن��ه��اء 

الوحدات  من  عدد  يف  بنجاح  الأحمدي  ميناء 

اخلام  النفط  تقطري  وحدة  وهي:  الرئي�صية، 

من  ال��ك��ري��ت  اإزال������ة  ووح�����دة   ،CDU05
ووح���دات   ،ARD الثقيل  اجل���وي  املتخلف 

ا�صرتجاع  ووح����دات  ال��ه��ي��دروج��ني،  اإن��ت��اج 

لإزال��ة  اجلديدة  ال��وح��دات  وكذلك  الكريت، 

ال��ك��ري��ت م��ن ال��دي��زل، وق��د اأج��ري��ت اأع��م��ال 

الزمنية  للخطة  وفقًا  معدة   564 ل�  ال�صيانة 

دون اأي تاأخري. 

اأعمال ال�صيانة مب�صفاة ميناء عبداهلل،  • اإنهاء 

كاملة  وقائية  �صيانة  اإج���راء  �صملت  والتي 

بامل�صفاة، هي وحدة  رئي�صية  لثالث وحدات 

الكريو�صني،  معاجلة  ووح��دة  النفط،  تقطري 

ووحدة الأيزوماك�ص، مت خاللها فح�ص كافة 

مب�رشوع  اخلا�صة  الو�صالت  وعمل  املعدات 

نظام  حت��دي��ث  اإىل  اإ���ص��اف��ة  البيئي،  ال��وق��ود 

الآلت الدقيقة.

تعاون وتن�سيق 

العاملي  للت�صويق  امل��ن��ت��دب  الع�صو  اأك���د  ب����دوره، 

التن�صيق  بف�صل  اأن��ه  بور�صلي  نبيل  املوؤ�ص�صة  يف 

والتعاون املثمر مع �رشكة البرتول الوطنية لإنتاج 

 Gas(بنوعية الغاز  زي��ت  ملنتج  ممكنة  كمية  اأك��ر 

oil 500 PPM( ح�صب رغبة العمالء، ومتا�صيًا مع 
 ،2017 يناير  من  ابتداء  العاملية  ال�صوق  متطلبات 

عقودهم  وجتديد  العمالء،  على  املحافظة  يف  جنحنا 

رغم وجود مناف�صة �صديدة يف الأ�صواق املجاورة.

وتطرق اإىل عدد من النقاط فيما يخ�ص التعاون مع 

»البرتول الوطنية« للعام )2018/2017( وهي:

التن�صيق مع �رشكة البرتول الوطنية الكويتية  •

ال�صقف  ل��زي��ادة  وامل���اء  ال��ك��ه��رب��اء  ووزارة 

البرتويل  بالغاز  الغاز  �صبكة  لتزويد  اليومي 

امل�صال LNG من 700 اإىل 750 ومن ثم اإىل 

900MMSCFD خالل املو�صم احلايل.
•  Gas الغاز   منتج  جودة  تطوير  على  العمل 

البيئي،  ال��وق��ود  م�رشوعي  بعد  ال��ن��اجت   oil
درا���ص��ات  عمل  خ��الل  م��ن  ال���زور،  وم�صفاة 

المطيري: 

اإلنجاز في “الوقود 

البيئي” 82.5% حتى 

نهاية مارس 2017
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م�صاريع عمالقة وجهود وطنية كبرية هدفها الأول تعزيز القت�صاد الكويتي

رد اعت�بار

النفطي  ال��ق��ط��اع  احتفل  اإن�����ص��ان��ي��ة،  ب���ادرة  يف 

ال�صابقة  النفطية  ال��ق��ي��ادات  بترئة  الكويتي 

داو«،  »كي  م�رشوع  يف  لها  املوجهة  التهم  من 

بح�صور كافة قيادات القطاع النفطي، فقد كرم 

العد�صاين  ن��زار  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

الرئي�ص التنفيذي ال�صابق �صعد ال�صويب، ومها 

مال ح�صني، ويو�صف العتيقي، واأ�صاد بثباتهم 

واإخال�صهم الكبري والإ�رشار الكبري على تقدمي 

م�صلحة الوطن على امل�صلحة ال�صخ�صية.

حديثو التخرج

املجتمعية،  امل�صوؤولية  تعزيز  اإط���ار  يف 

بتوظيف  و���رشك��ات��ه��ا  املوؤ�ص�صة  ق��ام��ت 

حملة  من  التخرج  حديثي  موظفًا   322
التخ�ص�صات  م��ن  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�����ص��ه��ادة 

التوظيف  حمالت  اإىل  اإ�صافة  الإداري����ة، 

ل��ل��ت��خ�����ص�����ص��ات ال��ف��ن��ي��ة وال��ه��ن��د���ص��ي��ة يف 

ال�رشكات التابعة.

خيار ا�سرتاتيجي

متنوعة،  ال��ق��ادم��ة  للمرحلة  ال��ط��م��وح��ات 

الب�رشية  امل��وارد  تنمية  مقدمتها،  يف  وياأتي 

وتاأهيل الكوادر الوطنية، باعتبارها ت�صكل 

اأج���ل م�صتقبل  م��ن  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ًا،  خ��ي��ارًا 

الركيزة  ي�صكل  الب�رشي  فالعن�رش  زاه��ر، 

ل�صمان  احل��ق��ي��ق��ة،  وال�����روة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

الريادة والتميز.

امل�ساريع الكربى

يف فقرة )دور ال�صباب الكويتي يف النهو�ص 

مهند�ص  من  كل  ���رشح  الكرى،  بامل�صاريع 

الرتاكمة،  حممد   3 حزمة  م�صاريع  تن�صيق 

2 زينة  ومهند�صة ت�صميم ميكانيكي حزمة 

اأر����ص  ع��ل��ى  املحققة  الإجن������ازات  ال��زل��زل��ة 

البيئي، وحتدثا  الوقود  الواقع يف م�رشوع 

ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ع���ن اأه������داف واإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل�رشوع، مبا يتوافق مع تطلعات املوؤ�ص�صة 

موا�صفات  ذات  نفطية  منتجات  ط��رح  يف 

وج����ودة ع��ال��ي��ة، ق����ادرة ع��ل��ى امل��ن��اف�����ص��ة يف 

الأ�صواق العاملية.

ب��ال��ت��ع��اون م��ع »ال��ب��رتول ال��وط��ن��ي��ة«، بحيث 

تتوافق مع ا�صرتاطات اجلودة يف اأوروبا.

وقود  • منتج  تطوير جودة  اإمكانية  يف  النجاح 

ال�صفن Bunker Fuel الناجت بعد م�رشوعي 

ل  بحيث  ال���زور،  وم�صفاة  البيئي  ال��وق��ود 

متا�صيًا  باملئة،   5 فيه  الكريت  ن�صبة  تتعدى 

م���ع ت��وج��ه��ات وق�������رارات م��ن��ظ��م��ة امل��الح��ة 

البحرية العاملية.

لتنفيذ خطة  • الوطنية«  »البرتول  مع  التن�صيق 

على  التاأثري  دون  ال�صعيبة،  م�صفاة  اإغ���الق 

احتياجات ال�صوق املحلي خالل الفرتة املقبلة.

خطة ال�سركة للعام املايل احلايل 

العام  • خالل  تنفيذها  املخطط  الأعمال  اإجن��از 

ال��وق��ود  م�����رشوع  يف   2018/2017 امل����ايل 

البيئي.

الوقود  • م�����رشوع  متويل  عمليات  ا�صتكمال 

بالدولر  الثانية  ال�رشيحة  طريق  عن  البيئي 

الأم��ري��ك��ي م��ن وك���الت ائ��ت��م��ان ال�����ص��ادرات 

)Export Credit Agencies ECA(

نتقدم نحو إنجاز مشروع 

الوحدة الخامسة إلنتاج 

الغاز البترولي المسال
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بورسلي: تعاون مثمر 

مع “البترول الوطنية” 

لتلبية احتياجات 

السوق العالمية

استكمال الشريحة 

الثانية لتمويل “الوقود 

البيئي” من وكاالت 

ائتمان الصادرات

لق��ط�ات

ج��رى ت��ك��رمي ف��ري��ق اآيل )حم��م��د غ��ازي   -

املطريي، عبدالعزيز الدعيج، ب�صام ال�صمري، 

قي�ص املر�صد(. 

مت عر�ص اإجنازات ال�رشكات النفطية يف   -

�رشيط فيديو عر الروؤ�صاء التنفيذيني.

م��دراء  م��ع  ال��ط��م��وح��ات  ا�صتعرا�ص  مت   -

الدوائر وقطاعات املوؤ�ص�صة.

يف   2035 الكويت  روؤي���ة  وا�صتعرا�ص   -

للمجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  م��ع  نقا�صية  جل�صة 

الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي.

املوارد  ا�صرتاتيجية  ا�صتعرا�ص  وكذلك   -

ال��ب�����رشي��ة م��ع ت��رك��ي��ز خ��ا���ص ع��ل��ى م�����رشوع 

الكفاءات التدريبية املوحدة. 

القطاع  ا�صرتاتيجية  ا�صتعر�صت  كما   -

النفطي 2040. 

مت عر�ص فيلم حول ولدة �رشكة جديدة   -

�صطعت يف اآفاق ال�صناعة النفطية الكويتية.

ال�صعبية  • مل�صفاة  الإغ����الق  عملية  اإمت���ام 

املرافق  ا�صتخدام  �صيتم  اآمن حيث  ب�صكل 

ال��ب��ح��ري��ة واخل���زان���ات مل�����رشوع ال��وق��ود 

البيئي. 

اخلطة  • بتطور  اخلا�صة  ال��درا���ص��ة  اإمت���ام 

الوطنية  ال��ب��رتول  ل�رشكة  الإ�صرتاتيجية 

التكرير والت�صويق  الكويتية �صمن قطاع 

وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات مل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ب��رتول 

يتوافق  مب��ا   2040 ع��ام  حتى  الكويتية 

العامة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  م��ع 

للموؤ�ص�صة. 

النتهاء من الدرا�صات الهند�صية الأولية،  •

واع��ت��م��اد م��ي��زان��ي��ة م�������رشوع م�����ص��ت��ودع 

ال��ت�����ص��وي��ق امل��ح��ل��ي اجل���دي���د يف امل��ط��الع، 

اأعمال الهند�صة والتوريد  وطرح مناق�صة 

والإن�صاء ودرا�صة العرو�ص.

اإمت�����ام درا����ص���ة اجل�����دوى وال��ت�����ص��ام��ي��م  •

حمطة   )15( لإن�صاء  الأول��ي��ة  الهند�صية 

“البترول الوطنية” أنجزت 

دراسة تطوير خطتها 

االستراتيجية في إطار 

توجيهات المؤسسة

ت�صكل  وال���ت���ي  ج����دي����دة،  وق�����ود  ت��ع��ب��ئ��ة 

حمطة   100 اإن�صاء  من  الثانية  املجموعة 

لتعبئة الوقود.

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ل���رف���ع اإن���ت���اج زي����ت ال��غ��از  •

منخف�ص الكريت )500 جزء يف املليون( 

وذل��ك فيما ع��دا ف��رتة اإط��ف��اء وح��دة اإزال��ة 

الكريت لأعمال ال�صيانة يف م�صفاة ميناء 

الأحمدي. 

على  • الأحمدي  ميناء  م�صفاة  قدرة  زي��ادة 

يف   )LNG( امل�صال  الطبيعي  الغاز  �صخ 

مكعب  ق��دم  مليون   900 اإىل  الغاز  �صبكة 

معياري يف اليوم.

احل�صول على املوافقات املطلوبة مل�رشوع  •

اإن�������ص���اء حم��ط��ة ط��اق��ة ���ص��م�����ص��ي��ة لإن��ت��اج 

الكهرباء ب�صعة )1000( ميغاواط داخل 

وطرح  املتجددة،  للطاقة  ال�صقايا  جممع 

امل�رشوع  بتنفيذ  للبدء  متهيدًا  املناق�صة 

بحلول يوليو العام 2018.

قيادات القطاع النفطي �صاركت بفاعلية يف امللتقى
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جائزة الصحة 
والسالمة والبيئة

احتفلت الشركة بنسختها العاشرة

الن�سخة العا�سرة

هذه  لتوزيع  العا�رشة  الحتفالية  موؤخرًا  اأقيمت 

اجلائزة للعام 2017، وهي اجلائزة التي حتظى 

باهتمام الإدارة العليا، حيث جرت فعاليات احلفل 

حممد  التنفيذي  الرئي�ص  وح�صور  رع��اي��ة  حت��ت 

غازي املطريي، والرئي�ص التنفيذي ل�رشكة ناقالت 

النفط الكويتية ال�صيخ طالل اخلالد ال�صباح، وعدد 

من نواب الرئي�ص التنفيذي والقياديني بال�رشكة. 

الرئي�ص  لنائب  بكلمة  احل��ف��ل  فعاليات  ب���داأت 

با�صم  -حينها-  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي 

التزام  جت�صد  الحتفالية  اأن  فيها  اأكد  العي�صى، 

ال�رشكة بتعزيز اأداء ال�صحة وال�صالمة والبيئة، 

اأ�صحاب  بني  واإمن��ا  ال�رشكة،  داخ��ل  فقط  لي�ص 

اأن�سطة واإجنازات

بعد ذلك قدم مدير دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

اإجن��ازات  اأه��م  ح��ول  مرئيًا  عر�صًا  خ�صاوي  علي 

ال�رشكة يف جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة خالل 

الإح�صائيات  بع�ص  م�صتعر�صًا   ،2016 العام 

وموؤ�رشات اأداء ال�رشكة واملقاولني يف هذا املجال، 

اأو  ح���وادث  دون  املحققة  العمل  �صاعات  ومنها 

كما  ال�����رشك��ة.  م��واق��ع  ح�صب  مق�صمة  اإ���ص��اب��ات 

ا�صتعر�ص اأهم اأن�صطة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

بال�رشكة خالل عام 2016 ومنها:

)تدقيق  �صالمة  تدقيق   1580 ع��دد  اإجن���از   -

والتي  ال�صالمة(  اأداء  وتدقيق  العمل  ت�صاريح 

اأجرتها الإدارة )روؤ�صاء الفرق وما فوق(. 

اإىل  واأ���ص��ار  ككل.  الكويتي  واملجتمع  امل�صلحة 

رائ��دة يف جمال  ت�صبح  اأن  يف  ال�رشكة  روؤي��ة  اأن 

اأن تكون م�صافيها  التكرير ترتكز على  �صناعة 

ب��اأم��ور  يتعلق  فيما  امل�����ص��ايف،  اأف�����ص��ل  ب��ني  م��ن 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، واحلفاظ على �صالمة 

من  وخالية  اآمنة  عملياتها  تكون  واأن  الأف���راد، 

احلوادث، موؤكدًا التزام ال�رشكة بتاأمني �صالمة 

اأو  م��واق��ع��ه��ا،  يعملون يف  م��ن  ���ص��واء  اجل��م��ي��ع، 

يعي�صون يف مناطق قريبة من مواقع عملياتها.

 وهناأ العي�صى الفائزين من موظفي ال�رشكة ومن 

اجلهات اخلارجية م�صيدًا مب�صاركتهم وتفاعلهم 

ال�صحة  ب���اأم���ور  ال��وع��ي  ت��زاي��د  يعك�ص  ال����ذي 

وال�صالمة والبيئة بني خمتلف �رشائح املجتمع.

معايري  تعزيز  اإىل  دائم  نحو  على  الوطنية«  »البرتول  ت�سعى 

ركناً  ذلك  ويعد  اأعمالها،  خمتلف  يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 

تاأخذ  الإط��ار،  هذا  ويف  وقيمها،  ال�سركة  روؤي��ة  �سمن  اأ�سا�سياً 

ال�سحة  وثقافة  مفاهيم  ن�سر  م�سوؤولية  عاتقها  على  ال�سركة 

وال�سالمة والبيئة، لي�ض فقط بني موظفيها، بل ميتد ذلك لي�سمل 

معظم �سرائح املجتمع الكويتي. ويف هذا ال�سياق، تطلق ال�سركة 

العديد من الربامج واملبادرات التي تن�سب على الأمور  �سنوياً 

اأكرب  املتعلقة بهذه اجلوانب احليوية، وتتيح الفر�سة مل�ساركة 

اخلا�سة،  ال�سركات  ذل��ك  يف  مبا  اخلارجية،  اجلهات  من  ع��دد 

موظفي  عائالت  واأف��راد  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  وامل��دار���ض، 

حتر�ض  التي  املتميزة  الفعاليات  بني  ومن  ومقاوليها،  ال�سركة 

جمال  يف  املتميز  الأداء  جائزة  �سنوياً  تنظيمها  على  ال�سركة 

ال�سحة وال�سالمة والبيئة.

بيئة
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تعكس الجائزة رؤية 

الشركة ومسؤوليتها 

تجاه موظفيها وتجاه 

المجتمع بشكل عام

العيسى: االحتفالية 

تجسد التزام الشركة 

بتعزيز أداء الصحة 

والسالمة والبيئة

- اإجن����از ع���دد 27 )م�����ص��ح ل��ل�����ص��الم��ة( وال��ت��ي 

اأجرتها الإدارة العليا.

وم��وظ��ف  م��ق��اول   45791 ع���دد  ت��دري��ب   -

ب�����رشك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة، ب��ع��دد 2722 

موظف   21723( خمتلف  تدريبي  برنامج 

بال�رشكة و24068 مقاول(، مع تطوير نظام 

التعليم الإلكرتوين للرنامج التدريبي لل�صحة 

اإمكانية التدريب يف  وال�صالمة والبيئة، ليتيح 

مكان العمل.

- اإجراء تدقيق خارجي لنظام الإدارة املتكامل.

الإدارة  لنظام  اجل��دي��د  الآيل  النظام  تطبيق   -

عن  والإب���الغ  التحقيق  نظام  وكذلك  املتكامل، 

احلوادث.

والبيئة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  دائ����رة  اأج����رت   -

وم��وؤمت��ر جلميع  ت��وع��وي��ة  20 حملة  م��ن  اأك���ر 

اأ�صحاب امل�صلحة، مبا فيهم املوظفني واملقاولني 

واملجتمع.

مل��وؤ���رشات  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ل��وح��ة  تطبيق  مت   -

الأداء الرئي�صية لإدارة �صالمة الت�صنيع، والتي 

الأ�صا�صية،  الت�صنيع  �صالمة  اأنظمة  على  تركز 

املعهد  يف  بها  املو�صى  املمار�صة  مع  لتتما�صى 

 .)754 API( الأمريكي للبرتول

قبل  )م��ا  ال�صالمة  مراجعة  برنامج  تطوير   -

نظام  عن�رش  مع  لتتما�صى  بالت�صغيل(،  البدء 

اإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة املتكامل رقم 7.

يف  ب��ال��دم  للترع  ح��م��الت طبية   7 اإج���راء  - مت 

تغطية  خاللها  من  مت  الوطنية،  البرتول  �رشكة 

من  لرتًا   421 وجتميع  ال�رشكة،  مواقع  جميع 

ال��دم  لبنك  ال�صرتاتيجي  امل��خ��زون  لدعم  ال��دم 

الكويتي.

منطقتي  يف  املهنية  لل�صحة  ي���وم  تنظيم  مت   -

ال�صناعية،  والأح��م��دي  ال�صناعية  الفحيحيل 

الفحو�ص  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على  ا�صتمل  وال���ذي 

املجانية، والإر�صادات الطبية.

- توزيع جائزة الرئي�ص التنفيذي لالأداء املتميز 

مواقع  جميع  يف  والبيئة  وال�����ص��الم��ة  لل�صحة 

ال�رشكة.

- تعديل نظام ال�صالمة للمقاولني لي�صمل:

ال�صحة  • برنامج  فاعلية  على  التدقيق 

لدى  املنفذ  ال��ت��دري��ب��ي  والبيئة  وال�����ص��الم��ة 

املقاول.

خطة  • بعر�ص  املقاول  �رشكة  مدير  قيام 

ل�رشكته، ومدى  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

ن�صف  ب�صكل  اخلطة  بتلك  املحقق  التقدم 

�صنوي.

التدقيق على مقر اإقامة عمال املقاولني. •

فعاليات وجوائز

وا���ص��ت��ع��ر���ص خ�����ص��اوي ع�����ددًا م���ن الأن�����ص��ط��ة 

وال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل�����رشك��ة، 

ال�صحية،  التوعية  حم��ا���رشات  �صملت  وال��ت��ي 

اإىل  بالإ�صافة  املائية،  املخلفات  اإدارة  وحملة 

اأن�����ص��ط��ة ال�����ص��الم��ة، م��ث��ل ح��م��ل��ة ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 

اأنظمة  دمج  على  يرتكز  الذي  املتكامل،  الإدارة 

،  ISO  9001 املتكامل  الإدارة  لنظام   التدقيق 

ISO، وحملة   14001  ،  OHSAS 14001  

التعامل  وحملة  العمل،  مواقع  خ��ارج  ال�صالمة 

 – الثقيلة  املعدات  وحملة  الكيميائية،  املواد  مع 

ال�صحن والتفريغ الآمن و�صالمة النقل.

العاملية  وال�����ص��ه��ادات  اجل��وائ��ز  يخ�ص  وفيما 

اأكد  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  ب��اأداء  املرتبطة 

لعدد  ال�رشكة  م��واق��ع  معظم  اإح���راز  خ�صاوي 

مثل  ثقلها،  ل��ه��ا  ع��امل��ي��ة  ج��ه��ات  م��ن  منها  ك��ب��ري 

للوقاية من احلوادث »رو�صبا«  امللكية  اجلمعية 

مبختلف فئاتها، واأي�صا جوائز جمل�ص ال�صالمة 

الريطاين العتبارية.  

ويف ال��ن��ه��اي��ة ق����دم م���دي���ر دائ������رة ال�����ص��ح��ة 

الأداء  مل��وؤ���رشات  عر�صًا  والبيئة  وال�صالمة 

ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  م��ق��ارن��ة 

هيئة  مثل  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  امل�صابهة 

الدولية  والهيئة  الأوروب��ي��ة،  وامل���اء  ال��ه��واء 

تفوق  عك�صت  والتي  وال��غ��از،  النفط  ملنتجي 

»البرتول الوطنية«.

ح�صور كثيف يعك�ص اأهمية اجلائزة واملجالت احليوية التي تعتني بها
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12 قاعدة ذهبية

اعتمدت دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف ال�رشكة 

جميع  ���ص��الم��ة  لتحقيق  ك��اأ���ص��ا���ص  ه��ام��ة  ق��اع��دة   12
ومن  املهنية،  والإ�صابات  احلوادث  ومنع  موظفيها، 

خالل هذه القواعد الذهبية ميكن لأي موظف معرفة 

ما يجب فعله، وما يجب عليه جتنبه وهي كالتايل:

باأي  البدء  قبل  على ت�رشيح عمل  قم باحل�صول   -1
عمل غري روتيني.

2- تاأكد من عدم وجود اأي طاقة خمزنة قبل انطالق 
العمل.

يجب  املغلقة  �صبه  الأماكن  يف  باأعمال  القيام  قبل   -3
احل�صول على تفوي�ص.

4- ار�صد وقلل املخاطر قبل ال�صماح بعمليات احلفر.
5- ارتِد معدات الوقاية ال�صخ�صية اخلا�صة بالعمل 

الذي تقوم به.

6- ار���ص��د وق��ل��ل امل��خ��اط��ر اخل��ا���ص��ة ب��الأع��م��ال يف 
املرتفعات.

بعمليات  اخلا�صة  املخاطر  الع��ت��ب��ار  بعني  خ��ذ   -7
الرفع اأثناء و�صع خطة العمل.

اإذن قبل جتاوز حد ال�صالمة  8- قم باحل�صول على 
امل�صموح به لأي معّدة.

9- لك كامل ال�صالحية لإيقاف العمل غري الآمن.
مهما  اعتيادي  غري  ح��دث  اأي  عن  بالتبليغ  قم   -10

كانت درجة حدته.

11- اعرف دورك اثناء حالة الطوارئ.
12- لينطلق تفكريك وعملك من منطلقات بيئية.

سلسلة من المبادرات 

يتم إطالقها سنويًا 

في إطار االهتمام بهذه 

الجوانب الحيوية

نحرص على سالمة 

األفراد وأن تكون 

عملياتنا آمنة وخالية 

من الحوادث

12 قاعدة ذهبية هامة 
اعتمدتها الشركة 

كأساس لتحقيق سالمة 

جميع موظفيها

م�سرتيات خ�سراء

ث��م ق���دم م��دي��ر ال���دائ���رة ال��ت��ج��اري��ة ب�رشكة 

الطبطبائي،  اأحمد  حينها  الوطنية  البرتول 

الفائزة  الداخلية  الأق�صام  اأح��د  مثل  وال��ذي 

ب���اجل���ائ���زة، ع��ر���ص��ًا ح����ول اأه�����م اإجن�����ازات 

الل���ت���زام مبعايري  ي��خ�����ص  ف��ي��م��ا  ال����دائ����رة، 

عدد  اإىل  م�صريًا  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة 

اإط��ار  املثلى يف  امل���ب���ادرات وامل��م��ار���ص��ات  م��ن 

تعظيم قيم ال�صحة وال�صالمة والبيئة، ومنها 

اأعمال  املناق�صات اللكرتونية يف  تفعيل نظام 

الدائرة، وتقليل العتماد على الورق، وتطوير 

التي تهدف  »امل�صرتيات اخل�رشاء«،  �صيا�صة 

اإىل احل��د م��ن الآث���ار ال�����ص��ارة وال��ن��اجت��ة عن 

اأي�صًا  وا�صتعر�ص  البيئة.  على  امل��واد  ���رشاء 

وال�صالمة  بال�صحة  اخلا�صة  ال���ص��رتاط��ات 

والبيئة التي تفر�صها »البرتول الوطنية« على 

ومراجعة  تاأهيلهم،  عند  واملوردين  املقاولني 

وتقييم اأدائهم فيما يتعلق بهذه امل�صائل، كما 

حتدث عن الجراءات اخلا�صة ب�صالمة املواد 

اخلطرة،  امل��واد  تخزين  و�صيا�صة  باملخازن 

والتعامل مع املخلفات.    

املوا�صاة  م�صت�صفى  ممثل  ق��دم  جانبه،  وم��ن 

اجل���دي���د، وه���ي اإح����دى اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة 

الفائزة باجلائزة عن فئة اأف�صل اأداء يف جمال 

حول  ع��ر���ص��ًا  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة 

اأف�صل املمار�صات التي تعتمدها امل�صت�صفى يف 

اإطار تعزيز الأداء البيئي.   

من  الفائزين  على  اجلوائز  توزيع  ج��رى  ثم 

خمتلف فئات اجلائزة وهي:

باأق�صام  اخل��ا���ص��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  اجل��وائ��ز   -1
ومواقع �رشكة »البرتول الوطنية«.

2- اجلوائز اخلارجية.
3- جوائز املوؤ�ص�صات التطوعية.

4- جوائز املدار�ص.
5- جوائز اأف�صل مل�صقات الأطفال يف جمال 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة.

الأطفال كان لهم ن�صيب يف اجلائزةلقطة جماعية يظهر فيها الرئي�ص التنفيذي مع عدد من امل�صاركني
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صفقة كبرى!

قرض تمويل »الوقود البيئي«

ل �سك اأن جناح عقد ال�سريحة الأوىل لتمويل م�سروع الوقود البيئي 

الذي  الئتماين  الو�سع  متانة  ج�سد  وال��ذي  املحلية،  البنوك  مع 

تتمتع به �سركة البرتول الوطنية الكويتية، قد لعب دورًا بارزًا يف 

التمويل،  من  الثانية  ال�سريحة  �سهدته �سفقة  الذي  الكبري  النجاح 

مليار دولر،   6.2 بقيمة  للم�سروع  التمويل اخلارجي  والتي متثل 

والبنوك  ال�سادرات  ائتمان  وكالت  من  عدد  من  عاملية  مب�ساركة 

وميثل  كبرية،  اإيجابية  اإ�سارات  يعطى  الذي  الأمر  وهو  العاملية، 

م�ساريع  لتمويل  جديدة  ا�سرتاتيجية  اتباع  يف  تاريخية  حمطة 

ال�سركة، ب�سكل ي�ساهم يف حت�سني عوائد ال�ستثمار، ويف�سح املجال 

لتمويل م�ساريع حيوية اأخرى.  

الصفقة األولى من 

نوعها للشركة 

وتمثل أكبر عملية 

اقتراض في الكويت

م�صاريع

اأ�صخم �صفقة متويل للم�رشوعات ال�صناعية النفطية يف تاريخ الكويت
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خطة و�سريحتان

ت�صكل ال�رشيحتان خطة متويل م�رشوع الوقود 

الن�صبة  وف��ق  الق��رتا���ص  على  القائمة  البيئي 

بتمويل  وامل��ق��ررة  للتمويل،  اإق��راره��ا  مت  التي 

 30 الكويتية بنحو  البرتول  ذاتي من موؤ�ص�صة 

املئة  70 يف  امل�رشوع، ون�صبة  قيمة  املئة من  يف 

والعاملية،  املحلية  البنوك  من  خارجي  متويل 

للم�رشوعات  متويل  �صفقة  اأ�صخم  يعد  فيما 

الكويت.  دول���ة  ت��اري��خ  يف  النفطية  ال�صناعية 

وق���د ع��م��ل ف��ري��ق »ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة« بكل 

الوطني  �رشكة  مع  وبالتعاون  ودق��ة،  منهجية 

العاملي من وكالت  لتاأمني القر�ص  لال�صتثمار، 

ائتمان ال�صادرات من كوريا واليابان واإيطاليا 

وهولندا وبريطانيا، كما مت تعيني 11 بنكًا عامليًا 

تتمتع ب�صمعة عالية كمفو�صني لقيادة التمويل 

ال�صبع،  ال�صادرات  ائتمان  حتت مظلة وكالت 

وال��ب��ن��وك ال��� 11 ه��ي: اإت�����ص. اإ����ص. ب��ي. �صي، 

وب��ي. ي��و.اإف.ج��ي��ه،  وطوكيو-ميت�صوبي�صي 

و�صو�صيتيه  �صانتاندير،  وبنكو  باريبا،  اإن.بي 

جرنال، وبي.بي.يف.اإيه، وناتك�صي�ص، وكريدي 

اأغ���ري���ك���ول ل��الأن�����ص��ط��ة امل�����رشف��ي��ة ال��ت��ج��اري��ة 

و�صتاندرد  م��ي��زوه��و،  وب��ن��ك  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة، 

ت�صارترد، واأ�ص. اأم. بي. �صي.

�سفقة تاريخية

مايو  نهاية  يف  الوطنية«  »ال��ب��رتول  قامت  وق��د 

 6.245 بقيمة  جممع  قر�ص  بتوقيع   2017
الوقود  م�رشوع  لتمويل  اأمريكي  دولر  مليار 

العاملية،  ال�صادرات  ائتمان  البيئي مع وكالت 

وذلك يف �صفقة تاريخيه �صخمة، متثل ال�رشيحة 

الثانية من متويل امل�رشوع بالدولر الأمريكي، 

ائتمان �صادرات هي:  وك��الت  �صبع  مع  وذل��ك 

بقيمة  الكورية،  التجارة  على  التاأمني  موؤ�ص�صة 

وبنك  مدعوم،  كتمويل  امريكي  دولر  مليار   3
مليار  بقيمة  الكوري،  وال���واردات  ال�صادرات 

وموؤ�ص�صة  م��ب��ا���رش،  كتمويل  ام��ري��ك��ي  دولر 

الإيطالية،  ال�صادرات  التاأمني ومتويل  خدمات 

ووك��ال��ة  ام��ري��ك��ي،  دولر  مليون   625 بقيمة 

 370 بقيمة  ال��ه��ول��ن��دي��ة،  ال�����ص��ادرات  �صمان 

مليون دولر امريكي كتمويل مدعوم، وموؤ�ص�صة 

 250 بقيمة  الريطانية،  ال�����ص��ادرات  مت��وي��ل 

مليون دولر امريكي كتمويل مدعوم، بالإ�صافة 

وموؤ�ص�صة  الياباين،  ال��دويل  التعاون  بنك  اإىل 

وال�صتثمار،  ال�صادرات  على  للتاأمني  نيبون 

حيث �صبق هذه اخلطوة قيام ال�رشكة يف نهاية 

2017 بتوقيع اتفاقية متويل مع  �صهر مار�ص 

وكالت ائتمان ال�صادرات اليابانية مببلغ مليار 

بقيمة  مبا�رش  بتمويل  يتمثل  اأمريكي،  دولر 

ائتمان  وكالة  من  امريكي  دولر  مليون   500

املطريي: ال�سرف تبعاً لن�سب الإجناز

الرئي�ص  ق���ال  لل�صحفيني،  ت�رشيحاته  يف 

التمويل  اإن  املطريي  غازي  حممد  التنفيذي 

يح�صن  البيئي  ال��وق��ود  مل�����رشوع  اخل��ارج��ي 

اأن  مبينًا  ب�صكل كبري،  امل�رشوع  اقت�صاديات 

العائدات  اأن  اإىل  اأ�صارت  الأولية  الدرا�صات 

على امل�رشوع ترتاوح ما بني 11-12%، بينما 

 -13 اإىل  لي�صل  املتوقع  العائد  ارت��ف��ع  الآن 

.%15
اأن  اخلارجي  التمويل  توقيع  عقب  واأو�صح 

يف   84 اإىل  و�صلت  امل�رشوع  يف  التقدم  ن�صبة 

اإجمايل  اإن  وق��ال   ،2017 اأبريل  بنهاية  املئة 

البيئي  الوقود  مل�رشوع  اخلارجي  التمويل 

دينار،  مليار   3.1 اإىل  و�صل  وعامليًا  حمليًا 

موؤ�ص�صة  قبل  من  ذات��ي��ًا  متويله  مت  والباقي 

البرتول وفقًا لال�صرتاتيجية املعتمدة.

تتم  ال�رشف  عمليات  اأن  اإىل  املطريي  ولفت 

وفق ن�صب الإجناز، م�صريًا اإىل اأنه مت �رشف 

2 مليار دينار حتى الآن، �صواء من التمويل 
امل�رشوع  انتهاء  وتوقع  الذاتي،  اأو  املحلي 

تتم  مراجعة  وهناك  اخلطة،  وفق   ،2018 يف 

حاليًا مع املقاولني.

من  �صتكون  للقرو�ص  ال�صداد  اآلية  ان  وقال 

7-13 عامًا وفقًا لكل قر�ص على حدة، على اأن 
اإىل  امل�رشوع، لفتًا  ت�صغيل  بعد  ال�صداد  يبداأ 

اأن الوقود البيئي �صينقل »البرتول الوطنية« 

اإىل �رشكة غري منتجة لزيت الوقود، وهو ما 

�صيزيد من ربحيتها.

الشركة وقعت قرضًا 

مجمعًا بقيمة 6.245 

مليار دوالر لتمويل 

أحد أكبر مشاريعها

العمل جاٍر على قدم و�صاق لإجناز امل�رشوع يف موعده املحدد
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التمويل  وهي  للتمويل،  الثانية  املرحلة  لتنفيذ 

اخلارجي.

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�صار  وقد 

على  التوقيع  حفل  يف  العد�صاين  نزار  الكويتية 

اأنها  اإىل  البيئي  الوقود  م�رشوع  متويل  عقود 

ل�����رشك��ة مت��ول��ه��ا وك���الت  اأك���ر �صفقة مت��وي��ل 

اأن  ائ��ت��م��ان ال�����ص��ادرات ال��ع��امل��ي��ة، م��ن��وه��ًا اإىل 

لنف�صها  و�صعت  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

اإن��ف��اق  ب��رن��ام��ج  لتنفيذ  طموحة  ا�صرتاتيجية 

 5 يف  كويتي  دينار  مليار   37 يقارب  راأ�صمايل 

اإنتاج النفط  �صنوات، بهدف زيادة القدرة على 

وتعزيز  اليوم،  يف  برميل  ماليني   4 اإىل  اخل��ام 

يف  برميل  مليون   1.4 اإىل  التكريرية  ال��ق��درات 

اليوم، والتو�صع يف �صناعة البرتوكيماويات. 

التمويل  على  العتماد  اإن  العد�صاين  واأ�صاف 

هذه  يف  اأ�صا�صيًا  جزءًا  ي�صكل  اأ�صبح  اخلارجي 

ق��رار  اأن ���ص��دور  اإىل  م�����ص��ريًا  ال���ص��ت��ث��م��ارات، 

البيئي  الوقود  اإمكانية متويل م�رشوع  درا�صة 

متويل  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اليابانية،  ال�����ص��ادرات 

اليابانية،  ال�صادرات  ائتمان  وكالة  من  بدعم 

500 مليون دولر امريكي، حيث قامت  بقيمة 

ال�رشكة بالتعاون مع امل�صت�صار �رشكة الوطني 

املقدمة  للعرو�ص  �صاملة  مبراجعة  لال�صتثمار، 

�صمن  القائدة  البنوك  اختيار  ومت  البنوك،  من 

دولر  مليار   4.245 بقيمة  امل�صرتكة،  ال�صفقة 

امريكي، وذلك �صمن �صفقة التمويل بدعم من 

وكالت ائتمان ال�صادرات الكورية، والإيطالية، 

والهولندية، والريطانية.

كما مت تعيني بنك )HSBC( لإدارة م�صتندات 

لرتتيب  ق��ائ��د  بن�ك  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ف��ق��ة، 

للبيئ����ة  قائد  كبنك   )SCB( وبنك  ال�صفقة، 

ومن�صق رئي�صي.

بداية الرحلة

تقريبًا،  �صنوات   3 منذ  الرحلة  هذه  ب��داأت  لقد 

بتعيني  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  قامت  عندما 

مايل  كم�صت�صار  لال�صتثمار  ال��وط��ن��ي  ���رشك��ة 

م�����رشوع  لتمويل  م���ايل  هيكل  اأف�����ص��ل  لإع����داد 

وقعت   ،2016 اأبريل   26 ويف  البيئي،  الوقود 

دينار كويتي  مليار   1.2 بقيمة  ال�رشكة قر�صًا 

التمويل  وب��ي��ت  الوطني  الكويت  بنك  بقيادة 

واملفاو�صات  ال��درا���ص��ات  ب���داأت  ث��م  الكويتي، 

من م�صادر خارجية مت يف عام 2014، منوهًا اإىل 

اأن التمويل من خالل وكالت ائتمان ال�صادرات 

�صي�صاهم يف تعزيز وتعميق العالقات مع الدول 

خططنا  حتقيق  يف  �رشكاء  ليكونوا  امل�صدرة، 

للفريق  الكبري  تقديره  عن  واأع���رب  التنموية، 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  �رشكة  يف  املفاو�ص 

واإىل كل الأطراف التي عملت دون كلل لإجناز 

املوؤ�ص�صة  ال��ت��زام  م��وؤك��دًا  املتميز،  العمل  ه��ذا 

الوطنية  ال��ب��رتول  ل�رشكة  ال��دع��م  با�صتمرار 

الكويتية كالعب رائد يف اقت�صاد الكويت. 

حمطة بارزة

حممد  التنفيذي  الرئي�ص  عّر  املنا�صبة  وبهذه 

غازي املطريي عن �صعادته لإمتام هذه ال�صفقة 

ال�رشكة  م�صاريع  اأه��م  اأح��د  لتمويل  التاريخية 

هذه  تعد  حيث  ال��ك��وي��ت،  يف  النفطي  وال��ق��ط��اع 

للح�صول  لل�رشكة  نوعها  من  الأوىل  ال�صفقة 

على متويل عاملي ومتثل اأكر عملية اقرتا�ص يف 

الأطراف  لكافة  �صكره  عن  اأعرب  كما  الكويت. 

املمولة، م�صيدًا بال�رشاكة الناجحة بني الكويت 

وال�����دول امل�����ص��ارك��ة ب��ال��ت��م��وي��ل، واأ����ص���اف اإن 

ي�صكل حمطة  املالية  ال�صفقة  التوقيع على هذه 

ال�رشكة  م�����ص��اري��ع  اأ���ص��ل��وب مت��وي��ل  ب����ارزة يف 

العمالقة. 

العدساني: أكبر 

صفقة تمويل لشركة 

تمولها وكاالت ائتمان 

الصادرات العالمية

القطاع النفطي باأكمله يقف داعمًا وم�صاندًا لل�رشكة يف هذا امل�رشوع ال�صخم
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ال�صفقة  ل��ه��ذه  ي��ك��ن  اأن���ه مل  امل��ط��ريي  واأك����د 

اجلاد  العمل  لول  النجاح  حتقيق  التاريخية 

وهناأ  بالعملية،  املعنية  الفرق  لكل  وال��دوؤوب 

الدولية  والبنوك  ال�صادرات  ائتمان  وكالت 

على هذا الإجناز املتميز، كما عر عن امتنانه 

جلهود الفريق املفاو�ص يف ال�رشكة والتزامه 

باإنهاء هذه ال�صفقة بنجاح، و�صكر امل�صت�صار 

جلهودهم  القانونيني  وامل�صت�صارين  امل��ايل 

واختتم  الت��ف��اق،  ه��ذا  اإجن���اح  يف  املخل�صة 

حديثه قائاًل: »اأتطلع اإىل اللحظة التي نحتفل 

فيها معًا ببدء ت�صغيل امل�رشوع يف 2018«. 

مواجهة التحديات 

وبدوره اأبدى نائب الرئي�ص التنفيذي للتخطيط 

وامل��ال��ي��ة ���ص��ك��ري امل��ح��رو���ص اع���ت���زازه ب��اإمت��ام 

العديد  تخطت  التي  التاريخية  ال�صفقة  ه��ذه 

ع��دي��دة من  م��راح��ل  ال��ت��ح��دي��ات وت�صمنت  م��ن 

ناجحة،  �صفقة  اإىل  النهاية  يف  اأدت  املفاو�صات 

مع  اخل��ارج��ي  التمويل  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

عملية  اأك��ر  ميثل  الئتمان  ���ص��ادرات  وك���الت 

متويل يف العامل بقيمة 6.245 مليارات دولر، 

ال�����ص��ادرات  وك���الت  م��ع  التعامل  اأن  م�صيفًا 

يعتر اأمرًا �صعبًا، ل�صيما واأنها متثل عدة دول، 

واأكد جناح ال�رشكة يف التفاو�ص مع 7 من تلك 

اإىل  منوهًا  الكويتية،  لل�رشوط  وفقًا  الوكالت 

اأنها  واأ�صاف  ال�صهل،   بالأمر  يكن  مل  ذلك  اأن 

املرة الأوىل التي يتجه فيها القطاع النفطي اإىل 

البنوك ووكالت ال�صادرات الئتمانية العاملية، 

فريق  واجهت  التي  التحديات  اأب��رز  اإن  وق��ال 

التعامل  اع��ت��ادت  ال��وك��الت  ه��ذه  اأن  التفاو�ص 

مع دول ذات ت�صنيف ائتماين اأقل من الكويت، 

اأعطى  امل��رت��ف��ع  ال��ك��وي��ت  ت�صنيف  اأن  ح��ني  يف 

لأي  تر�صخ  اأعلى ومل  تفاو�صية  ميزة  ال�رشكة 

اأق��ل  على  ح�صلت  ال�رشكة  اأن  م��وؤك��دًا  ���رشط، 

فائدة بخالف ن�صبة �صعر الفائدة املفرو�صة من 

البنوك املركزية.

وحول كلفة التمويل، قال املحرو�ص اأن القر�ص 

املوؤ�ص�صة،  اأم��وال  من  املبا�رش  ال�صتثمار  وفر 

وه���و م��ا اأ���ص��ه��م يف رف���ع اق��ت�����ص��ادي��ات وع��ائ��د 

قامت  امل�رشوع  عمل  فرق  اأن  واأك��د  امل�رشوع، 

باإجناز كل هذه الإجراءات على اأعلى م�صتوى، 

املطلوبة  ال�صمانات  ك��اف��ة  ا�صتيفاء  مت  حتى 

م��ن ق��ب��ل ال�����رشك��ة وامل��وؤ���ص�����ص��ة ل��ه��ذه اجل��ه��ات 

القر�ص،  عقود  على  التوقيع  َثم  ومن  العاملية، 

وامل�صت�صار  التمويل،  جلنة  املحرو�ص  و�صكر 

وامل�صت�صار  لال�صتثمار،  الوطني  �رشكة  امل��ايل 

القانوين، و�رشكة التميمي للدور احليوي الذي 

قاموا به لإمتام هذه ال�صفقة التاريخية.

تعزيز العالقات مع 

الدول المصدرة لتصبح 

شريكة في تحقيق 

خططنا التنموية

لم يكن لهذه الصفقة 

التاريخية النجاح لوال 

العمل الجاد والدؤوب 

لكل الفرق المعنية

المشروع سيجعل 

الشركة غير منتجة 

لزيت الوقود وهو ما 

سيزيد من ربحيتها

المحروس: واجهنا 

العديد من التحديات 

واجتزنا العديد من 

مراحل المفاوضات
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تحفيز النمو االقتصادي

»الشراكة االستشاري« اختتم دورته الثالثة

لعب جمل�ض ال�سراكة ال�ست�ساري املوحد دورًا كبريًا 

يف تعزيز التعاون بني القطاع النفطي والقطاع اخلا�ض 

املحلي منذ انطالقه يف عام 2009، كمبادرة من �سركة 

اإن�ساء  فكرة  كانت  فقد  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

يف  وجاءت  النفطي،  القطاع  يف  رائدة  �سابقة  املجل�ض 

�سياق برنامج �سامل تبنته ال�سركة بهدف تطبيق اآلية 

موؤ�س�سة البرتول الكويتية عام 2004 لدعم ال�سناعة 

الوطنية يف القطاع ب�سكل فَعال.

المجلس يؤدي دوره 

في تعزيز التعاون 

بين القطاع النفطي 

والقطاع الخاص 

المحلي

م�صاركات
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نطاق اأو�سع

الأوىل  دورت��ه  يف  املجل�ص  الذي حققه  النجاح  بعد 

�رش  واأم��ان��ة  برئا�صة   )2011-2009( للعامني 

حتديث  مع  توافق  وال��ذي  الوطنية«،  »ال��ب��رتول 

اآلية املوؤ�ص�صة بعد م�صي 5 �صنوات من تطبيقها، 

 2011 ل�صنة   23 رقم  املوؤ�ص�صة  ق��رار  �صدور  ثم 

م�صاركة  ت�صجيع  »نظام  لت�صبح  الآلية  بتحديث 

اَت�صع  فقد  النفطي«،  القطاع  يف  اخلا�ص  القطاع 

كله،  النفطي  القطاع  لي�صمل  املجل�ص  عمل  نطاق 

واأطلق عليه جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري املوحد، 

وذلك يف دورته الثانية للعامني )2014-2012(.

باأن   2035 ع��ام  حتى  الكويت  روؤي��ة  مع  وان�صجامًا 

يكون القطاع اخلا�ص قائدًا لقطار التنمية القت�صادية 

يف الكويت، �صدر قرار املوؤ�ص�صة رقم 1 ل�صنة 2016، 

حيث متت اإعادة ت�صكيل جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري 

ليتغري   ،)2016-2014( الثالثة  دورت��ه  يف  املوحد 

من  وذلك  ع�صوًا،   21 لي�صبح   19 من  اأع�صائه  عدد 

القطاع  لي�ص فقط  لي�صمل  اأن يت�صع نطاق عمله  اأجل 

النفطي كله، بل لي�صمل كافة جوانب املحتوى املحلي، 

مبا فيها ت�صجيع العمالة الوطنية يف القطاع النفطي، 

الأمر الذي دعا  اإىل اإ�صافة اأع�صاء جدد من برنامج 

التابع  ال��ب��رتويل  ال��ت��دري��ب  وم��رك��ز  الهيكلة،  اإع���ادة 

ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، بالإ�صافة اإىل التو�صيات 

�رشكات  جميع  يف  امل��وردي��ن  خل��دم��ة  م��رك��ز  باإن�صاء 

�رشكة  يف  به  معمول  هو  مبا  اأ�صوة  النفطي،  القطاع 

البرتول الوطنية الكويتية، الذي اأثبت جناحه، وذلك 

تطبيقًا لتو�صيات اللجنة امل�رشفة على عمل املجل�ص، 

وقرار املوؤ�ص�صة.

روؤى واجنازات

الرئي�ص  رع��اي��ة  حت��ت  ح��ف��ل  تنظيم  م���وؤخ���رًا  مت 

انتهاء  مبنا�صبة  املطريي،  غازي  حممد  التنفيذي 

نحرص على توفير فرص 

للقطاع الخاص للعمل 

كمقاولين رئيسيين في 

مشاريعنا الكبرى

حتت   2016-2014 للمجل�ص  الثالثة  ال����دورة 

عنوان »�رشاكتنا حتفيز للنمو القت�صادي«.  

�رشكات  يف  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  جمع  احل��ف��ل  ح�رش 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص امل��ح��ل��ي وال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي 

املختلفة  احلكومية  وغري  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

ذات ال�����ص��ل��ة، وت��خ��ل��ل��ه ع��ر���ص ل��ن��ت��ائ��ج درا���ص��ة 

البرتول  ملوؤ�ص�صة  �صت  اأ�صل  من  مبادرات  ثالث 

ل��زي��ادة املحتوى  اإط����ار ج��ه��وده��ا  ال��ك��وي��ت��ي��ة، يف 

املحلي، حيث مت تكليف ال�رشكات النفطية التابعة 

للموؤ�ص�صة بتنفيذها.

كما مت عر�ص الإجنازات والروؤى امل�صتقبلية حول 

وامل�صنعني  املقاولني  مع  ال�رشاكة  تعزيز  �صبل 

للتو�صيات  تنفيذًا  وذل���ك  املحليني،  وامل���وردي���ن 

ال�رشاك���ة  جمل����ص  اجتم����اعات  ع��ن  املنبثق���ة 

-2014 للعامني  الثالثة  دورت��ه  يف  ال�صت�صاري 

2016، من اأجل بناء �رشاكة ناجحة مع امل�صنعني 
واملقاولني واملوردين املحليني، من خالل التوا�صل 

ال��دائ��م، وال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د خلدمة 

القطاع النفطي، ولتحفيز منو القت�صاد الوطني.

3 مبادرات لل�سركة
لل�صوؤون الإدارية  التنفيذي  ا�صتهل نائب الرئي�ص 

ال�صكر  بتوجيه  كلمته  العي�صى  با�صم  والتجارية 

النفطي  ال��ق��ط��اع  م��ن  ال�����رشاك��ة  لأع�����ص��اء جمل�ص 

احلكومية  واجل��ه��ات  املحلي،  اخلا�ص  والقطاع 

وغري احلكومية ذات ال�صلة، تقديرًا ملا بذلوه من 

اأجل  من  املن�رشمني،  العامني  م��دى  على  جهود 

تعزيز مفهوم ال�رشاكة.

الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  اأن  العي�صى  واأ���ص��اف 

تكون  ب��اأن  اللتزام  عاتقها  على  اأخ��ذت  الكويتية 

�رشكة وطنية ت�صاهم يف تنمية وتعزيز دور الكويت 

يف �صناعة تكرير النفط وت�صنيع الغاز، مع العمل 

النفطية  ال�صرتاتيجية  ال��روؤى  لتحقيق  ال��دوؤوب 

القت�صاد  دع��م  يف  الكويتية  ال��ب��رتول  ملوؤ�ص�صة 

للقطاع اخلا�ص  الوطني، من خالل توفري فر�ص 

بامل�صاريع  رئي�صيني  ك��م��ق��اول��ني  للعمل  امل��ح��ل��ي 

الهند�صية  ب���الأع���م���ال  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  ال���ك���رى، 

م�صريًا  واخل��دم��ات.  امل��واد  وتزويد  والإن�صائية، 

اأن�صطتها  من  ع��دد  بتخ�صي�ص  ال�رشكة  قيام  اإىل 

املحلي،  اخل��ا���ص  القطاع  بها  لي�صاهم  الأخ���رى 

اإن�����ص��اء  ومناق�صة  ال���زي���وت،  م���زج  م�صنع  م��ث��ل 

الأرا�صي  )19( حمطة تعبئة وقود، وتخ�صي�ص 

لتلبية  وق���ود  حمطة   )100( اإن�����ص��اء  ل�صتكمال 

التو�صع العمراين يف الكويت، وذلك بعد احل�صول 

واأ�صاف  للبرتول.  الأعلى  املجل�ص  موافقة  على 

التجهيز  ي��ج��ري  وق���ود  حمطة   )43( ه��ن��اك  اأن 

التي  النهائية  الدرا�صة  ا�صتكمال  بعد  لتطويرها 

حيث  بالتخ�صي�ص،  يتعلق  فيما  الدولة  جتريها 

ورع��اي��ة  لتنمية  ال��وط��ن��ي  ال�����ص��ن��دوق  تكليف  مت 

اأف�صل  لدرا�صة  ال�صغرية واملتو�صطة  امل�رشوعات 

ال�صبل لتحقيق ذلك.

كلفت  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  اأن  واأو���ص��ح 

�رشكاتها التابعة بتنفيذ �صت مبادرات ا�صرتاتيجية 

تكليف  اإىل  م�����ص��ريًا  امل��ح��ل��ي،  امل��ح��ت��وى  ل���زي���ادة 

منها،  م��ب��ادرات   3 بدرا�صة  الوطنية«  »ال��ب��رتول 

»باإعداد  تعنى  والتي   ،A الأول�ى  املبادرة  اإحداها 

اإطار للتعاون احلكومي والقطاع ال�صناعي املحلي 

لزيادة املحتوى املحلي يف القطاع النفطي«، حيث 

واأ�صفرت  املبادرة،  ال�رشكة درا�صة هذه  ا�صتوفت 

ال�����رشاك��ة  جمل�ص  ت�صكيل  اإع�����ادة  ع��ن  نتائجها 

وت�صكيل جلنة م�صرتكة منبثقة عن املجل�ص، الأمر 

الذي يتطلب معه حتديث الالئحة الداخلية املنظمة 

لعمل املجل�ص اجلديد مبا يتالءم وات�صاع اأعماله. 

وق���ال: »اأن��ن��ا يف »ال��ب��رتول ال��وط��ن��ي��ة« ف��خ��ورون 

على  ال�رشاكة  جمل�ص  �رش  واأمانة  رئا�صة  بتولينا 

مدى ثالث دورات متتالية، ولبد لنا من اأن ن�صجل 

دعمها  على  الكويتية  ال��ب��رتول  ملوؤ�ص�صة  �صكرنا 

لل�رشاكة،  جمل�ص  اأول  اإن�صاء  لفكرة  وت�صجيعها 

امل�صنعني  ل�رشكائنا  اجل��زي��ل  بال�صكر  واأت��وج��ه 

فخورون بتولينا رئاسة 

وأمانة سر مجلس 

الشراكة الموحد على 

مدى ثالث دورات
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اأ�صكر  كما  وال�صت�صاريني،  واملوردين  واملقاولني 

اأج��ل حتقيق  م��ن  واإت��ق��ان  باإخال�ص  م��ن عمل  ك��ل 

غايتنا يف ال�رشاكة«. 

تعظيم املحتوى املحلي

للتخطيط  املنتدب  الع�صو  اأ���ص��ارت  جانبها  وم��ن 

واملالية، ورئي�صة اللجنة التوجيهية الدائمة لتنفيذ 

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

قامت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ال��زع��اب��ي،  وف��اء   2030
بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم املحتوى 

موحدة  مبنهجية   ،)Local Content( املحلي 

ومتنا�صقة، متا�صيًا مع توجهاتها ال�صرتاتيجية، 

حيث يحوي الرنامج عدة مبادرات اأهمها:

ال�رشكات  • بني  التعاون  لتعزيز  اإط��ار  اإع��داد 

ال��ن��ف��ط��ي��ة واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة و���رشك��ات 

القطاع      اخلا�ص املحلي ذات ال�صلة.

تعظيم الإنفاق املحلي يف امل�صاريع الراأ�صمالية  •

للقطاع  الأولوية  واإعطاء  النفطية  لل�رشكات 

اخلا�ص املحلي 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 

القطاع  م�����ص��ارك��ة  زي����ادة  ب��ه��دف  ال��ق��ادم��ة 

اخلا�ص فيها. 

املعرفة  • نقل  وتي�صري  لت�صجيع  اآل��ي��ة  تطوير 

النفطي  ال��ق��ط��اع  م��ن  وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

اخلا�ص  القطاع  اإىل  العاملية،  ال�رشكات  اأو 

املحلي، من خالل عمل حتالفات، اأو التوقيع 

على مذكرات تفاهم، من اأجل تطوير وتعزيز 

لكي  اخل��ا���ص،  القطاع  ل��دى  الفنية  ال��ق��درات 

يف  املتاحة  الفر�ص  يف  امل�صاركة  م��ن  يتمكن 

م�صاريع القطاع النفطي بكفاءة.

�صياغة  • طريق  عن  الوطنية  ال��ك��وادر  تطوير 

بالقطاع  خا�صة  وتدريبية  تعليمية  ب��رام��ج 

اخلا�ص  القطاع  يف  للعمل  لتاأهيلها  النفطي، 

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

يف معاجلة التفاوت بني ما هو متوفر يف �صوق 

القطاع  ومتطلبات  ال��ك��وي��ت،  داخ���ل  العمل 

النفطي من املهارات والكفاءات.

يف  • اخلا�ص  القطاع  م�صاركة  وتعزيز  تطوير 

بع�ص  وا�صتغالل  النفطي،  القطاع  اأن�صطة 

لإن�����ص��اء  ال��ن��ف��ط  �صناعة  اأن�����ص��ط��ة  خم��رج��ات 

قبل  م��ن  ال��ك��وي��ت  داخ���ل  حتويلية  �صناعات 

القطاع اخلا�ص.

البرتول  موؤ�ص�صة  برنامج  اأن  الزعابي  واأ�صافت 

ال�صناعة  يف  املحلي  املحتوى  لتعظيم  الكويتية 

النفطية يواجه لعديد من التحديات التي ل ميكن 

يف  املعنيني  ب��ني  اجل��ه��ود  تظافر  دون  مواجهتها 

القطاع العام والقطاع اخلا�ص.

خارطة ال�ستثمار

مدير الدائرة التجارية ال�صابق يف �رشكة البرتول 

الوطنية اأحمد الطبطبائي اأكد اأن احلفل يهدف اإىل 

حتقيق مزيد من التوا�صل بني اأ�صحاب ال�رشكات 

تعزيز  اأج��ل  م��ن  ال�����رشك��ة،  م��ع  املتعاملة  املحلية 

وتعظيم  بينهم،  فيما  املهنية  ال�رشاكة  وتعميق 

الإنفاق يف ال�صوق املحلي من خالل ت�صجيع وخلق 

م�صاركة  زي���ادة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  حملية،  �صناعة 

من هم

 اأع�ساء

 املجل�ض؟

املوحد  ال�صت�صاري  ال�رشاكة  جمل�ص  ي�صم 

21 ع�صوًا يق�صمون اإىل ثالث فئات هي:

•  5 اأع�صاء ميثلون قطاع املوردين: وهم ممثل عن 
املحليني  الوكالء  عن  وممثل  املحليني،  امل�صنعني 

الهند�صة  م��ق��اويل  ع��ن  وممثل  امل�صنعني(،  )غ��ري 

ال�صيانة  مقاويل  عن  وممثل  والإن�صاء،  والتوريد 

واخلدمات، وممثل عن ال�صت�صاريني املحليني.

اأع�����ص��اء مي��ث��ل��ون ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي   5  •
ال�صناعات  احت���اد  وه���ي:  احل��ك��وم��ي  وغ���ري 

الكويت،  و�صناعة  جت��ارة  وغرفة  الكويتية، 

اإع��ادة  وبرنامج  لل�صناعة،  العامة  والهيئة 

التنفيذي  واجل��ه��از  العاملة  ال��ق��وى  هيكلة 

وتنمية  لرعاية  الوطني  وال�صندوق  للدولة، 

امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة.

ال�رشاكة بني القطاع النفطي والقطاع اخلا�ص تخدم طموحات وتطّلعات اجلانبني
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• 11 ع�صوا ميثلون قطاع ال�رشكات النفطية 
من  التنفيذي  الرئي�ص  ن��واب  من   2 املحلية: 

�رشكتي البرتول الوطنية ونفط الكويت. 

م����دراء ال���دوائ���ر ال��ت��ج��اري��ة يف ���رشك��ة نفط 

و�رشكة  الوطنية،  البرتول  و�رشكة  الكويت، 

�صناعة الكيماويات البرتولية.

�رشكة  يف  )امل�صاريع/امل�صتخدمني(  م��دراء 

الوطنية،  ال��ب��رتول  و���رشك��ة  ال��ك��وي��ت،  نفط 

و�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية.

يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  تطوير  جمموعة  م��دي��ر 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

البرتويل  التدريب  مركز  يف  التدريب  مدير 

التابع ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

اأمني ال�رش )من�صق ومقرر(.

العيسى: “البترول 

الوطنية” ملتزمة بتعزيز 

دور الكويت في صناعة 

تكرير النفط وتصنيع 

الغاز 

الزعابي: المؤسسة 

قامت بتطبيق برنامج 

طموح ومتكامل 

لتعظيم المحتوى 

المحلي

الطبطبائي: نطبق 

قواعد وشروط تجارية 

تعطي أولوية التعامل 

مع الشركات المحلية

تكريم أعضاء المجلس 

على المجهود الذي 

بذلوه في إصدار 

توصيات تخدم 

االقتصاد الوطني

املبادرة  وهي  النفطي،  القطاع  يف  املحلي  القطاع 

)B( من مبادرات املوؤ�ص�صة.

ولزال��ت  كانت  الوطنية  ال��ب��رتول  اأن  واأ���ص��اف 

القت�صاد  دع��م  يف  وه��ام��ًا  حم��وري��ًا  دورًا  تلعب 

دور  لل�رشكة  كان  حيث  الكويت،  لدولة  املحلي 

وال��ق��ط��اع��ات  الأع���م���ال  ق��ط��اع  ت�صجيع  يف  رائ���د 

�رشكة  التزام  خالل  من  تظهر  والتي  الأخ��رى، 

ق��واع��د  بتطبيق  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���رتول 

مع  التعامل  اأول��وي��ة  تعطي  جت��اري��ة،  و����رشوط 

اإىل  اأدى  ما  وهو  املحلية،  واملنتجات  ال�رشكات 

تكيف  يف  و�صاهم  املحلية  الأع��م��ال  بيئة  تطوير 

العديد منها وتعظيم قدرتها التناف�صية لل�رشكات 

املحلية.

�صيعزز من  اللقاء  هذا  اأن  الطبطبائي  واأ�صاف 

الروؤية القت�صادية خلارطة ال�صتثمار يف دولة 

الوطنية  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  يف  خا�صة  ال��ك��وي��ت، 

تنفيذ م�صاريع عمالقة  التي �صت�صهد  الكويتية، 

يف الفرتة القادمة. 

تكرمي الأع�ساء

وم����ن ج��ه��ت��ه ذك����ر اأم����ني ����رش جم��ل�����ص ال�����رشاك��ة 

عن  املنبثقة  امل�صرتكة  واللجنة  املوحد  ال�صت�صاري 

– رئي�ص  جمل�ص )2014-2016( بندر القحطاين 

فريق تاأهيل وتطوير املوردين – يف �رشكة البرتول 

الزميلة  قدمته  الذي  احلفل،  اأن  الكويتية  الوطنية 

تخلله  التجارية،  ال��دائ��رة  م��ن  عبدالرحمن  ناهد 

تكرمي اأع�صاء جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري املوحد 

على املجهود الذي بذلوه يف اإ�صدار تو�صيات خلدمة 

القت�صاد الوطني يف دورته الثالثة للعامني 2014-

املجل�ص  اأع�����ص��اء  اختيار  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،2016
القطاع اخلا�ص  ال�صاغرة من �رشكات  املقاعد  مللء 

-2017( للعامني  ال��راب��ع  النعقاد  ل��دور  املحلي 

2019( برئا�صة �رشكة نفط الكويت، وتويل مهام 
عن  املنبثقة  امل�صرتكة  واللجنة  املجل�ص  �رش  اأمانة 

الدائرة  يف  املوردين  خدمة  مركز  قبل  من  املجل�ص 

الكويتية، طبقًا  الوطنية  البرتول  ل�رشكة  التجارية 

ت�صكيل  ب�صاأن  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  لقرار 

جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري املوحد. 
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المرحلة األولى .. ُأنجزت

»ُكن رياديًا« برنامج لتنمية مهارات الطلبة 

جتارب وخربات

البرتول  املوقعة بني �رشكة  التفاقية  اإطار  يف 

الوطنية الكويتية، وموؤ�ص�صة »اإجناز الكويت«، 

والتي تقدم ال�رشكة مبوجبها الدعم والرعاية 

لتدريب 1800 طالب من الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب وطلبة املدار�ص الثانوية، 

ب��رن��ام��ج »ك��ن  امل��رح��ل��ة الأوىل م��ن  اخ��ت��ت��م��ت 

رياديًا« بجل�صة حوارية بعنوان »اإجنازي«.

ال��ع��الق��ات  دائ����رة  م��دي��رة  اجلل�صة  يف  ���ص��ارك 

العامة والإعالم خلود املطريي، ورئي�ص وردية 

يف م�صفاة ميناء الأحمدي علي اأكر، ورئي�ص 

جمال  عبداهلل  ميناء  م�صفاة  يف  عمليات  ق�صم 

جتاربهم  خال�صة  خاللها  وعر�صوا  حممد، 

اأمام الطلبة امل�صمولني بالتفاق، بهدف �صقل 

مبا  تليق  ب�صورة  وتاأهليهم  ه���وؤلء،  خ��رات 

ينتظرهم يف امل�صتقبل من مهام وم�صوؤوليات.

�سرب واإ�سرار

ح��ث��ت خ��ل��ود امل��ط��ريي ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى التحلي 

التي  املهارات  واكت�صاب  وال�صر،  بالعزمية 

اإث���ب���ات ج��دارت��ه��م يف  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  جتعلهم 

اأن العاملني يف  اإىل  املناف�صة والتفوق، م�صرية 

املحظوظة  الفئة  يعترون من  النفطي  القطاع 

يقدمونه  ما  خ�صو�صية  ب�صبب  املجتمع،  يف 

امل�صتوى  على  ملجتمعهم  واأعمال  خدمات  من 

الوطني، ولأنف�صهم على امل�صتوى ال�صخ�صي.

اإط��ار  يف  يندرج  الرنامج  ه��ذا  اأن  واأو�صحت 

بناء  بهدف  لل�رشكة،  الجتماعية  امل�صوؤولية 

م�صوؤولياته  حتمل  على  ق���ادر  كويتي  جيل 

القطاع  اأن  واأك���دت  ج���دارة،  بكل  امل�صتقبلية 

يف  للعمل  ال�����ص��ب��اب  ال��ت��ح��اق  ينتظر  النفطي 

م��وؤ���ص�����ص��ات��ه، ب��اع��ت��ب��اره ال�����رشي��ان احل��ي��وي 

وخاطبت  الكويتي،  لالقت�صاد  والأ���ص��ا���ص��ي 

الطلبة مبا�رشة بالقول: »كل �صيء يف الكويت 

البالد  م�صتقبل  واأن��ت��م  امل�صايف،  على  يعتمد 

ومفتاح نه�صتها يف امل�صتقبل«.  

م�سوؤولية كبرية

م�صوؤوليتهم  اأن  اإىل  الطلبة  املطريي  ونبهت 

حيوي  قطاع  يف  العمل  يقررون  عندما  كبرية 

كما  ال���دول���ة،  يف  ل��ل��دخ��ل  الأول  امل�����ص��در  ي��ع��د 

يقابله  ال��ذي  امل�صتقبلي،  دوره���م  على  اأك���دت 

النفطية  وال�رشكات  املوؤ�ص�صة  توليه  اهتمام 

ب��اأن  الإمي���ان  منطلق  م��ن  الب�رشي،  للعن�رش 

م�صوؤولياته  حتمل  على  ق��ادر  الكويت  �صباب 

خلود المطيري: 

على الطلبة التحلي 

بالعزيمة والصبر 

واكتساب المهارات

القدرات  واكت�ساب  التدريب  فر�ض  لل�سباب  يوفر  متميز،  برنامج  ريادياً«  »ُك��ن 

التناف�سية، ومهارات القيادة والعمل اجلماعي، واإدارة الأعمال وامل�ساريع اخلا�سة، 

اأو  املدر�سة  يف  العادية  التدري�ض  برامج  خالل  من  اكت�سابها  ميكن  ل  خربات  وهي 

وعياً  اأكرث  ليكونوا  باأنف�سهم،  الأبناء  ثقة  تعزيز  من  نتمكن  خاللها  ومن  اجلامعة، 

وقدرًة على حتمل امل�سوؤولية، وهي اأمور اأ�سا�سية للنجاح والإبداع.

ادًا  روَّ اأن ي�سبحوا  اأبناء هذا اجليل من  اأجل متكني  الوطنية« من  تعمل »البرتول 

م�سلح  كويتي  جيل  بناء  م�ساألة  ت�سكل  حيث  اخلالقة،  الأفكار  وطرح  البتكار  يف 

باملعرفة، جزءًا اأ�سا�سياً من �سيا�سة ال�سركة ودورها املجتمعي، وهي تندرج يف اإطار 

مفهوم ال�ستدامة، الذي يحتل اأولوية يف اأعمال ال�سركة، ويجعلها تبعاً لذلك حري�سة 

على تقدمي كل الدعم للمبادرات املتميزة.

م�ص�ؤولية اجتماعية

المرحلة األولى من 

البرنامج التدريبي 

اختتمت بجلسة حوارية 

تحت عنوان “إنجازي” 

خلود املطريي متحدثة يف جل�صة »اإجنازي«
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الوطنية مبا يليق بالآمال املعقودة عليه، لفتة 

اإىل ����رشورة امل��ث��اب��رة والج��ت��ه��اد وال��ت��ف��اوؤل 

املوهبة  و�صقل  ال���ذات  حتقيق  اإىل  للو�صول 

ال�صيا�صية  ال�رشيعة  ال��ت��ط��ورات  �صوء  على 

والتكنولوجية.

وقالت اإن معاي�صة هذه املنظومة وحل األغازها 

دائمًا  وحتتاج  للموظف،  فخر  م�صدر  ي�صبح 

واأبدًا حلافز داخلي ومقدرة كبرية على تطوير 

الذات ب�صكل م�صتمر، وقدرة على التاأقلم مع 

املتغريات، وهذا يوؤخذ بعني العتبار يف بداية 

اخلم�ص  ال�صنوات  اأن  اإذ  الوظيفية،  احل��ي��اة 

وال�صر،  املثابرة  اإىل  حتتاج  العمل  يف  الأوىل 

وهي اأر�صية النطالق اإىل م�صتويات ومنا�صب 

يف  العمل  م�صلحة  اأن  كما  ج��دي��دة،  وظيفية 

احتياجات  تلم�ص  ت�صتدعي  النفطي  القطاع 

الإدارة  اإىل  روؤ�صائه و�صوًل  قبل  املوظف من 

من  ويتمكن  وعمله،  بنف�صه  يرقى  لكي  العليا 

تطوير ذاته ب�صكل دائم وم�صتمر.

اأن  اإىل  خا�ص  وب�صكل  كذلك  اأ�صارت  املطريي 

�رشكة  يف  والإع����الم  العامة  ال��ع��الق��ات  دائ���رة 

الدعم  ك��ل  تقدم  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

مبا  الفنية،  مبهاراتهم  يرتقوا  كي  للموظفني 

يعزز الولء والنتماء للقطاع النفطي.

جتربة عمر

املمتدة  جتربته  اأك��ر  علي  عر�ص  جانبه،  من 

كانت  اأن  منذ  امل�صايف،  يف  عقود  اأرب��ع��ة  لنحو 

اإيجاد  وت�صتدعي  بدائية،  التدريبية  الرامج 

ال�صعوبات  ك��ل  م��ع  العمل  م��واق��ع  يف  احل��ل��ول 

يل  الوحيد  »املحفز  اأن  واأو���ص��ح  وال��ع��ق��ب��ات، 

كان طموحي باأن اأ�صتمر يف العمل، وباأن اأثبت 

لنف�صي باأنني جدير بالبقاء يف املوقع الذي اأعمل 

تهدف الشركة إلى 

بناء جيل قادر على 

تحمل مسؤولياته 

المستقبلية بجدارة

به، من خالل اكت�صاب خرات فنية وا�صعة، كي 

يكون لدّي املقدرة على حل اأي م�صكلة«.   

وقال للطلبة: »اأريد ان اأخركم باأنني التحقت 

اإدارة  ال�����دورات يف  ب��ع��دد م��ن  يف ه���ذا امل��ع��ه��د 

ال�رشكة  اإدارة  لأن  والتكييف �رشًا،  امل�صاريع 

لي�صمحوا  يكونوا  فلم  اآنذاك،  بريطانية  كانت 

لأنهم  خراتنا،  وزي���ادة  معارفنا  بتنمية  لنا 

يعرفون اأن تعدد اخلرات الوطنية ميكننا من 

وبالتايل  باأنف�صنا،  ومن�صاآتنا  م�صاريعنا  اإدارة 

هذا يجعلنا يف غنى عنهم وعن خدماتهم، وهذا 

كان احلافز لنا للتغلب على جميع امل�صاعب يف 

العمل«.

فريق تطوعي

ي�����ص��ارك ف��ري��ق ع��م��ل ت��ط��وع��ي م���ن »ال���ب���رتول 

الوطنية« ي�صم 42 متطوعًا ومتطوعة بالإ�رشاف 

الطالبية  ال���رام���ج والأن�����ص��ط��ة  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 

اإناثًا  الثانوية  املدار�ص  لطلبة  تقدميها  يتم  التي 

وتقدم  املختلفة،  الدرا�صية  املراحل  يف  وذك��ورًا 

ال�رشكة دعمًا ماليًا للرنامج التدريبي.
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فرح وتفاوؤل

طبيعة  ح��ول  عر�صًا  حممد  جمال  ق��دم  كذلك 

والتي  واملرهقة،  املتعبة  املناوبات  يف  العمل 

بف�صل  وت���ف���اوؤل،  ف���رح  م�����ص��در  اإىل  ت��ت��ح��ول 

بداية  يف  ال��ت��ح��دي��ات  على  والتغلب  ال��ت��اأق��ل��م 

ما  اإذا  خ�صو�صًا  الإيجابية،  بالروح  العمل 

محمد: العمل الميداني 

خارج المكاتب هو الذي 

يصقل الخبرة ويعزز 

التجربة

هو  حيوي  قطاع  يف  يعمل  اأنه  املوظف  اأدرك 

ع�صب الكويت و�رشيان احلياة فيها، وتوفر 

فيه اجلهات العليا كل الدعم والفر�ص املمكنة 

وم��واج��ه��ة  ال��ع��م��ل،  م�����ص��اع��ب  ع��ل��ى  للتغلب 

التحديات.

بعيدًا  اخل���ارج  يف  امل��ي��داين  العمل  اأن  واأك���د 

ويعطي  ي�صقل اخلرة  الذي  هو  املكاتب  عن 

امل���وظ���ف خ���رة ع��م��ل��ي��ة وم��ي��دان��ي��ة، ت��وؤه��ل��ه 

ب�صاطة،  بكل  امل�صتجدات  كافة  مع  للتعامل 

بعد اأن يتعرف على طبيعة العمل املوكل اإليه، 

القطاع  يف  اجل��اذب��ة  العمل  بيئة  اأن  م�صيفًا 

الرتقاء  فر�ص  كل  للموظف  توفر  النفطي 

اإطار  مب�صتواه الوظيفي، و�صقل مهاراته يف 

العمل بروح الفريق الواحد.

مهارات القرن ال� 21

التنفيذية  الرئي�صة  اأ����ص���ادت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

النيباري  رن���ا  ال��ك��وي��ت«  »اإجن����از  ملوؤ�ص�صة 

يف  الوطنية«  »ال��ب��رتول  مع  القائم  بالتعاون 

تنفيذ ه��ذا ال��رن��ام��ج ال��رائ��د »ك��ن ري��ادي��ًا«، 

املهارات  الطلبة  اإك�صاب  على  يركز  وال��ذي 

النجاح يف  لهم  التي حتقق  املهنية والقيادية، 

حياتهم العملية واملهنية بعد دخولهم مواقع 

الإنتاج والعمل.

أكبر: الشعور الوطني 

كان الحافز لنا للتغلب 

على مصاعب العمل 

المختلفة

يحمل  الرنامج  من  ج��زءًا  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

عنوان »م�صاري اإىل املهنية«، وهو يركز على 

حلديثي  والع�رشين  احل��ادي  القرن  مهارات 

التخرج، ويتنا�صب مع ا�صرتاتيجية موؤ�ص�صة 

البرتول الكويتية، وينمي قدرات واإمكانيات 

ال�صباب، ويوؤهلهم لتحمل م�صوؤولياتهم.

حتر�ص »البرتول الوطنية« على تاأهيل ال�صباب الكويتي للقيام مب�صوؤولياتهم امل�صتقبلية
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ت�سغيل امل�سايف

ن���وه رئ��ي�����ص ق�����ص��م ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ه��ن��د���ص��ة 

الكيميائية يف كلية الدرا�صات التكنولوجية د. 

عادل فرحان العنزي، اإىل اإن عدد امل�صتفيدين 

من الرنامج يبلغ 120 طالبًا من ق�صم ت�صغيل 

ترتقي  ال��رام��ج  ه��ذه  اأن  م�صيفًا  امل�����ص��ايف، 

باملقدرات العملية لطلبة ت�صغيل امل�صايف، مبا 

ي�صاعدهم بعد التخرج على مبا�رشة اأعمالهم 

يف امل�صايف بي�رش و�صهولة، وبالتايل ننظر اإىل 

من  كبرية  قيمة  ذات  اأنها  على  الرامج  هذه 

الناحية العملية«.

اأهداف ال�سركة

لدى  تتبع  التي  التدريبية  امل��راح��ل  تتوافق 

»اإجناز الكويت« مع الأهداف التي و�صعتها 

»البرتول الوطنية« لتطوير املجتمع، وتعزيز 

هذا  ويهدف  التحديات،  مواجهة  يف  قدراته 

ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي اإىل ���ص��د ال��ف��ج��وة بني 

تزويد  عر  العمل  و�صوق  التعليمي  النظام 

الطالب مبهارات التفكري النقدي، والقدرات 

التحليلية، واملهارات القيادية الالزمة لتنفيذ 

مهام العمل، وهي قدرات ل يوفرها التعليم 

التقليدي.

المزروعي: عالقة 

تكاملية بين التعليم 

وسوق العمل للمحافظة 

على الثروة 

النيباري: البرنامج يركز 

على مهارات القرن 

الحادي والعشرين 

لحديثي التخرج

عالقة تكاملية

بدوره، اأثنى عميد كلية الدرا�صات التكنولوجية 

ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل امل��زروع��ي ب��ال�����رشاك��ة بني 

العامة  والهيئة  الكويت  وجامعة  ال�رشكة 

التطبيقي والتدريب، واأ�صاف قائاًل:  للتعليم 

»�صكرًا للبرتول الوطنية، و�صكرًا ل� »موؤ�ص�صة 

اجناز«، حيث اأن هذه الرامج ت�صاعد يف تاأهيل 

معلوماتهم  يدعم  مبا  عمليًا  الطلبة  وتدريب 

اجن��از  م��ن  ب��ال��ت��ايل  ميكنهم  وه���ذا  النظرية، 

الأعمال املطلوبة منهم م�صتقباًل، انطالقًا من 

العمل  و�صوق  التعليم  بني  التكاملية  العالقة 

للمحافظة على اأ�صول الدولة وثرواتها«.  

متدربون �صباب حر�صوا على ح�صور اللقاء ويف الإطار تكرمي متبادل بني ال�رشكة وجمعية اإجناز الكويت
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برنامج المتطلبات الوظيفية
 للمستوى اإلشرافي األول

أثبت أنه جدير بالتطبيق

اأوىل الأفكار

برنامج املتطلبات الوظيفية للم�صتوى الإ�رشايف 

 )Seniors Induction Program( الأول 

على  اإىل حقيقة  التي حتولت  الأفكار  اأوىل  كان 

اأول  م��راق��ب  قدمته  اأن  فبعد  ال��واق��ع،  اأر����ص 

اإدارة القدرات بدائرة  هيفاء اليوحة من فريق 

التدريب والتطوير الوظيفي، كم�رشوع ومقرتح 

اإىل  الفكرة  حتولت  املواهب،  اإدارة  برنامج  يف 

برنامج تدريبي حقيقي، واأحد متطلبات ترقية 

املوظفني اإىل امل�صتوى الإ�رشايف الأول.

تط�ير

الأوائل  املوظفني  فئة  لتدريب  الرنامج  يهدف 

وم�صاعدتهم  الوظيفي،  بال�صلم  اإ�رشافية  كفئة 

فيها،  والنجاح  الوظيفية  اأعبائهم  حتمل  على 

اإىل ���ص��ق��ل خ��رات��ه��م واإع���داده���م  ب��الإ���ص��اف��ة 

اأق�صام  ك��روؤ���ص��اء  الأع��ل��ى  الإداري�����ة  للمراحل 

ومدراء دوائر.

المطيري: 

إدارة الشركة 

تدعم األفكار 

والمشاريع المبتكرة  

الرتقاء مب�ستوى العاملني بكافة م�ستوياتهم الوظيفية، يحظى بالدعم 

الكويتية، ويف  الوطنية  البرتول  ل�سركة  العليا  الإدارة  قبل  الكامل من 

الدفعة  موؤخرًا  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة  كرمت  الإطار  هذا 

الإ�سرايف  للم�ستوى  الوظيفية  املتطلبات  برنامج  متدربي  من  الأوىل 

الأول، الذي تّوج املرحلة الأوىل من برنامج اإدارة املواهب.

الرئي�ض التنفيذي حممد غازي املطريي اأكد يف احلفل اخلتامي اأن الإدارة 

العليا م�ستمرة بتقدمي دعم غري حمدود لكل الأفكار وامل�ساريع املبتكرة 

مبا يتنا�سب مع املكانة الريادية لل�سركة يف كافة اأعمالها وتخ�س�ساتها. 

يهدف الرنامج اإىل م�صاعدة املوظفني على النجاح والتميز يف مهامهم
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اآفاق البتكار

وق����د اأط��ل��ق��ت دائ�����رة ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر 

الوظيفي الرنامج بالفعل ليطبق للمرة الأوىل 

يف ال�����رشك��ة ومل���دة اأ���ص��ب��وع��ني، و���ص��ارك فيه 

داخل  من  املتخ�ص�صني  املحا�رشين  من  عدد 

هذا  الإدارة  دعمت  حيث  ال�رشكة،  وخ���ارج 

اخل��رات،  �صقل  اإىل  يهدف  كونه  الرنامج 

وتعزيز قدرات املوظفني قبل الرتقية، ومن ثم 

اإعدادهم كي ي�صبحوا قيادات ناجحة وفعالة.

وتعد هذه التجربة فريدة من نوعها يف »البرتول 

موظفيها،  ل��دى  البتكار  اآف��اق  لفتح  الوطنية« 

اعتمادًا على خراتهم، ولكونهم عنا�رش قادرة 

اإظ��ه��ار اح��ت��ي��اج��ات و���ص��ع��وب��ات العمل،  ع��ل��ى 

نظم  اب��ت��ك��ار  ع��ر  عليها،  التغلب  يف  والتفكري 

واأ�صاليب اإدارية جديدة.

الأفكار املبدعة

الوظيفي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  دائ����رة  م��دي��ر 

اأفكار  اأن  اأك��د  العليان،  عبدالرحمن  ال�صابق 

املوظفني املبدعة بحاجة لدعم الإدارة العليا حتى 

التطبيق  النور عر  واأفكارهم  م�صاريعهم  ترى 

كل  ومرافقها،  وم�صافيها  ال�رشكة  يف  الفعلي 

اإدارة  برنامج  م�صيدًا  املطلوب،  املجال  ح�صب 

الأول  الإ���رشايف  للم�صتوى  الوظيفية  املتطلبات 

الذي اأثبت اأنه جدير بالتطبيق.

لأ�صبوعني  امتد  التدريبي  الرنامج  اأن  وبرغم 

فقط، اإل اأنه اأ�صبح �رشوريًا كمتطلب للرتقية، 

ملا يقوم به من تعريف املوظف مبهامه اجلديدة 

متطلبات  تلبية  ميكنه  وك��ي��ف  ال��رتق��ي��ة،  ب��ع��د 

بفريقه،  العاملني  م��ع  وال��ت��وا���ص��ل  وظيفته، 

من  وغريها  الأخ���رى  ال��دوائ��ر  مع  والتوا�صل 

اليوم  من  م�صتوى  باأف�صل  العمل،  متطلبات 

الأول بعد ترقيته.

امل�ستقبل الإداري

حر�صت  اإنها  قالت  اليوحة  هيفاء  وب�صوؤال 

على تقدمي فكرة ذات مردود اإيجابي على عمل 

ال�رشكة، وقد اختارت هذا امل�صتوى الوظيفي 

امل�صتويات  لأك��ر  وعملية  نظرية  درا�صة  بعد 

متثله  ملا  التدريب،  يف  ورغبة  تقباًل  الإداري���ة 

ه���ذه ال�����رشي��ح��ة ال�����ص��اب��ة م��ن ب��ني ال��وظ��ائ��ف 

الإداري  امل�صتقبل  فهي  الأخ��رى،  الإ�رشافية 

لل�رشكة، الذي يعد جياًل يتوىل القيادة بالعلم 

والدرا�صة.

للموظف  تاأهيلية  مرحلة  ال��رن��ام��ج  ويعتر 

على  وم�رشف  اأول  اخت�صا�صي  اإىل  للتحول 

ع���دد م���ن امل��وظ��ف��ني، ب��ح��ي��ث ي�����زوده ببع�ص 

ببيئة  معرفته  ويدعم  ال�رشورية  املعلومات 

العمل، مما ميكنه من تاأدية وظيفته من اليوم 

الأول بعد الرتقية.   

تكرمي الدفعة الأوىل

املالية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  كان 

والإداري�������ة ال�����ص��اب��ق ع��ل��ى ع��ب��داهلل ق��د ك��رم 

املتطلبات  الدفعة الأوىل من متدربي برنامج 

لهم  مقدمًا  الإ����رشايف،  للم�صتوى  الوظيفية 

�صهادات اجتياز الرنامج.

»الوطنية«  ملجلة  عبداهلل يف ت�رشيح  واأو�صح 

اأن هذه املرحلة �صت�صبح من متطلبات ترقية 

موظفي ال�رشكة اىل م�صتوى Senior وهي 

اأوىل الوظائف الإ�رشافية التي حتتاج بالفعل 

باعتبارهم  اخلرات  و�صقل  والتوعية  للدعم 

الذي  اجلديد،  واجليل  امل�صتقبلية  القيادات 

تعول عليه ال�رشكة ل�صتمرار جناحاتها.

خرات  ل�صقل  يهدف  الرنامج  اأن  واأ�صاف 

وت��ع��زي��ز ق������درات امل��وظ��ف��ني ق��ب��ل ال��رتق��ي 

لإعدادهم لي�صبحوا قيادات ناجحة وفعالة.

»ال��ب��رتول  ال���ذي تطبقه  ال��رن��ام��ج،  ومي��ّك��ن 

النفطي،  ال��ق��ط��اع  يف  م���رة  لأول  ال��وط��ن��ي��ة« 

املتدربني من تقييم العاملني يف اأق�صامهم، كما 

العمل  جمريات  بقراءة  دراي��ة  على  يجعلهم 

ماليًا واإداريًا.

وبعد النجاح الذي حققه الرنامج مع الدفعة 

الزميلة  ال��ن��ف��ط  ���رشك��ات  ت�صهد  ق��د  الأوىل 

برامج م�صابهة او تطبيق لنف�ص الرنامج يف 

امل�صتقبل القريب.

املتدربون خالل زيارتهم ملعر�ص اأحمد اجلابر للنفط والغاز
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واجلديد يف هذا الرنامج اأنه لي�ص حم�صورًا بني 

الرامج  من  كغريه  الجتماعات  قاعات  اأروق��ة 

املحا�رشات  جانب  ف��اإىل  النظرية،  التدريبية 

والندوات العلمية ي�صمل جدول الرنامج ور�ص 

عدة  يف  التعامل  وح�صن  ال��ذك��اء  لتنمية  عمل 

جمالت عملية واجتماعية، بالإ�صافة اإىل بع�ص 

الزيارات امليدانية للمواقع احليوية. 

زيارة معر�ض

الأوىل  للدفعة  املنت�صبون  املتدربون  زار  وبالفعل 

من الرنامج معر�ص اأحمد اجلابر للنفط والغاز 

عبداهلل: برنامج تطبقه 

“البترول الوطنية” 

ألول مرة في القطاع 

النفطي

العليان: يمّكن الموظف 

من تلبية متطلبات 

وظيفته والتواصل 

مع زمالئه

اليوحة: أولى األفكار 

المقترحة التي تحولت 

إلى حقيقة على أرض 

الواقع

املعريف  امل�صتوى  رفع  بهدف  الأحمدي،  مبنطقة 

للموظفني، وتنمية قدراتهم، وزيادة معلوماتهم 

عن بيئة عملهم يف جمال النفط والغاز.

واطلع املوظفون على تاريخ النفط بالكويت، 

ل��الأر���ص،  اجليولوجية  الرتكيبة  واخ��ت��الف 

احلفارات،  ونوعيات  احلفر،  عمليات  وطرق 

ناقالت  وتفريغ  حتميل  كيفية  اإىل  بالإ�صافة 

عن  ت�صجيليًا  فيلمًا  ح�����رشوا  كما  ال��ن��ف��ط، 

كارثة حريق اآبار النفط اأثناء الغزو العراقي 

الغا�صم، ومراحل اإطفاء الآبار.

 ور�ض عمل

�صهد الرنامج اأي�صًا ور�ص عمل يف جمالت متعددة، 

هدفت اإىل �صقل خرات املوظفني يف جمالت الإدارة 

من  عدد  فيها  وحا�رش  الذكاء،  وتنمية  واملحا�صبة 

املتخ�ص�صني املوؤهلني، الأمر الذي فتح املجال اأمام 

املتدربني للتعرف اأكر على البيئة املحيطة بعملهم 

وتو�صيع مداركهم بعلوم خمتلفة ومتنوعة. 

وخ�ص�ص �صمن الرنامج يوم للكلمات التعريفية 

عن  ممثلون  قدمها  ال�رشكة،  دوائ��ر  بع�ص  بعمل 

العمل  يف  ودوره���ا  اأعمالها  �صارحني  دائ���رة،  ك��ل 

املوؤ�ص�صي لل�رشكة. 

تكرمي اأفراد الدفعة الأوىل من املتدربني تقديرًا جلهودهم احلري�صة
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تدريب

على  القائمني  جهود  وثمن  لل�رشكة،  امل�صتقبلية 

التدريبي.  ال��رن��ام��ج  ومتابعة  وتنفيذ  اإع����داد 

من  باعتباره  الرنامج  ه��ذا  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 

التدريب  جم��ال  يف  واملتطورة  ال��رائ��دة  الرامج 

بالتنظيم  يتميز  اأن��ه  حيث  العامل،  م�صتوى  على 

املنهجي، واإتاحة تكافوؤ فر�ص التدريب من حيث 

التخ�ص�صات  معظم  ويغطي  وال��ن��وع��ي��ة،  ال��ك��م 

الفنية  املهارات  تطوير  اإىل  ويهدف  الهند�صية، 

ليكونوا  وتهيئتهم  اجلدد،  للموظفني  والإداري��ة 

على م�صتوى عاٍل من الكفاءة، م�صريًا اإىل تخريج 

مدى  على  ال�رشكة  مهند�صي  من  كبرية  اأع���داد 

كخطوة  اأهميته  وم��وؤك��دًا  املا�صية،  ال�صنوات 

مهنية هامة يف جمال تطوير العمل. 

من اأهم املنا�سبات

مت موؤخرًا تخريج 108 مهند�صني ومهند�صات من 

الرنامج  اإجنازهم  بعد  ال�رشكة  مواقع  خمتلف 

تراوحت  لفرتات  امتد  الذي   ،  S-OJTالتدريبي

الرئي�ص  �صنوات، وذلك بح�صور   3 اإىل  �صنة  بني 

الرئي�ص  ونواب  املطريي،  غازي  حممد  التنفيذي 

التدريب  دائ���رة  وم��دي��رة  وامل�����دراء،  التنفيذي، 

عمل  وفريق  اخل�رش،  دينا  الوظيفي  والتطوير 

الرنامج. 

ويف كلمته التي وجهها للخريجني، اأكد املطريي 

التي  املنا�صبات  اأه��م  من  هي  املنا�صبة  ه��ذه  اأن 

ي��ح��ر���ص ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة ف��ي��ه��ا، وه��ن��اأ اجلميع 

وح��ث��ه��م ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة اك��ت�����ص��اب امل���ع���ارف 

القيادة  راية  ليحملوا  الفنية،  مهاراتهم  لتطوير 

برنامج تدريبي رائد!
تعتمده الشركة لمهندسيها الجدد

�سنوياً  ال��وط��ن��ي��ة«  »ال���ب���رتول  حت��ت��ف��ل 

متكنوا  الذين  التعيني،  حديثي  مبهند�سيها 

املطلوبة  التدريبية  املهام  كافة  اإنهاء  من 

املعدة  التدريب  متطلبات  وا�ستكمال  منهم، 

لهم وفق برنامج التدريب على العمل املنظم 

تدريب  يف  ال�سركة  تعتمده  الذي   ،S-OJT
اإع��داده��م  اإىل  وي��ه��دف  اجل���دد،  مهند�سيها 

لتويل مهام وظائفهم بكفاءة واقتدار. وتويل 

احلفل  بهذا  خا�ساً  اهتماماً  ال�سركة  اإدارة 

م�ساركة  على  فيه  حتر�ض  حيث  ال�سنوي، 

اإمياناً  وفرحتهم،  اإجنازهم  اجلدد  موظفيها 

باعتباره  الب�سري،  العن�سر  باأهمية  منها 

اأهم موارد ال�سركة. 

لقطة جماعية ت�صم اإدارة ال�رشكة واملوظفني الذين اجتازوا بنجاح الرنامج التدريبي
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تكرمي عن جدارة

من جانبه اأ�صار نائب الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون 

الإدارية والتجارية با�صم العي�صى اإىل متيز احلفل 

اخلا�ص بتكرمي نخبة من مهند�صي ال�رشكة اجلدد 

 ،S-OJTبعد اجتيازهم بنجاح الرنامج التدريبي

موؤكدًا  املعتادة،  اأعمالهم  ممار�صة  خ��الل  وذل��ك 

بذلوه  ملا  تقديرًا  التكرمي عن جدارة  ا�صتحقاقهم 

من جهد وعمل جاد ودوؤوب طوال فرتة التدريب، 

مهام  ممار�صة  اإىل  لالنطالق  جاهزين  لي�صبحوا 

اإعداد  العمل بكفاءة. واأكد متيز هذا الرنامج يف 

املهارات  واإك�صابهم  اجل��دد،  املهند�صني  وتاأهيل 

املرحلة  م��ن  النتهاء  اأن��ه مت  واأ���ص��اف  ال��الزم��ة، 

الثانية من تو�صعة الرنامج، لي�صمل تخ�ص�صات 

وظيفية اأكر يف ال�رشكة. 

ويف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه، ���ص��ك��ر ال��ع��ي�����ص��ى امل���درب���ني، 

وامل�����ص��وؤول��ني ع��ن امل��ه��ن��د���ص��ني امل��ت��درب��ني، على 

جهودهم املبذولة لتذليل العقبات اأمام املتدربني، 

وثمن التعاون املثمر بني كافة القائمني على اإعداد 

الرنامج، وب�صفة خا�صة فريق  وتنفيذ ومتابعة 

النتائج  حتقيق  يف  جت�صد  وال���ذي   ،S-OJT�ال

املطلوبة من الرنامج. 

عملية خمططة

الوظيفي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  دائ����رة  م��دي��رة 

برنامج   S-OJT اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  اخل�رش  دينا 

متخ�ص�ص لإعداد وتاأهيل املوظفني اجلدد ب�صكل 

مهني منظم، وفقًا لأحدث الأ�صاليب املطبقة عامليًا 

بني  الفجوة  يختزل  فالرنامج  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 

م�صريًة  العملي،  واجل��ان��ب  الأك��ادمي��ي  اجل��ان��ب 

اإعداد املهند�صني اجلدد يف  اأهمية الرنامج يف  اإىل 

مهند�صني  ي�صبحوا  بحيث  وجيزة،  زمنية  فرتة 

لتاأدية  الأ�صا�صية  واخل��رة  الفنية  املعرفة  لديهم 

اإىل  واأ�صارت  الأمثل.  بال�صكل  الوظيفية  مهامهم 

املوظفون  خاللها  يقوم  خمططة  عملية  يعد  اأن��ه 

ب��ت��دري��ب املوظفني  اأ���ص��ح��اب اخل���رة  ال��ق��دام��ى 

وذلك  الفعلية،  العمل  اأج���واء  يف  حديثًا  املعينني 

وفق خطط مو�صوعة ومدرو�صة جيدًا. ويتبع هذا 

با�صتخدام  منهجيًا  اأ�صلوبًا  التدريب  من  النوع 

يتم من  DACUM، وهي و�صيلة معتمدة دوليًا، 
اخلرة  ذوي  بح�صور  عمل  ور�صة  عقد  خاللها 

الواجبات واملهام  لتحديد  املعنيني،  املوظفني  من 

واملعلومات املتعلقة بالعمل، ومن ثم تخ�صع هذه 

عمل  ور���ص  خالل  من  التحليل  من  ملزيد  الأعمال 

اإثر ذلك مت  اأنه على  تنظم لهذه املهمة، واأ�صافت 

و�صع برنامج مف�صل وفق احتياجات كل وظيفة 

يف ال�رشكة، بهدف توجيه املدربني واملتدربني اإىل 

طبيعة التدريب املطلوب. 

واأ�صارت اخل�رش اإىل اأنه يجري تطوير الرنامج 

ب�صكل م�صتمر، ليت�صع جماله لي�صمل تخ�ص�صات 

لتعزيز  بال�رشكة،  العمل  تخ�ص�صات  من  جديدة 

قدرات واإمكانيات موظفي ال�رشكة، مبا يتنا�صب 

مع امل�صاريع العمالقة التي يجري تنفيذها حاليًا. 

اأف�سل خريجة

لتكرمي  ال�صنوي  احلفل  اأن  اإىل  اخل�رش  واأ���ص��ارت 

منها  ف��ع��ال��ي��ات،  ع���دة  ي�صمل  ال��رن��ام��ج  جم��ت��ازي 

العيسى: تكريم 

مستحق مقابل ما بذله 

المتدربون من جهد 

مخلص وعمل جاد

الخضر: البرنامج يختزل 

الفجوة بين الجانب 

األكاديمي والجانب 

العملي

المطيري: من البرامج 

المتطورة في مجال 

التدريب على مستوى 

العالم

يشمل 50 وظيفة فنية 

و14 إدارية ويهدف إلى 

إعداد المهندسين لتولي 

مهامهم بكفاءة

يوفر فرص تدريب 

متكافئة من حيث الكم 

والنوع ويغطي معظم 

التخصصات الهندسية
حتر�ص الإدارة العليا لل�رشكة على جانب التدريب لأهميته يف تطوير الأعمال



2017 ƒ«dƒj - 472 Oó`©dG29

نبذة عن الربنامج

الكويتيني  • للجامعيني  خم�ص�ص  الرنامج 

بني  م��ا  مدته  وت���رتاوح  التعيني،  حديثي 

�صنة اإىل ثالث �صنوات. 

وظيفة  •  34 على  حاليًا  الرنامج  ي�صتمل 

فنية )من وظائف املهند�صني( بداأ تطبيقها 

منذ عام 2007.

30 وظيفة  • اإ�صافة  مت موؤخرًا النتهاء من 

للرنامج، تت�صمن 14 وظيفة اإدارية، و16 

وظيفة فنية اإ�صافية.

تاأهل فريق ال� S-OJT يف دائرة التدريب  •

�صهادة  على  وح�صل  الوظيفي  والتطوير 

امل�صتوى الثاين يف التقييم من قبل جامعة 

 DACUM Facilitator Level( »اأوهايو«

متقدم  م�صتوى  وهو   )II Certification
ف���ردًا فقط على   50 ���ص��وى  ل��ه  ي��ت��اأه��ل  مل 

م�صتوى العامل.

يتم �صنويًا )مرة اأو مرتني بال�صنة( تكرمي  •

ال��رن��ام��ج م���ن موظفي  امل��ت��خ��رج��ني م���ن 

ال�رشكة حديثي التعيني، برعاية وح�صور 

هذا  لأهمية  منه  تقديرًا  التنفيذي  الرئي�ص 

على  املرتتبة  بالنتائج  واإمي��ان��ًا  الرنامج، 

تطبيقه.  

اإجمايل اخلريجني من الرنامج حتى الآن  •

526 مهند�صًا من خمتلف مواقع ال�رشكة.
ت��ت��م م��راج��ع��ة امل��ح��ت��وي��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة  •

التغيريات  اأح��دث  ملواكبة  دوري  ب�صكل 

والتطورات الفنية والإدارية بال�رشكة. 

ج��م��ي��ع امل�����واد ال��ت��دري��ب��ي��ة وال�����ص��واب��ط  •

 S-OJT �التوجيهية متاحة على �صفحة ال

يف بوابة KNPC الإلكرتونية.   

اإتاحة الفر�صة لعدد من جمتازي الرنامج لعر�ص 

التي  التدريبية  وامل��ه��ام  ال��رن��ام��ج،  م��ع  جتاربهم 

تغطيتها،  متت  التي  الفنية  واجل��وان��ب  ت�صمنها، 

وا�صتعرا�ص انطباعاتهم وما اكت�صبوه من خرات 

ومهارات خالل هذا الرنامج، حيث ا�صتعر�ص كل 

ال�صعيبة  مب�صفاة  ميكانيكية  هند�صة  مهند�ص  من 

ميناء  مب�صفاة  عمليات  ومهند�ص  �صحاتة،  حممد 

عبداهلل م�صاري العنزي، جتربتهما وما حققاه من 

ا�صتفادة من الرنامج، كما قامت طيبة النجار من 

طبيعة  ع��ن  موجز  عر�ص  بتقدمي  الرنامج  فريق 

الرنامج ومراحل تطبيقه.

اأي�صا  تت�صمن  الفعاليات  اأن  اخل�رش  واأ�صافت 

اخ��ت��ي��ار اأح���د اخل��ري��ج��ني م��ن ال��رن��ام��ج ليمثل 

ال��ع��ام،  املتميز خ���الل  ال��ت��ط��وي��ر  امل��ه��ن��د���ص حت��ت 

مو�صحًة اأنه يتم الختيار بناء على جمموعة من 

الإدارة  قبل  من  واملعتمدة  عليها  املتفق  املعايري 

املهند�صة  اختيار  اإىل  واأ�صارت  بال�رشكة،  العليا 

ع��ال��ي��ة ال��ر���ص��ي��دي م��ن دائ����رة اخل���دم���ات الفنية 

مب�صفاة ميناء عبداهلل من بني حوايل 16 مر�صحًا 

املهند�صة  لتكون  والأق�صام  الدوائر  خمتلف  من 

املتميزة يف برنامج S-OJT لعام 2017.

حممد غازي املطريي يكّرم عددًا من املتدربني
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هدفنا واحد!
تكريم المتقاعدين والمنقولين إلى »كيبيك«

كوكبة متميزة

والكفاءات  القيادية  العنا�رش  من  الكوكبة  هذه 

التنفيذي  الرئي�ص  اإ�صادة  حمل  كانت  املتميزة، 

حممد غازي املطريي، فهي مبثابة حجر الأ�صا�ص 

يف م�رشوع م�صفاة الزور، وياأتي يف املقدمة نائب 

حامت  الزور  م�صفاة  مل�رشوع  التنفيذي  الرئي�ص 

العو�صي، الذي رافق هذا امل�رشوع منذ حلظاته 

الأوىل، ولعب دورًا اأ�صا�صيًا يف جتاوز ال�صعوبات 

اإىل اأن انطلقت ال�رشكة اجلديدة وت�صلمت مهامها 

التنفيذية بتاريخ 5/1/ 2017. 

املتقاعدون واملنقولون اإىل »البرتولية املتكاملة«، 

هم من خرية اخلرات التقنية والإدارية والفنية 

يف »البرتول الوطنية« عر �صنوات طويلة، قدموا 

فلم  ال�رشكة،  خلدمة  املتميزة  خراتهم  خاللها 

جناحات  يف  يٌد  لهم  وكانت  العطاء،  يف  يبخلوا 

ال�رشكة، وم�صاهماٌت م�صهودة يف كل املحطات، 

رفيعة  مكانة  من  اليوم  عليه  هي  ما  اإىل  و�صوًل 

بني ال�رشكات العاملية الكرى.

املتكاملة«،  »البرتولية  الزميلة  اإىل  انتقلوا  من 

�صي�صتمرون بامل�صاهمة يف مهام ل تقل طموحًا، 

اإ�صافة  ي�صكل  كي  اجلديد،  ال�رشح  هذا  لإجناح 

متميزة ومعلمًا بارزًا لل�صناعة النفطية الكويتية، 

لل�سناعات  الكويتية  ال�سركة  اإىل  املتقاعدين واملنقولني  حفل تكرمي 

فيه  اختلطت  خمتلفاً،  طابعاً  اتخذ  )كيبيك(،  املتكاملة  البرتولية 

م�ساعر الوداع بالفخر يف اآن واحد، اإذ اأن املكَرّمني �سوف ي�ستمرون 

اآخر  موقع  يف  والعطاء  العمل  م�سرية  ملتابعة  اأعمالهم،  راأ�ض  على 

م�سفاة  م�سروع  باإدارة  معنية  ك�سركة  املتكاملة«،  »البرتولية  هو 

الزور، الذي ولد يف الأ�سل من رحم »البرتول الوطنية«، اأما م�ساعر 

الفخر فمنبعها اأن ال�سركة اأجنزت 28 يف املئة من اأعمال امل�سروع 

الوليدة،  ال�سركة  اإىل  به  يعهد  اأن  قبل   ،2017 مار�ض  �سهر  حتى 

كاإحدى ال�سركات التابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية. 

كي  التحديات،  جتاوز  على  القدرة  ممتلكني 

وال�رشكات  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  تت�صارك 

هذه  يف  النجاحات  لحقة  مرحلة  يف  التابعة 

املحطات، التي تعد الأكر يف تاريخ الكويت. 

نقل العقود

اتفاقيات  موؤخرًا  الوطنية«  »البرتول  وّقعت 

ومرافق  ال��زور  م�صفاة  م�رشوعي  عقود  نقل 

ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال اإىل »البرتولية 

م��ن موظفي  ع��دد  معها  وان��ت��ق��ل  امل��ت��ك��ام��ل��ة«، 

للرئي�ص  نائبان  منهم  الوطنية«،  »ال��ب��رتول 

التنفيذي هما حامت العو�صي، واأحمد اجليماز، 

هذه الكوكبة 

كانت حجر األساس 

في مشروع 

مصفاة الزور

فعاليات

»البرتول الوطنية« تقدم كل الدعم ل�رشكة »كيبيك«
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روؤ�صاء  نخبة من  اإىل  اإ�صافة  م��دراء،  وثمانية 

الفرق، لي�صكلوا الطليعة التي �صتنه�ص بتنفيذ 

هذه امل�صاريع ال�صرتاتيجية العمالقة املتميزة 

من بني الأ�صخم والأحدث يف العامل. 

يف  التوفيق  للجميع  التنفيذي  الرئي�ص  ومتنى 

املتكاملة«،  »البرتولية  يف  اجلديدة،  مواقعهم 

ي�������ص���ت���م���روا يف ع���ط���ائ���ه���م، وحت��م��ل  وب��������اأن 

م�صوؤولياتهم يف هذا امل�رشوع الوطني الكبري، 

الكويتية  الوطنية  البرتول  اأن �رشكة  اإىل  لفتًا 

اللوج�صتي  املمكن،  الدعم  كل  و�صتقدم  قدمت 

الب�رشية  وامل������وارد  وال��ق��ان��وين  وال��ت��ج��اري 

اجلديدة  ال�رشكة  اأع��م��ال  ت�صري  كي  وغ��ريه��ا، 

من  اأن�صئت  التي  الأه��داف  لتحقيق  ي�رش  بكل 

اأجلها. 

توا�سل العطاء

املتكاملة«  »البرتولية  اإىل  املنقولني  وخاطب 

بالقول: »متيزمت خالل �صنوات عملكم الطويلة 

سيستمر إخالصكم 

المعهود في مواقعكم 

الجديدة ألجل مستقبل 

الكويت

سنستمر في تقديم 

كل الدعم والمساعدة 

من أجل إنجاح أعمال 

الشركة الجديدة

والتفاين،  بالوفاء  الوطنية  البرتول  �رشكة  يف 

وها اأنتم تتحملون م�صوؤوليات جديدة بعد اأن 

اأظهرمت خرة كبرية وامتلكتم جتربة خا�صة 

توؤهلكم لتويل م�صوؤوليات اأو�صع، وكلنا ثقة يف 

اأن اإخال�صكم والتزامكم املعهود ببذل اجلهد 

ليتوا�صل  اجل��دي��دة،  مواقعكم  يف  �صي�صتمر 

اأج��ي��ال  مل�صتقبل  ���ص��م��ان��ة  امل��ع��ط��اء  دورك�����م 

الكويت«. 

يف احلفل نف�صه، كان لبد من الإ�صادة بالزمالء 

بجد  ال�رشكة  يف  ط��وي��ل  ع��ط��اء  بعد  املتقاعدين 

فيها،  عملوا  التي  امل��واق��ع  كافة  يف  واإخ��ال���ص 

وكر�صوا لها جزءًا مهمًا من �صبابهم وخراتهم 

كي ت�صتمر »البرتول الوطنية« بف�صل جهودهم 

من  املتوا�صلة  م�صريتها  يف  املتميزة  الكبرية 

النجاحات املتتالية، والتعبري عن عميق المتنان 

يف  امل�صهودة  وم�صاهماتهم  لأعمالهم  والتقدير 

اإعالء �صاأن هذا ال�رشح الوطني. 

العوضي:

 “البترول الوطنية” 

مدرسة سّلحت الجميع 

بالخبرة الفنية واإلدارية

مدر�سة ومركز تدريب

هذه  على  العو�صي  ح��امت  اأث��ن��ى  ج��ان��ب��ه،   م��ن 

ال��ل��ف��ت��ة م��ن ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي و»ال���ب���رتول 

الوطنية«، التي تعتر بح�صب تعبريه مدر�صة 

اجلميع  �صّلحت  م��ع��ًا،  اآن  يف  ت��دري��ب  وم��رك��ز 

العمل بروح  الفنية والإدارية بف�صل  باخلرة 

الواحد، والتعاون والتالحم وال�صر  الفريق 

الأه���داف  لتحقيق  العقبات  ك��ل  م��ت��ج��اوزي��ن 

ال�صرتاتيجية.  

م�صفاة  م�رشوع  يف  العمل  »بداأ  قائاًل:  واأ�صاف 

ب���داأن���ا   2004 ع����ام  ويف   2000 ع����ام  ال������زور 

ومن  للم�رشوع،  الهند�صية  الأولية  بالدرا�صات 

هذه  اإلغاء  بعدها  وج��رى  املناق�صات،  ط��رح  ثم 

ملرتني  الأ���ص��ع��ار  ارت���ف���اع  ب�صبب  امل��ن��اق�����ص��ات 

متتاليتني، اإىل اأن مت طرحها مرة ثالثة، وتوقيع 

العقود يف 2015، والبدء يف التنفيذ الفعلي الذي 

و�صل اإىل نحو30  باملئة حتى الآن«. 

تكرمي النائب ال�صابق للرئي�ص التنفيذي حامت العو�صي 
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الشموع البرافينية 
في الصناعات النفطية!

مشكلة قديمة تكلف الماليين

اإعداد: حممد عبدالقادر الفقي

متخ�ص�ص يف ال�صوؤون النفطية

م�سكلة  الربافينية  ال�سموع  تر�سب  يعد 

النفطية  ال�سناعات  تواجهها  ع�سرية 

مع  ظهرت  قدمية  م�سكلة  وه��ي  عموماً، 

اخل��ام،  للزيت  التجاري  ال�ستغالل  ب��دء 

عن  امل�سوؤولة  ال�سركات  ت�سرف  و�سنوياً، 

ملحاولة  ال���دولرات  ماليني  النفط  اإنتاج 

التقليل من هذه امل�سكلة.

باأقالمكم
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ما هو ال�سمع؟

اأو  م��رك��ب  ك��ل  على   wax ال�صمع  كلمة  تطلق 

ويتكون  امل���اء،  يف  ي���ذوب  ل  كيميائي  خم��ل��وط 

ال�صمع عادة من الهيدروكربونات اأو الأحما�ص 

ع�صوية  اأح��م��ا���ص  )وه����ي  ال��ك��رب��وك�����ص��ي��ل��ي��ة، 

حتتوي على جمموعة COOH(، اأو الكحولت 

الكبرية،  اجلزيئية  الأوزان  ذات  والإ���ص��رتات 

وال�صموع ب�صفة عامة اأ�صلب من الدهون واأقل 

ذات مظهر لمع، وتن�صهر  منها، وهي  �صحمًا 

اأو تلني عند ت�صخينها اإىل درجة حرارة ترتاوح 

بني 40 و90 درجة مئوية.

فاإن  الأمر،  واقع  ويف  كثرية،  اأنواع  وال�صموع 

تباع  التي  ال�صمعية  املنتجات  ن�صف  من  اأك��ر 

اثنني،  اأو  ن��وع  من  خليطًا  تكون  الأ���ص��واق  يف 

الأغ��را���ص  م��ن  ك��ث��ري  يف  ع���ادة  ت�صتخدم  وه���ي 

تغطية  مثل:  واملنزلية  والتجارية  ال�صناعية 

م�صتح�رشات  و�صناعة  الأر���ص��ي��ات،  وتلميع 

التجميل واملواد الال�صقة، واجللود، واملنتجات 

القناديل،  و�صموع  الطباعة،  واأحبار  الورقية، 

واملتفجرات، والأن�صجة، واملطاط .. اإلخ. 

ما هو الربافني؟

من  تتكون  ع�صوية  م��ادة   paraffin الرافني 

التي  ال�صلبة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  م��ن  خليط 

تنتمي اإىل �صل�صلة الرافينات، و�صيغة تركيبها 

امليثان  غ��از  وُي��َع��دُّ   ،)CnH2n+2( الكيميائي 

اأب�صط مركبات هذه ال�صل�صلة، ويليه غاز الإيثان 

ثم الروبان.

كما   – ال��راف��ني  �صمع  اأو  الرافيني  وال�صمع 

يطلق عليه اأحيانًا – �صمع معدين، ل لون له ول 

رائحة ول طعم، وي�صتخدم هذا ال�صمع اأ�صا�صًا 

الأم��ر،  واق��ع  ويف  الإ���ص��اءة،  �صمع  �صناعة  يف 

لي�ص معروفًا  الإ�صاءة  فاإن تاريخ ن�صاأة �صمعة 

متامًا، وعلى اأية حال، فهي ت�صنع من كتلة من 

ت�صب  م�صابهة،  �صمعية  مادة  اأي  اأو  الرافني، 

ثالث  يف  ال��راف��ني  �صمع  وي��وج��د  فتيل،  ح��ول 

�صور:

1- ال�سمع الطري: ويحتوي هذا النوع على نحو 
وكيميائيًا  �صناعيًا  معاجلته  ويتم  زيتًا،   %50
كاملة  برافينية  �صموع  على  للح�صول  ذلك  بعد 

النقاء.

الق�رشي  ال�صمع  مثل  املتو�سط:  ال�سمع   -2
Scale Wax، وهو �صمع برافيني مت تكريره 
واأرخ�ص  ط���راوة،  اأك��ر  اأ�صبح  بحيث  جزئيًا 

فاإنه  ول��ذل��ك،  ال�صلب،  الرافيني  ال�صمع  م��ن 

ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف عديد من الأغرا�ص 

ال�صناعية والتجارية.

3- ال�سمع ال�سلب: وهو يكون خاليًا من الزيت، 
درج��ة  يف  تتفاوت  خمتلفة  درج���ات  يف  وي��وج��د 

ان�صهارها.

�سمع الربافني والنفط 

ثالثة  اإىل  ع���ام  ب�صكل  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  ي�صنف 

اأ�صناف:

نفط  وه��و  الربافيني:  الأ�سا�ض  ذو  النفط   -1
يحتوي  وقد  الرافينية،  ال�صموع  على  يحتوي 

الأ���ص��ف��ل��ت��ي��ة،  امل����واد  م��ن  ك��م��ي��ات �صئيلة  ع��ل��ى 

وي��ح��ت��وي ع��م��وًم��ا ع��ل��ى ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات 

ك��م��ي��ات جيدة  يعطي  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  ال��راف��ي��ن��ي��ة، 

عالية  التزييت  وزي��وت  الرافيني  ال�صمع  من 

اجلودة. 

2- النفط ذو الأ�سا�ض الأ�سفلتي: وهو يحتوي 
على املواد الأ�صفلتية بكميات كبرية، اأما ال�صمع 

به  يتوافر  اأنه  اأو  فيه،  يتوافر  فال  البارافيني 

بكمية �صئيلة، وعادة ما تكون الهيدروكربونات 

زيوت  وحتتاج  »احللقي«،  النفثيني  النوع  من 

من  ن��وع  اإىل  اخل���ام  ه��ذا  م��ن  املنتجة  التزييت 

من  املنتجة  ال��زي��وت  كفاءة  يف  لتكون  املعاجلة 

اخلامات ذات الأ�صا�ص الرافيني. 

يحتوي  وهو  املختلط:  الأ�سا�ض  ذو  النفط   -3
امل��واد  وكذلك  الرافيني،  ال�صمع  من  كل  على 

الهيدروكربونات  وبه  بالت�صاوي،  الأ�صفلتية 

الرافينية والنفثينية، وكذلك بع�ص الن�صب من 

الهيدروكربونات العطرية )الأروماتية(.

ان�سداد الأنابيب 

�صمعية،  مادة  الرافني  فاإن  ذكرنا،  اأن  �صبق  كما 

بع�ص  من  يرت�صب  الأحيان  بع�ص  يف  فاإنه  ولهذا 

واق��ع  اخل���ام، ويف  ال��زي��ت  م��ن  املختلفة  الأن����واع 

شركات إنتاج النفط 

تتكبد مبالغ طائلة 

للتقليل من تأثير 

هذه المشكلة

يتم ا�صتخدام ال�صموع الرافينية يف �صناعة املواد التجميلية
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ح�رشها  ميكن  ل  كبرية  جمموعة  توجد  الأم���ر، 

اعتبارها  ميكن  ال��ت��ي  الكيميائية  امل��رك��ب��ات  م��ن 

ومميزاتها  خوا�صها  لأن  نظرًا  وذلك  برافينات، 

التي  الكربون  ذرات  لعدد  تبعًا  تتغري  و�صفاتها 

يتكون منها كل مرّكب من هذه املرّكبات.

اإذا كان  والرافني ل يذوب عادة يف الزيت اخلام 

يف  تدفقه  اأثناء  منه  يرت�صب  فانه  ولذلك،  ب���اردًا، 

اإنتاج  تعوق  عنه  الناجتة  والروا�صب  النفط،  اآبار 

الزيت اخلام، كما اأن وجود ال�صمع الرافيني مع 

م�صتحلب الزيت واملاء يجعل من ال�صعب معاجلة 

هذا  وج���ود  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  امل�صتحلب.  ه��ذا 

امل�صتحلب يوؤدي اإىل حدوث بع�ص م�صكالت التاآكل 

الكيميائي يف خطوط الأنابيب والأجهزة واملعدات 

امل�صتخدمة يف ال�صناعات النفطية.

الإنتاج  اأنابيب  على  الرافينية  ال�صموع  وترت�صب 

يف  امل�صتخدمة  امل�صخات  وعلى  بالآبار،   Tubing
رفع الزيت من احلقول النفطية، كما ترت�صب داخل 

ال�صطحية  وامل��ع��دات  والأج��ه��زة  التجميع  خطوط 

قيعان  على  اأي�صًا  الآبار، وترت�صب  على  املوجودة 

اإىل  الرت�صيب  ه��ذا  وي���وؤدي  التخزين،  �صهاريج 

تقليل معدل الإنتاج، واإىل ان�صداد خطوط الأنابيب، 

اإىل معاجلة  م��ا���ص��ة  ت��ك��ون  ف����اإن احل��اج��ة  ول��ذل��ك 

الرافينات، حتى ن�صمن بذلك املحافظة على معدل 

عال ومنتظم من الزيت اخلام املنتج.

الرافينية  ال�صموع  لرت�صب  الرئي�صي  وال�صبب 

الزيت  تيار  تريد  عملية  ه��و  النفط  اإن��ت��اج  اأث��ن��اء 

ال�صخرية  التكوينات  من  يتدفق  عندما  وال��غ��از 

املنتجة لزيت النفط، اإىل اأماكن التخزين املوجودة 

على �صطح الأر�ص.

النمو  نتيجة  اإم��ا  الرافينية  الروا�صب  وتتكون 

امل�صتمر لبلورات ال�صمع الرافيني على ال�صطوح 

لرتاكم  نتيجة  اأو  واملوا�صري،  لالأنابيب  الداخلية 

ه��ذه ال��ب��ل��ورات داخ���ل ال��زي��ت، وال��ت��ي م��ع م��رور 

تلت�صق  ث��م  ب��ب��ع�����ص،  بع�صها  يلت�صق  ال��زم��ن 

بال�صطوح املعدنية التي تالم�صها، ويكون ال�صمع 

الرافيني نحو 40 اإىل 60 % من اأغلب الروا�صب 

الرافينية املوجودة يف الزيت اخلام، ومن وجهة 

النظر الكيميائية، فاإن ال�صمع الرافيني يو�صف 

باأنه مركبات كيميائية ذات �صل�صلة طويلة حتتوي 

50 ذرة من الكربون، ويتكون  اإىل   26 على نحو 

�صكل  على  بلورات  من  ال�صلب  الرافيني  ال�صمع 

اإبر، وهي تتجمع معًا لتكوين كتل كبرية ترت�صب 

يف الأنابيب وحول ال�صمامات التي ترّكب عليها، 

وعلى �صبكات خطوط الأنابيب.

عوامل متحكمة

ال�صموع  تر�صيب  يف  تتحكم  عوامل  عدة  توجد 

العامل  ف���اإن  ون��ظ��ري��ًا،  ال��ن��ف��ط،  م��ن  الرافينية 

الذي يتحكم يف عملية الرت�صيب يعود  الرئي�صي 

 ،Nucleation النوى  تكوين  على  القدرة  اإىل 

ال�صمع  ب��ل��ورات  من��و  اإىل  تكوينها  ي���وؤدي  التي 

حولها، ثم تراكمها.

تكوين  يف  ك��ب��ريًا  دورًا  احل���رارة  درج��ة  وتلعب 

كبريًا  ت��اأث��رًا  التكوين  ذل��ك  وي��ت��اأث��ر  ال��ب��ل��ورات، 

بطيئًا،  املعدل  ه��ذا  ك��ان  وكلما  التريد،  مبعدل 

مالت البلورات اإىل اأن يكر حجمها، اأما اإذا كان 

معدل التريد �رشيعًا فاإن بلورات �صمع الرافني 

���ص��وف ت��ت��ك��ون ب���اأع���داد ك���ب���رية، ول��ك��ن حجم 

البرافين مادة عضوية 

تتكون من خليط 

من الهيدروكربونات 

الصلبة

يؤدي ترسب هذه 

الشموع إلى تقليل 

معدل اإلنتاج وانسداد 

خطوط األنابيب
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اأ�صغر من حجم  يكون  احلالة  هذه  البلورات يف 

البلورات التي تنمو اأثناء عملية التريد البطيء.

اإزالتها من النفط

اإزالة  ت�صهم جميعها يف  ُاخرِتعت عدة طرق  لقد 

ال�صموع الرافينية من النفط، ولكن اإىل الآن، مل 

ينجز اإل القليل منها ملنع تكوين هذه ال�صموع، 

وعمومًا، ميكن تق�صيم الطرق امل�صتخدمة يف هذا 

املجال اإىل ثالثة اأنواع، هي:

ال��ط��رق امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة: ب��ا���ص��ت��خ��دام امل��ح��ك��ات 

من  كثرية  اأن��واع  وهناك  ذل��ك،  وغري  والكوا�صط 

املحّكات ميكن احل�صول عليها، وهي ذات فعالية 

يف اإزالة الرافني، وبع�ص املحكات التي ت�صتخدم 

يف الآبار املنتجة بال�صخ تثبت دائمًا على ق�صبان 

المت�صا�ص على امل�صخة، كما ميكن اإدخال اأنواع 

طبيعيًا  املتدفقة  الآب���ار  يف  املحكات  م��ن  اأخ���رى 

�صغرية  كرات  ت�صخ  واأحيانًا،  الرافني،  لإزال��ة 

من املطاط اأو مواد قابلة للذوبان خالل الأنابيب 

وموا�صري الإنتاج لإزالة �صمع الرافني، واأي�صًا، 

من  الرافني  بالبال�صتيك مينع  التغليف  اأن  وجد 

الرت�صب على جدران الأنابيب يف بع�ص املناطق.

ال��ط��رق ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة: ب��ا���ص��ت��خ��دام امل���وان���ع 

 dispersants وامل�����ص��ت��ت��ات   inhibitors

طرق عدة تسهم في 

إزالة الشموع البرافينية 

من النفط لم ينجز 

منها إال القليل 

واملنيبات solvents، وتقوم املوانع، وهي مواد 

اأو  البلورات،  تقليل منو  على  بالعمل  كيميائية، 

وذلك  �صغرية،  اأحجام  يف  بقائها  على  املحافظة 

عن طريق منعها من اأن تتحد معًا حتى ل تكر 

يعمل  امل��واد  ه��ذه  تقوم  حيث  حجمها،  وي���زداد 

وهذا  الرافينية،  البلورات  �صطوح  على  غطاء 

الغطاء مينع الت�صاق البلورات بع�صها ببع�ص، 

ومن ثم يوقف عملية منوها.

اأما امل�صتتات فاإن وظيفتها هي حتطيم بلورات 

اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  امل��رت���ص��ب،  ال��راف��ي��ن��ي  ال�صمع 

اخل��ام،  ال��زي��ت  يف  عالقة  تظل  اأ���ص��غ��ر  ب��ل��ورات 

ب�صهولة،  احلركة  حرية  معًا  لها  تتي�رش  بحيث 

مبنع  امل�صتتات  ه��ذه  تقوم  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 

ال�صطوح  على  الرت�ّصب  م��ن  ال��راف��ني  ب��ل��ورات 

الداخلية للمعدات.

ول ت�صتخدم املذيبات اإل يف احلالت التي ي�صوء 

اإحدى  من  الإنتاج  معدل  يقل  ك��اأن  الأم��ر،  فيها 

على  الرافينية  ال�صموع  لرت�صب  نتيجة  الآب��ار 

التي  امل�����ص��خ��ات  داخ���ل  اأو  الإن���ت���اج  م��وا���ص��ري 

ت�صتخدم يف رفع الزيت، اأو حينما ت�صد خطوط 

الأنابيب ال�صطحية جزئيًا اأو كليًا بالرافني، ويف 

هذه احلالة ل ميكن اإزالة الروا�صب الرافينية، 

لزوجتها  تقليل  ه��ي  امل��ذي��ب��ات  وظ��ي��ف��ة  ول��ك��ن 

الرافينية  البلورات  تتحول  بحيث  وتليينها، 

املرت�صبة اإىل دقائق �صغرية ميكن اأن تتدفق مع 

الزيت اخلام يف اأثناء �رشيانه.

يتم  احلالة  هذه  ويف  احلرارة:  ا�ستخدام  طرق 

�صمع  ب��ل��ورات  لإذاب����ة  اخل���ام  ال��زي��ت  ت�صخني 

املعاجلة  طرق  تطبيق  يكون  وع��ادة،  الرافني، 

بدء  بعد  ذلك  مت  اإذا  اقت�صاديًا  اأكر  بالت�صخني 

ذلك  ويتبع  الرافينية،  ال�صموع  تر�ّصب  عملية 

الرافيني،  الأ�صا�ص  ذي  اخل��ام  الزيت  ملعاجلة 

املوجود  الزيت  على  الطريقة  ه��ذه  تطبق  حيث 

يف �صهاريج التخزين، وذلك باأن يتم �صخه على 

فرتات اإىل الأفران التي تقوم بت�صخينه، ويعود 

ال�صهاريج  اإىل  اأخ���رى  م��رة  ال�صاخن  ال��زي��ت 

ليذيب باقى الرافينات املرت�صبة على القاع.

تت�صبب ال�صموع الرافينية يف حدوث خ�صائر للعمليات النفطية
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برنامج
رمضاني

حافل

تضمن أنشطة ومسابقات متنوعة

اأن�صطة

مب�سوؤوليتها  وال���وف���اء  دوره����ا،  اأداء  اإط����ار  يف 

رم�سان  �سهر  اغتنام  على  وحر�سها  الجتماعية، 

الف�سيل يف تقدمي اأن�سطة تعود بالفائدة على اجلميع، 

الدينية والثقافية  الأن�سطة  ال�سركة عددًا من  نظمت 

باإقبال  الأن�سطة  ه��ذه  حظيت  وق��د  والريا�سية، 

ملحوظ من جانب موظفي ال�سركة واأبنائهم، وكذلك 

من موظفي القطاع النفطي ب�سكل عام.
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وقد فاز 18 مت�صابقًا باملراكز الثالثة الأوىل عن 

كل فئة وهم كما يلي:

•  – امليا�ص  )عبداهلل  واح��د  جزء  الأولد  فئة 

حممود نواز – عمر عبداهلل(

فئة الأولد جزئني )عبداهلل �صيد – يو�صف  •

الرفاعي – ه�صام عبداللطيف(

•  – ب��اق��ر  البنات ج��زء واح���د )����رشوق  فئة 

هدية بيكادان – هبة عبدالعاطي(

ف��ئ��ة ب��ن��ات ج��زئ��ني )���ص��م��ا ���ص��ي��د – زينب  •

عبدالعاطي – مرمي عبدالعاطي(

م�صطفى  •  – الكفيف  )خالد  املوظفني  فئة 

خيمة رم�سانية

جهزت ال�رشكة منذ بداية �صهر رم�صان املبارك 

الرئي�صي  املبنى  مقابل  �صائم  اإف��ط��ار  خيمة 

بالأحمدي، مت فيها تقدمي وجبات اإفطار جمانية 

املحيطة  املنطقة  ع��م��ال  وخ��ا���ص��ة  لل�صائمني، 

بال�رشكة.

من  اجلهد  ه��ذا  يف  ال�رشكة  موظفو  �صاهم  وق��د 

امل�صاهمة بتقدمي ترعات نقدية، مما كان  خالل 

له اأكر الأثر يف توفري املزيد من وجبات الإفطار 

املجانية، ولوحظ اأن هذه املبادرة حظيت باإقبال 

لفت من قبل املوظفني.

�صائم   1000 نحو  اخليمة  ا�صت�صافت  وق��د 

وعملية  التجهيزات  على  اأ���رشف  فيما  يومياَ، 

ال�صائمني  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��وج��ب��ات  اإع����داد 

والإع��الم،  العامة  العالقات  دائرتي  من  فريق 

واخلدمات العامة.

م�سابقة القراآن الكرمي

منذ  تنظيمها  على  ال�رشكة  درج��ت  فعالية  ويف 

�صنوات، تولت دائرة العالقات العامة والإعالم 

العا�رشة  الرم�صانية  امل�صابقة  تنظيم  م�صوؤولية 

واملخ�ص�صة  وجت��وي��ده،  الكرمي  ال��ق��راآن  حلفظ 

النفطي  ال��ق��ط��اع  وم��وظ��ف��ي  ال�����رشك��ة،  ملوظفي 

واأبنائهم ب�صكل عام، وذلك بالتعاون مع وزارة 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية، التي وفرت من 

جانبها جلان التحكيم.

وق����د ج����اءت امل�����ص��ارك��ات ���ص��م��ن ���ص��ت ف��ئ��ات 

وفق  والبنات،  وللبنني  واملوظفات،  للموظفني 

جدول مقرر للحفظ.

تجهيز خيمة “إفطار 

صائم” أمام المبنى 

الرئيسي استضافت 

ألف صائم يوميًا 

مسابقة حفظ القرآن 

الكريم بمشاركة 

موظفي الشركة 

والقطاع النفطي

»بو طبيلة« اأدخل ال�رشور والبهجة يف نفو�ص الأطفال
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حافظ – عبداهلل الدو�رشي(

عبري  •  – الدحملي  )اإمي����ان  امل��وظ��ف��ات  فئة 

حممد – فاطمة الفرحان(

حفل »القرقيعان«

ال�رشكة  اأقامت  ال�صنوية،  العادة  على  وجريًا 

حفل القرقيعان و�صط اأجواء رم�صانية متميزة 

يف  �صاركت  حيث  الوطنية«،  »بيت  ن��ادي  عمت 

وح�رشه  ال�صعبية،  طبيلة«  »اأب��و  فرقة  احلفل 

العديد من موظفي ال�رشكة واأبنائهم.

تخلل احلفل فقرات ترفيهية وم�صابقات �صيقة 

فرقة “أبو طبيلة” 

الشعبية أحيت حفل 

قرقيعان الشركة في 

“بيت الوطنية” 

قدمت فيها الهدايا للفائزين، واأن�صدت الأغاين 

اإىل  البهجة  اأدخ��ل��ت  التي  وال�صعبية  الوطنية 

توزيع  ذل��ك  واأع��ق��ب  وال��ك��ب��ار،  ال�صغار  قلوب 

حلوى القرقيعان على الأطفال.

�صعادتهم  ع��ن  احلفل  يف  امل�صاركون  ع��ر  وق��د 

مب��خ��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ت�����ص��م��ن��ه��ا حفل 

وتوفري  التنظيم،  بح�صن  م�صيدين  القرقيعان، 

كافة اخلدمات التي قدمت للح�صور.

م�ست�سفيات ودور رعاية

كما قامت ال�رشكة ممثلة يف دائرة العالقات العامة 

والإعالم بزيارة عدد من امل�صت�صفيات ودور الرعاية 

القرقيعان  وتوزيع  الكويت  حمافظات  خمتلف  يف 

م�صت�صفى  الدائرة  فريق  زار  حيث  الأطفال،  على 

الأحمدي، وم�صت�صفى الرازي للعظام، وم�صت�صفى 

بنك الكويت الوطني، ومركز الرعاية التلطيفية.

وكذلك زار الفريق بيت عبداهلل لرعاية الطفولة، 

ودار احل�صانة العائلية لالأيتام التابعة لوزارة 

الأط��ف��ال  لأن�صطة  ال�����ص��وؤون، وم��رك��ز اخل���رايف 

مب�رشف،  للتوحد  الكويت  وم��رك��ز  امل��ع��اق��ني، 

اأج��واء  و�صط  ل��الأط��ف��ال  القرقيعان  ق��دم  حيث 

رم�صانية مبهجة.

ا�صرتاتيجية  �صمن  الن�����ص��ط��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

ال�������رشك���ة يف ت���ع���زي���ز م���ف���ه���وم امل�����ص��وؤول��ي��ة 

التي  الإيجابية  للمعاين  وتاأكيدا  الجتماعية، 

العزيز،  ووطننا  اخل��ري  جمتمعنا  بها  يزخر 

زيارات لمجموعة من 

المستشفيات ودور 

الرعاية في مختلف 

محافظات البالد

حظي حفل القرقيعان الذي نّظمته ال�رشكة باإقبال املوظفني واأفراد عائالتهم
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موظفونا ساهموا في 

إنجاح مبادرة إفطار 

الصائم بتقديم 

تبرعات نقدية

أجواء حماسية في 

بطولة شهداء القطاع 

النفطي لكرة القدم 

والكرة الطائرة

ف��ه��ي دع���وة ل��ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود، مل��ا ف��ي��ه خري 

و�صالح املجتمع.

ال�صنوية  ال��رم�����ص��ان��ي��ة  ال�����رشك��ة  ج��ول��ة  وت��ع��د 

امل�صت�صفيات  اأط��ف��ال  على  القرقيعان  لتوزيع 

يف  ت�صاهم  وج��دان��ي��ة،  م�صاركة  الرعاية  ودور 

خالل  من  املجتمع،  مع  ال�صلة  اأوا���رش  تاأكيد 

حتر�ص  حيث  امل�صتمرين،  والت�صجيع  الدعم 

ال�رشكة �صنويًا على القيام مبثل هذه الفعاليات 

يف  لت�صاهم  الالزمة  الرعاية  وتقدمي  والأن�صطة، 

التالحم والتكاتف بني املجتمع وموؤ�ص�صاته.

من جهة اأخ��رى ثمن اأول��ي��اء اأم��ور الأط��ف��ال يف 

امل�صت�صفيات  واإدارات  اجلولة  حمطات  كافة 

الوطنية«  »ال��ب��رتول  م��ب��ادرات  الرعاية،  ودور 

ال�رشكة  التزام  م��دى  تعك�ص  التي  الإن�صانية، 

وم�صاركة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����ص��وؤول��ي��ة  بتحمل 

املجتمع يف خمتلف منا�صباته واأن�صطته.

   بطولة �سهداء القطاع

النفطي  ال��ق��ط��اع  ���ص��ه��داء  بطولة  ات��خ��ذت  وق��د 

الرم�صانية العا�رشة لهذه ال�صنة طابعًا حما�صيًا 

كرة  م�صابقة  يف  املناف�صة  ا�صتدت  فقد  متميزًا، 

القدم لل�صالت املغلقة، والتي نظمتها ال�رشكة 

تناف�صت  حيث  ال��وط��ن��ي��ة«،  »ب��ي��ت  م��الع��ب  على 

لديها من  ما  البطولة فرق قدمت كل  لقب  على 

مهارات.

وانتهت مناف�صات البطولة بفوز فريق »املرحوم 

فريق  فاز  فيما  الأول،  باملركز  العنزي«  �صليم 

»العنزي« باملركز الثاين.

تناف�صًا  �صهدت  فقد  الطائرة  كرة  م�صابقة  اأما 

لف���ت���ًا خ�����ص��و���ص��ًا ب���ني ال��ف��ري��ق��ني ال��ف��ائ��زي��ن 

مباراة  قدما  الذين  وال��ث��اين  الأول  باملركزين 

باملركز  »احلقان«  فريق  بفوز  وانتهت  رائعة، 

الأول، فيما فاز فريق »البريمي« باملركز الثاين.

اأخرى يف  �صيقة  البطولة م�صابقات  كما �صهدت 

الطاولة  وتن�ص  ف��وت«  و»البيبي  »البلياردو« 

و»الكوت بو�صتة«.

تكرمي الفائزين يف برنامج امل�صابقات الرم�صانية 
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كيف تختار تخصصك الجامعي؟

العام الدراسي 
األبواب على 

ل على اهلل عز وجل التوكُّ

ن�صلى  لو  وحبذا  عظيمة،  اآثار  اهلل  على  للتوكل 

وجل  عز  اهلل  من  ونطلب  ا�صتخارة،  ركعتني 

التوكل  ومينح  ينا�صبنا،  ملا  والهداية  التوفيق 

عنه  ويبعد  والطماأنينة،  الثقة  الدار�ص  اهلل  على 

قيمة  نعلم  ونحن  والرتدد،  والياأ�ص  الوهن 

النقطة جيدًا، فمهما حققنا من جناح فهو  هذه 

اأنف�صنا  اإىل  اأوكلنا  اهلل  اأن  ولو  اهلل،  من  بتوفيق 

ق�صة  يعلم  وكلنا  �صيئًا،  ننجز  اأن  ا�صتطعنا  ملا 

ا اأُوِتيُتُه َعَلى ِعلٍْم ِعنِدي«،  َ قارون عندما قال »اإِمَنّ

الطالع  يريد  ملن  املعلومات،  من  املزيد  وهناك 

على هذا اجلانب يف »كتاب العر وديوان املبتداأ 

واخلر« لبن خلدون.  

حب التخ�س�ض

حب مادة معينة يعني اأن ال�صخ�ص لديه نقاط قوة 

يف هذه املادة ت�صاعده على الإبداع، لأن ال�صخ�ص 

املعلومات  من  املزيد  ملعرفة  مت�صوقًا  عادة  يكون 

حول هذه املادة، وقد مييل بع�ص الطلبة لختيار 

���ص��ه��ل��ة، ويهملون  لأن��ه��ا  ف��ق��ط  ال�����ص��ه��ل��ة  امل����واد 

خاطئة  طريقة  وه��ذه  يحبونه،  ال��ذي  التخ�ص�ص 

ذلك،  من  اأعلى  تكون  اأن  يجب  الدار�ص  همة  لأن 

بها.  ويتميز  يحبها  التي  املادة  يختار  اأن  ويجب 

مثل هوؤلء الطلبة رمبا يكون هدفهم فقط النجاح 

وخدمة  التميز  ولي�ص  ال�صهادة،  على  واحل�صول 

الذين  الطلبة  من  وكثري  واأوط��ان��ه��م،  جمتمعهم 

يحبون تخ�ص�صاتهم يبدعون فيها، ونود هنا اأن 

نذكر ق�صة رائعة عن ديفيد هارمتان الكفيف، فقد 

كان هذا الرجل الأمريكي �رشيرًا ل يرى، وكان 

يحب الطب ودرا�صة هذا التخ�ص�ص ال�صعب. 

اعتقدت عائلته وكذلك اأ�صدقاوؤه اأنه ي�صتحيل عليه 

اأن ينجح بهذا التخ�ص�ص، ويف بداية الثمانينيات 

درا�صته  امت��ام  على  اأو���ص��ك  املا�صي  ال��ق��رن  م��ن 

الثانوية، وعندها ح�صل على درجات �صبه كاملة 

على  ليح�صل  كليات   10 اإىل  تقدم  الوقت  ذلك  يف 

طلبه،  رف�صت  كليات   9 لكن  اجلامعي،  القبول 

وه��ي جامعة  الأخ����رية  اجل��ام��ع��ة  عليه  وواف��ق��ت 

اأنه قادر على الإبداع  متبل، وبداأ التحدي ليثبت 

واإن كان �رشيرًا، لكن �صعوبة هذا املجال جعلته 

يرونه  ما  لو�صف  واأ�صاتذته  بزمالئه  ي�صتعني 

جمتمع

12
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اإىل تلم�ص ر�صوم حفرت  حتت املجهر، بالإ�صافة 

هذه  املكفوفني  ي�صتخدمها  كالتي  معينة  بطريقة 

الأيام. لقد حافظ على متيزه منذ الف�صل الدرا�صي 

يف  ط���الب   5 اأف�����ص��ل  ب��ني  ي�صنف  وك���ان  الأول، 

اأن  اإىل  درا�صته  تابع  ثم  تخرج،  اأن  اإىل  اجلامعة 

الطب،  يف  الدكتوراه  �صهادة  على  وح�صل  جنح 

على  والت�صميم  الإرادة  ق��وة  انت�رشت  وه��ك��ذا 

النجاح، وقد دفع به عدم الياأ�ص اإىل الإبداع. وله 

عدد من الأقوال واحلكم منها: 

 »ل اإن�صان يخلو من الإعاقة«، و»اإ�صابتي بالعمى 

كانت �صبب متيزي«. 

درا�سة القدرات

اأخي  ينا�صب  ل  رمبا  ينا�صبني  الذي  التخ�ص�ص 

عز  اهلل  لأن  النا�ص،  من  فالن  اأو  �صديقي  اأو 

اأذكى  اأنني  يعني  ل  وهذا  خمتلفني،  خلقنا  وجل 

طبيعة  لأن  بل  معني،  جمال  يف  قوي  لأنني  منهم 

لديه  منا  وكل  الآخر،  عن  تختلف  منا  واحد  كل 

ا�صتفتاء  اأجرينا  ولو  خمتلف،  واهتمام  رغبة 

للطلبة حول التخ�ص�ص الذي يرغبون به لوجدنا 

اأطباء  يكونوا  اأن  يتمنون  الطلبة  من  كثريًا  اأن 

لل�صورة اليجابية  نتيجة  وطيارين ومهند�صني، 

التي حتملها هذه التخ�ص�صات، وبع�صهم �صيقول 

هذه  لدرا�صة  القدرة  لديهم  تكن  اإن مل  هذا حتى 

التخ�ص�صات. كل منا يجب اأن يكون متيقنًا باأنه 

�صخ�ص مميز، وما يحتاج اإليه هو فقط التوجيه 

ال�صحيح مل�صار حياته، واختيار التخ�ص�ص الذي 

يتالءم مع قدراته، واإن �صعفك يف جمال معني ل 

تفكري  اإىل  حتتاج  ولكنك  متميز،  غري  اأنك  يعني 

جدي لإدراك املجال الذي ينا�صبك.

اكت�ساف امليدان

يرافقك  �صوف  الذي  التخ�ص�ص  اختيار  قبيل 

متطلبات  على  تطلع  اأن  لك  ميكن  حياتك  طيلة 

األ  علينا  يجب  هنا  جيدًا.  التخ�ص�ص  اأو  املهنة 

حول  اأ�صدقائنا  انطباع  اأو  بانطباعنا  نكتفي 

الطالب  ي�صتطيع  حيث  ذاك،  اأو  التخ�ص�ص  هذا 

ومناق�صة  التخ�ص�ص،  نف�ص  بخريجي  يلتقي  اأن 

عن  متكاملة  فكرة  وتكوين  غام�صة  نقاط  اأي 

فيها. وميكن  الدخول  قبل  املهنة  اأو  التخ�ص�ص 

عن  ال�صابقني  اخلريجني  الطالب  ي�صاأل  اأن 

العقبات والإيجابيات وال�صلبيات التي واجهوها 

ل  حتى  جتاوزها،  على  والعمل  الدرا�صة،  اأثناء 

زيارة  للطلبة  وميكن  درا�صته،  اأثناء  فيها  يقع 

الذي  بالتخ�ص�ص  ال�صلة  ذات  العمل  اأماكن 

نف�ص  يف  يعملون  باأ�صخا�ص  واللتقاء  يحبونه، 

التخ�ص�ص  عن  متكاملة  فكرة  لتكوين  املجال، 

الذي يرغبون به.

حتديد الأهداف

ميكن اأن ن�صاأل اأنف�صنا عن الهدف من درا�صة هذا 

ننجزه  اأن  ميكن  الذي  وما  ذاك،  اأو  التخ�ص�ص 

خدمة  ن�صتطيع  هل   .. التخ�ص�ص  خالل  من 

وتطوير جمتمعنا؟، واإذا ما كان هناك جمال اآخر 

لدينا  لأن  اأف�صل  ب�صكل  بلدنا  خدمة  منه  ميكننا 

الإمكانية فيه دون غريه. 

توبيخ  وحتمل  كثريًا،  �صر  الدوؤيل  الأ�صود  اأبو 

اإيجاد  على  حتثه  دائمًا  كانت  التي  زوجته، 

وقته  ق�صاء  من  بدًل  الرزق،  لك�صب  عمل  اأي 

كان  ولكنه  والتاأليف،  والبحث  الدرا�صة  يف 

اإرثًا  لنا  ترك  فقد  لذا  الأمة،  خدمة  على  م�رشًا 

وم�صاهمات عظيمة يف الأدب، منها و�صع عالمات 

الت�صكيل على حروف اللغة العربية. 

بحث اخليارات

ا�صتعرا�ص  وهو  عنه  نغفل  األ  يجب  اآخر  اأمر 

تتوفر  ل  الطالب  فبع�ص  املطروحة،  اخليارات 

يحبونه  الذي  التخ�ص�ص  لدرا�صة  الفر�صة  لهم 

على  ح�صوله  لعدم  اأو  معينة،  ظروف  نتيجة 

هذا  توفر  لعدم  حتى  اأو  املطلوبة،  الدرجة 

املنطقة،  يف  املوجودة  اجلامعة  يف  التخ�ص�ص 

التفكري  يعيد  اأن  الطالب  ي�صتطيع  كهذه  حال  يف 

التي  املتاحة  اخليارات  وي�صتعر�ص  جمددًا، 

توؤهله درجاته لدرا�صتها.

الهتمام والهوايات

وتخ�ص�ص  معينة  مبادة  ال�صخ�ص  اهتمام 

وحتقيق  النجاح  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  معني 

يف  يهتم  ال�صخ�ص  كان  لو  حتى  عظيمة،  نتائج 

الأ�صخا�ص  بع�ص  جمال غري تخ�ص�صه، وهناك 

العامل  م�صتوى  على  كبريًا  جناحًا  حققوا  الذين 

جوبز  �صتيف  مثل  معني  تخ�ص�ص  درا�صة  دون 

فهذا  اآبل.  ل�رشكة  ال�صابق  التنفيذي  الرئي�ص 

ال�صخ�ص مل يكمل حتى درا�صته اجلامعية، ولكن 

همته العالية واهتمامه بعمله، جعله يتفوق على 

اآلف النا�ص الذين يحملون درجات علمية عالية. 

وهكذا ي�صتطيع الدار�ص حتقيق النجاح، ونتائج 

النقاط  من  عدد  على  الرتكيز  خالل  من  اأف�صل 

التي ت�صاعده على فهم ومعرفة التخ�ص�ص قبل 

ان�صمامه اإليه. 
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مادة الجرافين!

من أهم االكتشافات الصناعية في القرن     21

قفزت  فقد  املاألوفة،  احلدود  املتوا�سلة  الب�سرية  والكت�سافات  الب�سري  العقل  جتاوز 

حدود  اإىل  احلايل  القرن  وبداية  املا�سي  القرن  نهايات  خالل  التكنولوجية  الخرتاعات 

مبهرة، تعجز الكلمات اأحيانا عن و�سفها، ولو عدنا عقودًا قليلة اإىل الوراء لرمبا اعتقدنا 

اأن تب�سر النور، ومثال ذلك التطور الكبري يف �سناعة  اأن اخرتاعات كهذه ي�ستحيل لها 

الطائرات والقطارات وتزويدها باأنظمة دقيقة لتوفري اأعلى درجات ال�سالمة للب�سر، ولبد 

لهذه ال�سناعات والتكنولوجيا والأنظمة من مواد اأولية تعتمد عليها لبلوغ درجة الكمال. 

بنيتها  الهيليوم من خالل  اأ�صغر ذرة من  بعبور 

ال�صدا�صية البالغة الكثافة. 

وقد اكت�صف مادة اجلرافني العاملان اأندريه جيم 

مان�ص�صرت  جامعة  م��ن  نوفو�صيلوف  وكو�صتيا 

الكت�صاف  بهذا  وحازا   ،2004 �صنة  الريطانية 

على جائزة نوبل يف الفيزياء �صنة 2010.   

 طريقة ال�سنع

اأجزاء �صغرية جدًا وحمدودة من  ميكن �صناعة 

وتقليدية،  ب�صيطة  اأدوات  بوا�صطة  اجل��راف��ني 

وذلك من خالل �صب بع�ص م�صحوق اجلرافيت يف 

مادة اجلرافني

بها  اأحتفنا  التي  اجلديدة  الكت�صافات  ه��ذه  من 

م��ادة  الريطانية  مان�ص�صرت  جامعة  م��ن  علماء 

�صتعطي  اأنها  العلماء  يتوقع  والتي  اجل��راف��ني، 

ال�صناعات  وخ�صو�صًا  لل�صناعات  جديدة  دفعة 

الدقيقة والإلكرتونية، و�صت�صل بها اإىل م�صتويات 

اأعلى من الكفاءة واجلودة. 

 »Graphene« باجلرافني  امل���ادة  ه��ذه  �صميت 

لأنها م�صتقة من اجلرافيت »Graphite«، وهي 

لأنها  الع�صل  قر�ص  وت�صمى  الكربون،  من  مادة 

م��ادة  اأن��ح��ف  وه��ي  البنية،  حيث  م��ن  ب��ه  �صبيهة 

معروفة على الإطالق اإىل يومنا هذا، ولكنها اأقوى 

هذه املواد جميعا.

ت�صمح  ل  اأن��ه��ا  ل��درج��ة  للغاية  كثيفة  م���ادة  اإن��ه��ا 

عل�م وتكن�ل�جيا

إذا ما تمكن العلماء 

من تأمين مصادر 

مناسبة لهذه المادة 

فستشهد الصناعات 

نقلة نوعية كبيرة
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خالط، واإ�صافة �صائل غ�صل ال�صحون، وخلطها 

�صيكون  ث��م  وم��ن  ي�صرية،  ل��ف��رتة  عالية  ب�رشعة 

وميكن  النقي،  اجلرافني  من  �صغرية  كمية  لديك 

اأي�صًا احل�صول على م�صحوق اجلرافني من اأقالم 

الر�صا�ص.

ت�صنع مادة اجلرافني من مادة الكربون البلوري، 

والنا�صئة.  املتحولة  ال�صخور  يف  يتواجد  ال��ذي 

وهناك طريقة اأخرى جترى عليها اأبحاث، وميكن 

اأكر  ب�صكل  اأن متكننا من ت�صنيع اجلرافني  لها 

الكيميائي  الرت�صيب  خ��الل  م��ن  وذل���ك  واأي�����رش، 

للبخار، ولكن هذه الطريقة ل تزال تواجه بع�ص 

العقبات، مثل تكون اأكر من طبقة من اجلرافني 

فوق بع�صها، وفقدان بع�ص خوا�صها، وتعر�ص 

بلور الغرافيت ملحاليل الأحما�ص، ومنها حم�ص 

الآزوت وحم�ص الكريت.

ب�صناعة  واملهتمني  املتابعني  م��ن  الكثري  يعتقد 

مل��ادة  الأف�����ص��ل  البديل  �صيكون  ب��اأن��ه  اجل��راف��ني 

ال�صيليكون، لأن مادة اجلرافني ل تكاد ت�صاهى 

من ناحية رقتها و�صدة �صالبتها، وهناك حماولت 

متوا�صلة من �رشكات خمتلفة لال�صتثمار يف اإنتاج 

اجلرافني لأهميتها املتزايدة يف املجال ال�صناعي. 

قفزة نوعية

اجل��راف��ني  م���ادة  اأن  العلماء  م��ن  ال��ع��دي��د  يعتر 

الكت�صافات  اأهمية  حيث  م��ن  الأوىل  امل���ادة  ه��ي 

ال�صناعية يف القرن الواحد والع�رشين، خ�صو�صًا 

وهي  الإلكرتونية،  واخل��الي��ا  املعاجلات  �صناعة 

وقوة  مرونة  وذات  �صفافة  رقيقة  كمادة  تت�صكل 

عالية، لذا يعترها العلماء املفتاح الرئي�صي لقفزة 

نوعية يف امل�صتقبل القريب للعديد من ال�صناعات.  

تتميز هذه املادة بالعديد من امليزات الفريدة من 

نوعها، وخ�صو�صًا ال�رشعة الفائقة لالإلكرتونات 

اأن ترفع  داخل �رشائح هذه املادة، لذا ميكن لها 

و�صا�صات  النقالة  والهواتف  احلوا�صيب  �رشعة 

اإىل  الأخرى  الذكية  الأجهزة  من  والكثري  اللم�ص 

ب�صكل  اجلرافني  وتتفوق  جدًا.  عالية  م�صتويات 

يف  حاليًا  امل�صتخدمة  ال�صيليكون  مادة  على  كبري 

�صنع  م��ن  العلماء  متكن  ول��و  الذكية،  الأج��ه��زة 

الأّول  البديل  �صتكون  كبرية  باأحجام  اجلرافني 

للمعادن ال�صلبة، وهي تت�صابه مع املعادن بكثري 

من اخلوا�ص، لكن تكمن اأهمية هذه املاّدة يف اأّنها 

الفولذ، ولكن  200 �صعف من  باأكر من  اأقوى 

اإنتاج كميات  على  القدرة  عدم  العائق احلايل هو 

يف  باه�صة  تكاليف  يتطلب  ذلك  لأن  منها،  كبرية 

الوقت الراهن.

م�ستقبل واعد

دورًا  �صتلعب  اجلرافني  مادة  اأن  العلماء  يتوقع 

كثريًا  ت�صاهم  لأنها  البطاريات  �صناعة  يف  مهمًا 

التخزينية،  و�صعتها  وقدرتها  كفاءتها  زي��ادة  يف 

خ�صو�صًا  اأط���ول،  ل��ف��رتات  بالطاقة  والح��ت��ف��اظ 

حتمل  على  عالية  ب��ق��درة  تتمتع  امل���ادة  ه��ذه  اأن 

اجلرافني  و�صتجتاح  العالية.  احل��رارة  درج��ات 

�صناعات اأخرى مثل اأدوات الت�صال والت�صوير 

وخمتلف الأجهزة الذكية، و�صتلعب دورًا مهمًا يف 

زيادة فعالية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة 

ال��ط��ائ��رات  اأن��ظ��م��ة  �صناعة  وك��ذل��ك  ال�صم�صية، 

وال�صيارات والأقمار ال�صناعية. ومت ا�صتخدامها 

مواد  يف  ال�صغر  البالغة  الثغرات  �صد  يف  موؤخرًا 

واأدوات م�صتخدمة يف تكنولوجيا النانو. 

اإمكانية  يف  احل��ال��ي��ة  ال��درا���ص��ات  بع�ص  وتبحث 

بع�ص  وت��ط��وي��ر  ل�صناعة  اجل��راف��ني  ا���ص��ت��خ��دام 

املواد البال�صتيكية، بوا�صطة اإ�صافة ن�صب معينة 

من اجلرافني اإىل املواد البال�صتيكية، مما يزيد من 

ويعزز  التو�صيلية،  وقدرتها  و�صالبتها  قوتها 

العالية،  احل����رارة  درج���ات  حتمل  على  ق��درت��ه��ا 

لأن  املنتجات،  ه��ذه  م��ن  اأك��ر  ك��م  توفري  وك��ذل��ك 

كميات اجلرافني اخلال�صة لزالت �صئيلة. 

وي��ع��م��ل خ���راء م��ن ���رشك��ة ���ص��ام�����ص��وجن )معهد 

اأج��ل  م��ن  امل��ت��ط��ورة(  للتكنولوجيا  �صام�صوجن 

�صالحية  لإط��ال��ة  مبتكرة  طريقة  اإىل  التو�صل 

خالل  من  اجلوالة،  التلفونات  بطاريات  وفعالية 

مادة  وبا�صتخدام  اإليها،  اجلرافني  مادة  اإدخ��ال 

اجلرافني ميكن م�صاعفة كفاءة وعمر البطاريات 

اإىل عدة اأ�صعاف.  

�صام�صوجن  ���رشك��ة  خ���راء  بع�ص  اكت�صف  وق��د 

طريقة مل�صاعفة حجم هذه املادة من خالل اإ�صافة 

مواد فعالة اأخرى اإليها، وهذا رمبا ميهد الطريق 

يف  معقولة  وبتكلفة  بحرية  اجلرافني  ل�صتخدام 

بع�ص ال�صناعات م�صتقباًل.

التحدي الأكرب

ي��واج��ه �صناعة اجل��راف��ني ه��و ع��دم  اأك���ر حت���ٍد 

عليها  احل�صول  زال  ول  كافية،  بكميات  توفرها 

نتكلم  عندما  خ�صو�صًا  مع�صلة  ي�صكل  ذاته  بحد 

ع��ن ك��م��ي��ات ك��ب��رية ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف الأغ��را���ص 

ت�صاعد  املرحلة  املختلفة. ولكن يف هذه  ال�صناعية 

ل  التي  الأ�صياء  �صناعة  على  املتوفرة  الكميات 

تتطلب كميات كبرية منها، مثل �صناعة ال�رشائح 

الإلكرتونية.

واإذا ما متكن العلماء من تاأمني م�صادر منا�صبة 

نوعية،  نقلة  ال�صناعات  ف�صت�صهد  امل���ادة،  لهذه 

وهواتف  كمبيوترات  اأيدينا  متناول  يف  و�صيكون 

ن��ق��ال��ة واأج���ه���زة ذك��ي��ة ب������اأداء خم��ت��ل��ف مت��ام��ًا، 

ه��ذه  اأداء  وك��ف��اءة  ���رشع��ة  جم���ال  يف  خ�صو�صًا 

الأجهزة، وقدرتها على العمل لفرتات طويلة. 

يتوقع العلماء أنها 

ستعطي دفعة 

جديدة للصناعات 

وخصوصًا الدقيقة 

منها واإللكترونية

اكتشف الجرافين 

العالمان أندريه جيم 

وكوستيا نوفوسيلوف 

وحازا بها على جائزة 

نوبل في الفيزياء

تتشابه مع المعادن 

بكثير من الخواص 

وتكمن أهميتها في 

أّنها أقوى بأكثر من 

200 ضعف من الفوالذ
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الغدة الدرقية
وظيفتها هامة جداً

يوجد يف ج�سم الإن�سان نوعان من الغدد، هما الغدد القنوية، و�سميت 

جمرى  خارج  اإىل  افرازاتها  فيها  مترر  قنوات  اىل  حتتاج  لأنها  بذلك 

الدم، ومن اأمثلتها الغدد اللعابية، والغدد العرقية، والغدد الدهنية 

تفرز  لأنها  وذل��ك  ال�سماء،  بالغدد  ي�سمى  الثاين  والنوع  وغريها، 

هرموناتها مبا�سرة يف جمرى الدم.

الغدة الدرقية من الغدد ال�سماء، اأي التي تدخل اإفرازاتها مبا�سرًة 

ة، وهي غّدة �سغرية ي�سبه  اإىل الّدم، من دون احلاجة اإىل قنوات خا�سّ

�سكلها الفرا�سة، وتقع يف مقّدمة الّرقبة وحتيط احلنجرة والق�سبة 

»اجلار-  الغدد  ت�سمى  الغدد  من  زوج��ان  بها  ويلت�سق  الهوائية، 

درقّية«، وتخت�ض بتنظيم م�ستوى الكال�سيوم يف الّدم، كما مير خلف 

وتية يف احلنجرة على  ال�سّ الّدرقية ع�سبان يغذيان الأحبال  الغّدة 

الّناحيتني.

�صحة

من الغدد الصماء وهي 
غّدة صغيرة يشبه 

شكلها الفراشة وتقع 
في مقّدمة الّرقبة

بقلم ال�سيديل: اإلهامي الن�سار

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة
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وظيفة هامة

وظيفة الغدة الدرقية هامة جدًا، فهي تتحّكم يف 

عمليات الأي�ص احليوّي، »اأي التمثيل الغذائي« 

لكل خاليا اجل�صم، مبعنى اأّنها تدخل يف عمل كل 

اأي اعتالل  خلية باجل�صم، لذا فاإنه عند حدوث 

املتوقع  من  �صيكون  الدرقية،  الغدة  وظيفة  يف 

ح���دوث خ��ل��ل يف معظم وظ��ائ��ف اجل�����ص��م، فلو 

الطبيعي،  املعدل  عن  الدرقية  الغدة  ن�صاط  زاد 

فاإن اإفرازاتها �صتقوم بحرق كل ما يتم تناوله 

رغبة  من  تزيد  ب�صورة  الغذائية  العنا�رش  من 

الأطعمة.  من  كبرية  كميات  تناول  يف  الن�صان 

ويف نف�ص الوقت يبداأ وزنه يف النق�صان ب�صبب 

زيادة معدل حرق ال�صعرات احلرارية ب�صورة 

غري طبيعية، كذلك يحدث تزايد يف كل العمليات 

احل��ي��وي��ة الأخ����رى، فتقل ق���درة امل�����ص��اب على 

ال��ن��وم، وي���زداد معدل ���رشب��ات قلبه، واأم���ا يف 

حال قلة ن�صاط الغدة الدرقية فيحدث عك�ص ما 

ن�صاطه  اجل�صم  يفقد  حيث  اأعرا�ص،  من  �صبق 

رغبة  وت��ق��ل  الطبيعي،  امل��ع��دل  ع��ن  وح��ي��وي��ت��ه 

املري�ص يف تناول الطعام بينما يزداد وزنه.

الوحيد من اجل�صم  الدرقّية هي اجلزء  والغدة 

خ��الي��اه، حيث  اإىل  ال��ي��ود  عن�رش  ال��ذي ميت�ص 

وتنتج  الغدة،  هرمونات  لت�صنيع  منه  ت�صتفيد 

ال��غ��دة ث��الث��ة اأن�����واع م��ن ال��ه��رم��ون��ات وه��ي: 

 %80 وميثل   ،)T4( »الثريوك�صني«  هرمون 

يودو  »ال��رتاي  وهرمون  الغدة،  هرمونات  من 

اأم��ا   ،%19 ح���وايل  ومي��ث��ل   ،)T3( ت��ريوت��ني« 

الذي  »الكال�صيتونني«،  هرمون  فهو  املتبقي 

ي�صاعد على تنظيم م�صتوى الكال�صيوم بالدم.

التهاب الغدة الّدرقية

اأ�صهرها،  من  اأن��واع،  عدة  الغدة  هذه  للتهاب 

مر�ص »ها�صيموتو«، وهو مر�ص مناعي ذاتي، 

الغدة  خلاليا  م�صادة  اأج�صام  اإن��ت��اج  فيه  يتم 

الدرقية، وهو من اأكر الأ�صباب �صيوعًا لق�صور 

الدرقية املزمن )نق�ص الهرمونات التي تفرزها 

اأنواع  ومن  الثريوك�صني(،  مثل  الدرقية  الغدة 

التهابات الغدة اأي�صًا، التهاب الدرقّية الورمي 

بعد  ما  الدرقّية  احلبيبي حتت احلاد، والتهاب 

احل��م��ل، وال��ت��ه��اب ال��درق��ّي��ة ال��ل��ي��م��ف��اوي حتت 

احلاد، والتهاب الدرقّية ب�صبب بع�ص الأدوية. 

وي�صري التهاب الغدة يف العادة يف ثالثة مراحل، 

وهي فرط الإفراز، ثم خمول الغدة، ثم عودتها 

للو�صع الطبيعّي. 

اإفراز  زيادة  اإىل  يوؤدي  الغدة  التهابات  فبع�ص 

الهرمون، مما ي�صبب فرط ن�صاط الغدة، ويوؤدي 

تفرزها،  ال��ت��ي  ال��ه��رم��ون��ات  يف  نق�ص  اإىل  ذل��ك 

فتتحول احلالة اإىل الق�صور الدرقّي. 

منت�صف  يف  ال��الت��ي  وخا�صة  الن�صاء  وتعتر 

العمر الأكر عر�صًة لالإ�صابة بالتهابات الغدة، 

الدرقية، ومع ذلك حتدث بع�ص اأنواع اللتهاب 

بالت�صاوي بني املراأة والرجل.

ق�سور واأعرا�ض

ي��ق�����ص��د ب���ال���ق�������ص���ور ع�����دم ك���ف���اي���ة ه����رم����وِن 

املهام  من  بالكثري  يقوم  ال��ذي  »الثريوك�صني«، 

التي توؤثر يف النمو، هذه احلالة اأكر �صيوعًا عند 

الن�صاء، وتزداد ن�صبة ظهورها مع تقدم العمر، 

وبالأخ�ص ملن يتجاوزون ال�صتني عامًا، وقد يبداأ 

وظيفتها هامة جداً 

فهي تتحّكم في 

عمليات األيض الحيوّي 

أو التمثيل الغذائي

“هاشيموتو” مرض 

مناعي ذاتي يعد من 

أشهر االلتهابات التي 

تصيب الغدة الدرقية

فح�ص الغدة الدرقية ي�صاهم يف تاليف امل�صاكل الناجمة عن الإ�صابة بها
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ال�����ص��وت، وال�����ص��خ��ري ع��ن��د ال��ن��وم ب�صبب 

انتفاخ الغدة يف العنق.

اأ�سباب اخلمول

الدرقّية  الغدة  خلمول  �صيوعًا  الأ�صباب  اأك��ر 

املزمن  الليمفاوي  الّدرقية  الغدة  التهاب  هو 

)ها�صيموتو(، وهو مر�ص مناعي ي�صبب اإنتاج 

وينتج  الدرقية،  الغدة  تهاجم  م�صادة  اأج�صام 

ق�صور الدرقية اأي�صًا ب�صبب ا�صطرابات عديدة 

منها:

جانبي  -ع��ر���ص  الليمفاوي  ال��درق��ي��ة  التهاب 

ل��ب��ع�����ص الأدوي������ة -ن��ق�����ص ���ص��دي��د يف ال��ي��ود- 

بالعديد  تقوم  )التي  النخامية  بالغدة  وم�صاكل 

هرمونات  اإن��ت��اج  منها،  الهامة  الوظائف  م��ن 

النمو، وتنظيم عمل الغدد ال�صماء(.

اأما العالج فيكون غالبًا من خالل تناول حبوب 

بديلة لهرمون ثريوك�صني )T4(، والذي ي�صعب 

كل  واح���دة  حبة  مبعدل  اإن��ت��اج��ه،  اجل�صم  على 

يوم، ويتم زيادة اجلرعة الدوائية تدريجيًا، وقد 

اإىل الطب البديل ملعاجلة امل�صكلة  يتجه املر�صى 

اأحيانًا، لكن لي�صت هناك حلول مثبتة وناجحة يف 

هذا املجال، ويذكر اإن ترك ق�صور الدرقية بدون 

يتفاقم  املر�ص، بل  يزيد من حدة  عالج منا�صب 

اإىل حالة من الق�صور ت�صمل اأع�صاء اأخرى.

فرط الن�ساط

هو زيادة يف اإفراز هرموين الغدة، ويحدث ذلك 

غالباُ ب�صبب حدوث اأورام اأو تكي�صات، وال�صبب 

الثاين مناعي، وهو الإ�صابة مبر�ص )جريفيز( 

الدرقية  الغدة  ت�صخم  با�صم  اأي�صًا  امل��ع��روف 

التي   الذاتية  املناعة  اأمرا�ص  اأحد  وهو  ال�صام، 

نتيجة  الدرقية، والذي يحدث  الغدة  توؤثر على 

خلل يف جهاز املناعة، مما ي�صبب فرطًا يف ن�صاط 

الغدة الدرقية. 

الّدرقية  الغدة  ن�صاط  فرط  اأعرا�ص  وتتلخ�ص 

فيما يلي:

ارتفاع يف �صغط الدم. •

يف  • متزايدة  ورغبة  املفاجئ  ال��وزن  فقدان 

تناول الطعام.

احلالة  تقدم  مع  ولكن  اأع��را���ص،  ب��دون  املر�ص 

يف  خلل  عن  ناجمة  اأعرا�ص  عدة  تنتج  املر�صّية 

توازن عملّيات الأي�ص يف اجل�صم وخموله. 

وفقًا  لآخ���ر،  �صخ�ص  م��ن  الأع��را���ص  وتختلف 

لعمر املري�ص، ووزنه، وحالته ال�صحية، ولكن 

هناك بع�ص الأعرا�ص ال�صائعة مثل:

والإع��ي��اء  • باخلمول  و�صعور  ال��ع��ام  التعب 

امل�صتمر. 

الإم�������ص���اك ال���دائ���م، وزي�����ادة ال�����وزن غري  •

الطبيعي على الرغم من �صعف ال�صهية. 

ال�صعور بالرودة، وعدم القدرة على حتمل  •

اجلو البارد. 

وجفافه،  • اجل��ل��د  وتق�رش  ال�صعر  �صقوط 

فكثريًا ما يرتبط ت�صاقط ال�صعر غري املرر 

هرمون  اإف���راز  ونق�ص  ال��ّدرق��ي��ة،  بالغدة 

ال��راأ���ص  م��ن  ال�صعر  ت�صاقط  ي�صبب  ال��غ��دة 

جفاف  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأي�����ص��ًا،  واحل��اج��ب��ني 

ال�صعر وفقدان نعومته.

القدرة  • التفكري والرتكيز، و�صعف  بطء يف 

على ال�صتنتاج.

القلب، وحدوث ا�صطرابات  • بطء �رشبات 

يف دق���ات���ه، وت�����ورم يف ال��ع��ن��ق، وت��غ��ري يف 

تختلف أعراض قصور 

الغدة من شخص آلخر 

وفقًا لعمر المريض 

ووزنه وحالته الصحية 

ق�صور عمل الغدة الدرقية ي�صاب به اأكر من غريهم من جتاوزت اأعمارهم ال�صتني عامًا
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الدرقية القدمية باأخرى جديدة هي عادة عملية 

ه��ذه  بع�ص  ت��ت��ح��ول  وق���د  وم��ن��ظ��م��ة،  م�صتمرة 

اخلاليا اأحيانًا اإىل خاليا �صاذة لأ�صباب عديدة، 

منها التعر�ص لالإ�صعاع والتلوث وبع�ص املواد 

الكيماوية وغريها، فقد يحدث األ تتبع اخلاليا 

ه��ذه  ت�صتمر  وع��ن��دم��ا  امل��ع��ت��ادة،  ال��ن��م��و  دورة 

�صيطرة،  دون  من  والتكاثر  الّنمو  يف  اخلاليا 

يف  املالحظ  وم��ن  �رشطانّية،  خاليا  اإىل  تتحّول 

ال�ّصنوات الأخرية اأّن ن�صبة امل�صابني ب�رشطان 

الذي  الأم��ر  م�صتمر،  ازدي��اد  يف  الّدرقّية  الغّدة 

لتطوير  نتيجة  الأط��ب��اء  اآراء  بح�صب  يح�صل 

اأورام  اك��ت�����ص��اف  م��ن  مت��ك��ن  ج��دي��دة،  تقنيات 

�رشطانية �صغرية جدًا يف الغدة الدرقية مل يكن 

يف الإمكان اكت�صافها من قبل. 

اأنواع �سرطان الغدة الدرقية: 

�صيوعًا،  الأك����ر  وه���ي  احلليمية:  ال�����رشط��ان��ة 

ال��غ��دة  ���رشط��ان  م��ن   %70  -  60 ون�صبتها 

الدرقية، وت�صاب الن�صاء بها اأكر من الرجال، 

وه��ي اأك���ر الأن����واع خ��ب��ث��ًا، واأ���رشع��ه��ا من��وًا، 

وتنت�رش عن طريق الأوعية اللمفاوية.

ال�رشطانة اجلريبية: عبارة عن جتمع للخاليا، 

من   %20 ون�صبتها  �صائل،  بداخلها  ويوجد 

الن�صاء،  بني  وتنت�رش  الدرقية،  الغدة  �رشطان 

وخا�صة يف �صن الكهولة.

 %10 ت�صكل حوايل  ال�صلبة:  اللبية  ال�رشطانة 

من �رشطان الغدة الدرقية.

من   %5 ح��وايل  ت�صكل  الك�صمية:  ال�رشطانة 

�رشطان الغدة الدرقية، وحتدث يف �صن الكهولة، 

ويكر انت�صارها بني الن�صاء ب�صكل كبري.

ت�صارع وا�صح يف �رشبات القلب. •

توتر نف�صي و�صعور بعدم ال�صتقرار حتى  •

بعد تناول اأدوية املهدئات النف�صية.

ال�صريتونني  • م��ادة  باإفراز  وا�صح  ارتفاع 

املري�ص  مير  خاللها  من  والتي  بالدماغ، 

بتقلب باملزاج.

الإ�صهال الدائم.  •

ت�صاقط ال�صعر امللحوظ. •

عدم  • ب�صبب  الطبيعي،  غ��ري  اجل�صم  تعرق 

ا�صتقرار درجة حرارة اجل�صم وتدفق الدم.

وفيما يتعلق باأ�صباب فرط ن�صاط الغدة، فتوجد 

الدرقية  ال��غ��دة  ن�صاط  ل��ف��رط  �صائعة  اأ���ص��ب��اب 

ومنها: 

التناول املفرط ملاأكولت حتتوي على اليود  •

والف�صتق،  وال��ه��ل��ي��ون،  الأ���ص��م��اك،  م��ث��ل: 

والثوم، واحلبوب الكاملة وال�صم�صم.

مر�ص جريفز. •

الإف�����راز ال���زائ���د ل��ل��ه��رم��ون امل��ن��ب��ه ل��ل��درق  •

طريق  عن  الهرمون  هذا  ويفرز   :)TSH(

على  ال��غ��دة  يحفز  وه��و  النخامية،  ال��غ��دة 

اإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. 

التهاب يف الغدة الدرقية: يحدث عادة ب�صبب  •

مر�ص فريو�صي، وميكن اأن يعاين املري�ص 

من اأمل يف العنق، وق�صعريرة، وحمى.

الورم الغدي الوظيفي: عندما تنمو اأن�صجة  •

الغدة الدرقية ب�صكل مفرط تظهر كمناطق 

بالقرب  الرقبة  مقدمة  يف  ومتورمة  كبرية 

من تفاحة اآدم، وتنتج هذه الدرقات ب�صكل 

م�صببة  ال��درق��ي��ة  ال���غ���دة  ه���رم���ون  م��ف��رط 

اأعرا�ص فرط ن�صاط الغدة.

الإف������راط يف ت��ن��اول اأدوي�����ة حت��ت��وي على  •

ن�صاط  ف��رط  يحدث  الدرقية:  الهرمونات 

من  كبرية  كمية  تناول  عند  الدرقية  الغدة 

اأدوية الغدة .

العالج

الدرقية هي اخلفقان  ن�صاط  فرط  اأعرا�ص  اأهم 

املري�ص  ي�صعر  حيث  القلب،  �رشبات  وت�صارع 

نب�صة  بكل  ويح�ص  قلبه،  نب�صات  يف  بت�صارع 

ويعتر  للمري�ص،  مزعجًا  اح�صا�صًا  ي�صبب  مما 

ا�صتخدام »حا�رشات بيتا« هو العالج الرئي�صي 

لهذا العر�ص، وهي نوع من اأدوية ارتفاع �صغط 

الدم التي تبطئ �رشعة دقات القلب، ول توؤثر يف 

م�صتوى هرمون الغدة الدرقية يف الدم، واحلل 

النهائي بالن�صبة للمري�ص يكون بعالج امل�صبب 

الرئي�صي، مثل اجلراحة ل�صتئ�صال الورم، اأو 

ا�صتخدام اليود امل�صع، ليثبط ويقتل جزءًا من 

خاليا الغدة.

�سرطان الغدة الدرقية

هو ورم اأو منو �رشطاين يف هذه الغدة، ولفهم 

اخلاليا  ا�صتبدال  عملية  اأن  نذكر  ظهوره  اآلية 

“حاصرات بيتا” هو 

العالج الرئيسي لفرط 

نشاط الغدة وهو من 

أدوية ضغط الدم

�صعف الرتكيز من اأعرا�ص الإ�صابة باأمرا�ص الغدة الدرقية
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بطاقة تعارف.. من اأنت؟ وما هي طبيعة  •

درا�صتك، واجلامعة التي تخرجت منها؟

جامعة  خريجة  ب��وع��ب��ا���ض،  ���س��امل  فاطمة 

املاج�ستري  درج��ة  على  وحا�سلة  الكويت، 

تخ�س�ض كيمياء حيوية.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤدينه؟  •

ميناء  م�سفاة  خمترب  يف  كيميائية  اأع��م��ل 

العمل  فريق  �سمن  اأق��وم  حيث  الأح��م��دي، 

النتائج  وم��راج��ع��ة  ال��ع��ي��ن��ات،  بتحليل 

بالإ�سافة  بها،  �سهادات  واإ�سدار  املخربية 

اإىل متابعة العمل والأجهزة. 

ماهي هوايتك املف�صلة، وماذا تعلمت منها؟ •

ريا�سة اجلري مل�سافات طويلة، وقد علمتني 

ال�سرب والتحمل وتقدير النف�ض وال�سحة.

هل �صاركت يف م�صابقات يف هذا املجال؟  •

�ساركت يف عدة �سباقات للجري يف 18 دولة 

حول العامل، وتنوعت هذه ال�سباقات، فمنها 

م��اراث��ون،  ون�سف  م��رت  كيلو   10 مل�سافة 

املركز  اأح���رزت  وق��د  م��اراث��ون،  و�سباقات 

�سباق عمان، يف حني ح�سلت على  الثاين يف 

التي  ال�سباقات  من  عدد  يف  متقدمة  مراكز 

اأقيمت بالكويت.

وامل�ساركة يف م�سابقات اجلري العاملية كان 

الكثري من املعرفة  اأثر كبري واأ�سافت يل  لها 

يف جمال ريا�سة اجلري مل�سافات طويلة، ويف 

وج�ه

فاطمة بوعباس

ن�ست�سيف يف هذه الزاوية اأحد اأفراد اأ�سرة ال�سركة، 

بع�ض  ح��ول  واحل��دي��ث  ق��رب،  عن  عليه  للتعرف 

اجلوانب املهنية وال�سخ�سية يف جتربته.

اإحدى ال�صباقات الدولية التي �صاركت بها فاطمة بوعبا�ص
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رياضة الجري علمتني 

الصبر والتحمل 

وتقدير النفس

باإلدارة الجيدة للوقت 

يمكن التوفيق بين 

العمل والهواية

التعرف على  اجلانب الجتماعي، من خالل 

عدائني من خمتلف اأنحاء العامل.  

ما هي طموحاتك، وما الذي تودين حتقيقه  •

يف امل�صتقبل؟

اأ�سارك يف �سباقات بجميع دول  اأن  طموحي 

من  ريا�سي  جيل  ببناء  اأ�ساهم  واأن  العامل، 

الأطفال  تدريب  خالل  من  الكويتي  ال�سباب 

الريا�سة،  قيم  لتعزيز  الرابعة،  عمر  من 

وتوعية جميع اأفراد املجتمع باأهميتها على 

امل�ستوى البدين والنف�سي.

كيف توفقني بني العمل والهواية؟ •

جيدة،  ب�سورة  الوقت  اإدارة  طريق  عن 

فلدي 24 �ساعة يف اليوم، اأ�ستطيع تق�سيمها 

ما بني مترين ونوم وعمل.

هل هناك اأوقات معينة للتدريب؟ •

وبعد  العمل  قبل  فجرًا  متاريني  اأم��ار���ض 

يف  الأ�سبوعية  الإج��ازات  وا�ستغل  العمل، 

يجب  حيث  الطويلة،  امل�سافات  مت��اري��ن 

مب�سافات  جري  بني  ما  التمارين  تتنوع  اأن 

اإىل  بالإ�سافة  خمتلفة،  و�سرعات  متغرية 

متارين مرونة وتقوية.

ما هو اأكر ال�صباقات التي �صاركت فيها  •

وتركت ب�صمة لديك؟

- ماراثون طوكيو فالتنظيم كان خيالياً، وهو 

واحد من املاراثونات العاملية. 

ي��دور حول  م��اراث��ون روم��ا، وه��و �سباق   -

التاريخ.

املاراثون  تاريخ  بداية  حيث  اأثينا،  �سباق   -

بالعامل والنهاية كانت يف ملعب اأول اأوملبياد 

بالعامل.

هل وجدت معار�صة من الأهل عند البدء يف  •

ممار�صة هذه الهواية؟

يف البداية كان �سعباً عليهم تقبل فكرة اأنني 

اأهلي  الآن  ولكن  باخلارج،  اجلري  �ساأمار�ض 

هم الداعم الأول يل، حيث مل يكن هناك وعي 

هم  حالياً  ولكن  ال�سابق،  يف  الريا�سة  باأهمية 

ي�ساركون معي يف ال�سباقات.

ما هي ال�صعوبات التي تواجهك؟  •

ج��دًا،  ي��ك��ون اجل��و رط��ب��اً  ال���دول  يف بع�ض 

تعر�ست  وقد  ماطرًا،  اجلو  يكون  واأحياناً 

اجلو  ك��ان  حيث  ال�سباقات،  اأح��د  يف  ملوقف 

 42 �سباق  اإنهاء  حتم  مما  ب��غ��زارة،  ماطرًا 

اأحد  يف  �ساركت  كما  اجل��و،  بهذا  كيلومرتًا 

طبيعتها  تت�سم  التي  الغابة  يف  ال�سباقات 

املرتفعات واملنحدرات، مما مثل  بالكثري من 

�سعوبة بالغة يف اإمتام ال�سباق.

توؤكد فاطمة اأن �صباقات اجلري علمتها ال�صر وقوة التحمل

بوعبا�ص: فزت مبيداليات حملية وخارجية
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هل تعلم؟ 

اأنه تم اكت�شاف حقل برقان النفطي 	 
�شنة 1938. 

اأن دولة الكويت قامت بتاأميم 	 
�شناعة النفط في ال�شاد�س من 

دي�شمبر 1975.

اأن �شركة البترول الوطنية الكويتية 	 
تاأ�ش�شت عام 1960 ك�شركة مملوكة 

من قبل القطاعين العام والخا�س 
وبداأت عملياتها في م�شفاة ال�شعيبة 

في عام 1968.

معل�مات عامة

ي�شتطيع راأ�س الثعبان اأن يلدغ حتى بعد مرور ن�شف 	 
�شاعة على بتره.

اأقوى ع�شلة في ج�شم الإن�شان هي الل�شان.	 

زئير الأ�شد يمكن �شماعه من على م�شافة 8 	 
كيلومترات.

كلمات

ي�شتطيع عود الكبريت اأن يحرق ماليين الأ�شجار ... 	 
بينما من ال�شجرة الواحدة ت�شنع ماليين الأعواد. 

كثرة ال�شراخ دليل على الف�شل.	 

اإذا اأنت اأ�شديت جمياًل اإلى اإن�شان فاحذر اأن تذكره ... 	 
 واإن اأ�شدى اإن�شان اإليك جميال فاحذر اأن تن�شاه ... 

»ابن المقفع«.

من الك�يت

عا�س الهيلين�شتيون في منطقة تل خزنة 	 
بجزيرة فيلكا �شنة 600 قبل الميالد.

ان�شمت الكويت اإلى ع�شوية منظمة الأمم 	 
المتحدة في 15 مايو 1963 لت�شبح الع�شو رقم 

111 في اأ�شرة المجتمع الدولي.
تم اكت�شاف م�شدر للمياه ال�شليبية �شنة 1941.	 

�صخ�صيات

ابن الهيثم

هو اأبو علي الح�شن بن الح�شن بن الهيثم، ا�شتهر في علم الفلك والهند�شة والريا�شيات والميكانيكا 
والب�شريات وفل�شفة العلوم والفيزياء. له الكثير من الموؤلفات، واأحد اأ�شهر هذه الموؤلفات كتاب 

»المناظر« في علم الب�شريات وهو من �شبعة مجلدات. وترجم كتابه هذا اإلى عدة لغات. توفي 
رحمه اهلل �شنة 1040م.
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�شهاريج حديثة )في حينه( تتحمل بالوقود من م�شتودعات ال�شركة، 
المحلية  ال�شوق  متطلبات  لتاأمين  التعبئة  محطات  اإلى  لنقله  تمهيدًا 

من الوقود. 
هوزيه  ه�شبانويل  �شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  الي�شار  اإلى  اليمين  من 
رو�شون تر�شبال �شيو�س، ورئي�س مجل�س الإدارة والع�شو المنتدب اأحمد 
المطير، وال�شفير الإ�شباني في الكويت رامون ارمنجود، في دار �شيافة 

الوطنية في 14 دي�شمبر 1974.

الم�شدر: مجلة »الوطنية« - عدد يناير 1975
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