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منكم و�إليكم
من املهام الأ�سا�سية التي ت�ؤديها دائرة العالقات العامة والإعالم،
ت�سليط ال�ضوء على اجلهود الكبرية التي يبذلها موظفونا يف
خمتلف مواقع العمل التابعة لل�رشكة ،والتي ت�سهم بدورها يف
تطوير �آليات العمل ،وحتقيق تطلعات و�أهداف ال�رشكة ،ق�صرية
وبعيدة املدى.
عرب ما يتوفر لدى الدائرة من �إمكانات ب�رشية ،تتمثل يف طاقم
م��ؤه��ل م��ن امل��وظ�ف�ين املتميزين ،وع�بر الو�سائل امل�ت��اح��ة ،من
مطبوعات ،وم��واق��ع ،وح�سابات توا�صل اجتماعي ،وغريها،
ت�سعى الدائرة �إىل �إب��راز هذه اجلهود ،مبا ي�سهم يف حتفيزها،
ومنحها ما ت�ستحق من رعاية واهتمام.
وتقف الإدارة العليا لل�رشكة كداعم �أول لنا ،وذل��ك من خالل
تفهمها لطبيعة عمل الدائرة ،وت�شجيعها امل�ستمر ،وت�سخري كل
ما يلزم من عوامل م�ساعدة ،جتعلنا قادرين على �أداء مهمتنا هذه،
وامل�ضي يف حتمل م�س�ؤولياتنا على �أكمل وجه ممكن.
جملة «الوطنية» هي �إح��دى هذه النوافذ ،التي نعر�ض من خاللها
�إجنازات و�أعمال موظفينا ،ونتابع م�سرية «البرتول الوطنية» خطوة
بخطوة ،لتوثيق م�شاريعها ،ور�صد مراحل تطورها ،والتعريف
بتاريخها ،وطبيعة املهام االقت�صادية احليوية املوكلة �إليها.
وال يقت�رص دور املجلة على م��ا �سبق ،ب��ل يتعداه �إىل التفاعل
الإيجابي مع ق�ضايا جمتمعنا ،انطالق ًا من �سيا�سة ال�رشكة ،التي
تويل امل�س�ؤولية االجتماعية جل اهتمامها وعنايتها ،كما يت�سع
نطاق اهتمام املجلة ،لي�صل �إىل متابعة ما ي�ستجد من تطورات
تقنية عاملية ،ف�ض ًال عن االجتهاد يف اجلانبني التثقيفي والتوعوي.
كل قارئ عزيز هو بالن�سبة لنا ع�ضو يف هيئة حترير هذه املجلة،
ف�أنتم بحق حمتواها وم�ضمونها ،و�أنتم من ن�سعى �إىل ك�سب
ر�ضاهم ،ونيل ثقتهم ،وهي دعوة مفتوحة لكم جميع ًا للتوا�صل
معنا ،وتزويدنا باقرتاحاتكم وم�ساهماتكم ،فـ «الوطنية» �أو ًال
و�أخري ًا  ..منكم و�إليكم.

خلود �سعد املطريي
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العبداهلل :نفخر «البترول الوطنية»
ال يكفي �أن تكون على �أهبة اال�ستعداد لالنطالق �إىل موقع احلادث ،للقيام بدورك يف �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه،
�إمنا يجب تكري�س ثقافة ا�ستباق الأخطار واحلوادث ،وتالفيها قدر الإمكان قبل وقوعها ،والتعامل معها
باحرتافية ومهنية يف حال حدوثها.
قاعدة ال�سالمة هذه ي�أخذها فريق الإطفاء التابع ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية بعني االعتبار ،وهو
ً
جاهدا كي ي�ؤدي دوره التوعوي ،بالتوازي مع ا�ستعداده الدائم للتعامل مع حوادث احلريق ،وغريها
يعمل
من حوادث الإنقاذ ،التي ال يتوانى الفريق عن تلبية نداء الواجب فيها ،والقيام بدوره على �أكمل وجه.
ً
م� ً
تقليدا �سنوياً يكر�س ثقافة متازج
ؤخرا �شارك الفريق يف مهرجان «يوم رجل الإطفاء» ،الذي �أ�صبح
جمتمعية بني جمهور عري�ض من العائالت والأطفال والعاملني يف جمال الإطفاء من كافة القطاعات يف
الدولة.
�أعمال بطولية
يقومون ب��أع�م��ال بطولية بكل معنى الكلمة،
يف م �ه��رج��ان «ي� ��وم رج ��ل الإط� �ف ��اء اخل��ام����س وي�ق��دم��ون �أرواح �ه��م يف �سبيل املحافظة على
ع�رش» لهذا العام ،عرب وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون �أرواح وممتلكات املواطنني املقيمني واملمتلكات
جمل�س الوزراء ووزير الإعالم بالوكالة ال�شيخ العامة ،على حد تعبري الوزير.
حممد العبداهلل املبارك ال�صباح يف ت�رصيح لـ
تظافر اجلهود
«الوطنية» ،عن فخره بت�ضحيات رجال الإطفاء ،يف مهرجان «ي��وم رجل الإط�ف��اء» ال��ذي نظمته
وم��ن �ضمنهم رج ��ال دائ ��رة الأم ��ن والإط �ف��اء الإدارة العامة للإطفاء يف �سوق ��شرق ،على
يف �رشكة ال �ب�ترول الوطنية الكويتية ،الذين م ��دار ث�لاث��ة �أي� ��ام ،مب�شاركة ��شرك��ة ال�ب�ترول
4
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العيسى :تكريم

للجنود المجهولين
الذين ال نعرف
قيمتهم إال في
الحاالت الطارئة

الوطنية الكويتية ،مت الك�شف عن �إح�صائيات
ت�شري �إىل �أن فرق االطفاء تعاملت مع  36بالغ ًا
كمعدل يومي خالل العام  ،2016وهذا احلجم
من العمل يتطلب تظافر جهود جميع اجلهات
املعنية مل�ساندة الإدارة العامة للإطفاء.
وال تقت�رص احتفالية «يوم رجل الإطفاء» على
رجال الإدارة العامة للإطفاء ،و�إمنا ت�ستقطب
جميع القطاعات املدنية والع�سكرية� ،إ�ضافة

�إىل فرق الإطفاء التابعة للقطاع النفطي ،والتي
تتعامل عادة مع نوعية خمتلفة من احلرائق على
درجة عالية من اخلطورة ،وتتطلب احرتافية
عالية وتدريب ًا نوعي ًا.
برتوكول تعاون
م��دي��ر ع ��ام الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إط �ف��اء الفريق
خالد راكان املكراد� ،أ�شاد �أي�ض ًا من جانبه يف
ت�رصيح لـ «الوطنية» بربتوكول التعاون بني
الإدارة العامة للإطفاء و«البرتول الوطنية»،
متمني ًا �أن يكون هذا الربتوكول مثا ًال يحتذي
بني الإدارة العامة للإطفاء ،وباقي القطاعات
احلكومية.
و�أ�ضاف �أن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
ال تبخل يف تقدمي �أي دعم ميداين على م�ستوى
ال�ك��ادر الب�رشي والآل �ي��ات ،كي ن ��ؤدي �أعمالنا
بال�شكل الأمثل ،ونكمل ر�سالتنا على �أكمل وجه،
م�شري ًا �إىل �أن برتوكول التعاون امل�شرتك جاء
ليزيد من قوة ومتانة هذه العالقة ب�شكل ر�سمي.

يوم عاملي
ك��ان �شعار املنظمة العاملية للحماية املدنية
لهذا العام «ي��د ًا بيد من �أج��ل تفادي الكوارث
ب�أنواعها» ،وجاءت م�شاركة اجلهات احلكومية
واخل��ا� �ص��ة يف االح �ت �ف��ال ب �ي��وم رج ��ل الإط �ف��اء
اخلام�س ع�رش تزامن ًا مع احتفال العامل باليوم
العاملي للدفاع املدين.
و�� �ش ��ارك يف امل �ه ��رج ��ان �إىل ج ��ان ��ب الإدارة
ال �ع��ام��ة ل ل��إط �ف ��اء� ،إط� �ف ��اء احل ��ر� ��س ال��وط�ن��ي

واجل �ي ����ش ال�ك��وي�ت��ي ،و�إدارة ال ��دف ��اع امل��دين
ب��وزارة الداخلية ،و�إطفاء «البرتول الوطنية»
وال�رشكات النفطية ،من خالل �أجنحة عر�ضوا
فيها �أعمالهم و�إجنازاتهم ،وقدموا هدايا لكل
من ح�رض للجمهور ،بالإ�ضافة �إىل ال�رشكات
احلكومية واخلا�صة.
جدير بالذكر �أن الإدارة العامة للإطفاء تلقت
العام املا�ضي  13الف ًا و 206بالغات ،وتعاملت
معها بكل احرتافية وكفاءة.
مهمة الإنقاذ
من جانبه� ،أكد نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الإدارية والتجارية با�سم العي�سى� ،أن «البرتول
الوطنية» ،تت�رشف بامل�شاركة يف هذا املهرجان،
الذي يكرم رجال يقدمون �أرواحهم يف �سبيل �إنقاذ
حياة الآخرين وممتلكاتهم� ،إ�ضافة �إىل املحافظة
على ال�رشكات احلكومية و�أ�صول الدولة.
و�أ�ضاف �إن هذا التكرمي للجنود املجهولني
ال ��ذي ��ن ال ن �ع��رف ق�ي�م�ت�ه��م �إال يف احل� ��االت

رجال اإلطفاء يقومون

المكراد“ :البترول الوطنية”

معنى الكلمة ويقدمون

الدعم الميداني الذي

ال تبخل في تقديم

بأعمال بطولية بكل
أرواحهم إلنقاذ اآلخرين

العبداهلل مك ّرم ًا ال�رشكة ممثل ًة يف با�سم العي�سى

يمكننا من أداء مهامنا
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ال �ط ��ارئ ��ة ،ه ��و ت �ك��رمي ل�ك��ل رج� ��ال الإط �ف ��اء
على م�ستوى ال�ع��امل ،م�شدد ًا على الأهمية
الق�صوى التي توليها ال�رشكة للحفاظ على
الأرواح واملن�ش�آت النفطية واحليوية ،وهو ما
ي�ستوجب احلر�ص واملثابرة والبحث دائم ًا
عن �أف�ضل الأدوات و�أح��دث التقنيات التي
ُتكّن رجالنا من القيام مبهامهم احليوية.
وقد �شاركت يف املهرجان من جانب ال�رشكة،
دائرة الأمن والإطفاء ،التي عر�ضت للجمهور
بع�ض الآل �ي��ات احلديثة التي ان�ضمت حديثا
لأ�سطول �سيارات الإطفاء التابعة لل�رشكة ،كما
�شاركت دائرة العالقات العامة والإع�لام ،ومت
تقدمي ه��داي��ا وق�ص�ص بيئية للأطفال وزوار
املهرجان.
�آليات جديدة
رئي�س �ضباط الإط �ف��اء ط��ارق ال�ف��ري��ح� ،أك��د
على هام�ش املنا�سبة �أن «البرتول الوطنية»
عر�ضت للجمهور لأول مرة �آلياتها احلديثة
التي دخلت يف طور اخلدمة م��ؤخ��ر ًا ،والتي
أهمية قصوى توليها
الشركة للحفاظ على
األرواح والمنشآت

الفريح :خطة للحفاظ على العاملني واملن�ش�آت

ميكنها ر�ش املاء مل�سافة ت�صل �إىل  140مرت ًا،
وذل��ك يف �إط��ار عمليات التطوير والتحديث
امل�ستمرة التي جتريها ال�رشكة على �آلياتها
وم �ع ��دات �ه ��ا ،ان��ط�ل�اق�� ًا م ��ن ح��ر� �ص �ه��ا على
مواكبة �أح��دث التقنيات ،لتحقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية.
ومت ال���شرح ل ��رواد امل�ه��رج��ان �أن ع ��دد ًا من
الآليات اجلديدة التي ان�ضمت �إىل �أ�سطول
ال�رشكة للإطفاء �ستزيد من ق��درة ال�رشكة
ع�ل��ى م��واج �ه��ة خمتلف ح ��االت ال �ط ��وارئ،
وت��وف�ير �أف���ض��ل ح�م��اي��ة ملن�ش�آتها يف �أ��ش��د
الظروف ،والتي هي جز ٌء ال يتجز�أ من خطة
متكاملة للحفاظ على �أرواح العاملني و�أمن
املن�ش�آت يف �آن مع ًا.

�آليات جديدة

• � 7سيارات خزانات ماء وفوم ب�سعة
غالون مزودة بخزانات متنقلة وم�ضخات �رسيعة
حلرية التفريغ ال�ف��وري يف  3دق��ائ��ق ،واالنتقال
ملراكز الإطفاء لإعادة التعبئة.
• �� 4س�ي��ارات مكافحة ب��امل��اء ب�سعات خمتلفة
 3000و 4000غ��ال��ون م� ��زودة مب��داف��ع فائقة
القدرة ،ت�ستطيع ر�ش املاء �إىل ارتفاعات ت�صل اىل
 140مرت ًا ،وحتمل طاقم عمل مكون من � 6أفراد.
• �� 3س�ي��ارات مكافحة ب��ال�ف��وم ب�سعة 5000
4000
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دائرة األمن واإلطفاء
عرضت للجمهور
آليات حديثة انضمت

ألسطول الشركة مؤخراً

النفطية والحيوية
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موا�صفات عاملية
وتتمتع الآليات اجلديدة مبوا�صفات عالية وعاملية
تتالءم مع العمل يف امل�صايف النفطية ،ومتنح فرق
الإطفاء ال�رسعة واملرونة ،وهي مبثابة نقطة حتول
يف تاريخ عمل فرق الإطفاء بال�رشكة ،كونها مزودة
ب��أح��دث �أن ��واع التكنولوجيا ملواجهة احلرائق،
الأمر الذي ميثل حتو ًال نوعي ًا يف عمل دائرة الأمن
والإطفاء ،ويجعلها يف مقدمة الدوائر التي تهتدي
بها باقي ال�رشكات التابعة للم�ؤ�س�سة.
جدير بالذكر� ،أن احل��رائ��ق النفطية قد تت�سبب
بح�صول ان�ف�ج��ارات �ضخمة ،وت�رسبات غازية
��ض��ارة بال�صحة ،وق��د تت�سبب �أي���ض� ًا ب��أ��ضرار
ال ح�رص لها بيئي ًا� ،إ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية
الباهظة يف الوحدات الإنتاجية جراء توقف العمل
يف هذه املن�ش�آت احليوية.
وت�أخذ ال�رشكة هذه املخاطر بعني االعتبار عند
��شراء امل�ع��دات وال�سيارات اجل��دي��دة ،وحتر�ص
على �أن تتمتع ب��أرف��ع املعايري العاملية اخلا�صة
ب�سيارات الإط�ف��اء لتوفر حماية �أف�ضل لرجال
الإطفاء �أثناء مكافحة احلرائق.

2017

غالون متخ�ص�صة يف التعامل مع احلرائق النفطية.
لقطات
• مت الإعالن �أثناء املهرجان عن �إدراج م�رشوع
�أكادميية الإط�ف��اء يف اخلطة الإمنائية ،كم�رشوع
ق��ائ��م �سيدخل حيز التنفيذ ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ،وهو
ي�ستوعب �أعداد ًا كبرية من �شباب الكويت ،كي يتم
تدريبهم وان�ضمامهم �إىل الإدارة العامة للإطفاء.
• عك�س م�ع��ر���ض ال���ص��ور امل��راف��ق للمهرجان
ما يقوم به رج��ال الإدارة العامة للإطفاء وباقي
الأجهزة املعنية� ،سوا ًء ع�سكرية �أو مدنية من جهود

كبرية ،للتعامل مع احل��وادث واحلرائق املختلفة،
واحلفاظ على الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�صة.
• ُق ِّدمت عرو�ض تربز طبيعة عمل رجل الإطفاء،
وما ميتلكه من �أجهزة ومعدات حديثة جتعله ي�ؤدي
مهام عمله بكفاءة� ،إىل جانب مراكز الإطفاء ،والتي
ق ّدمت �أي�ض ًا عرو�ض ًا يف املهارات والقدرات.
• ق� ّدم��ت ف��رق الإط �ف��اء عر�ض ًا بحري ًا متثل يف
التعامل مع حريق زورق.
• �شمل املهرجان معر�ض ًا �ضم م�ؤ�س�سات ووزارات
الدولة� ،إ�ضاف ًة �إىل م�شاركة القطاع اخلا�ص.

أكد أن إطفاء
الشركة يتمتع
بجاهزية عالية

جاسم:

خططنا المستقبلية هدفها

االرتقاء بإطفاء القطاع النفطي

التقينا رئي�س فريق الأمن والإطفاء يف ميناء
الأح�م��دي واملبنى الرئي�سي حمد جا�سم،
الذي �أكد �أن ما مييز فرق الإطفاء يف القطاع
النفطي ،ويف «ال�ب�ترول الوطنية» ،ب�شكل
خ��ا���ص ،ه��و متتعها ب��االح�تراف�ي��ة العالية
ال�ن��اجت��ة ع��ن ال�ت��زام�ه��ا ب��ال�ت��دري��ب املتقدم
واملتوا�صل ،حر�ص ًا على �أن تتمتع هذه
الفرق بجاهزية عالية على م��دار ال�ساعة،
وتظهر هذه الكفاءة �أثناء عمليات التدريب
الفعلية والإخالءات الوهمية.
لذلك نحر�ص �أ�شد احلر�ص على متابعة هذه
التدريبات يف كل مواقع ومرافق ال�رشكة،
وال نرتك ثغرة حتول دون امتالكنا للقدرات
ال�لازم��ة للحفاظ على الأرواح الب�رشية،
وعلى هذه املن�ش�آت احليوية.
و�أك ��د �أن اخلطط امل�ستقبلية ل�ـ «ال�ب�ترول
الوطنية» يف جمال الإطفاء تهدف �إىل تطوير
م�ستوى فرق �إطفاء القطاع النفطي ب�شكل
خ��ا���ص ،وعلى م�ستوى قطاع الإط �ف��اء يف

الكويت ب�شكل عام ،وهذا ينقلنا �إىل مرحلة
يكون فيها لدينا رجال �إطفاء على م�ستوى
عاملي.
�شهادات دولية
ً
�أ�شار جا�سم �إىل �أنه يجري العمل حاليا على
�أحداث نقلة نوعية يف التدريب لنقل الإطفائيني
من رجال �إطفاء عاديني �إىل �إطفائيني معرتف
بهم عاملي ًا من اجلمعية الوطنية للحماية من
احلرائق ( ،)NFPAبحيث يكونوا خمت�صني
مبكافحة جميع احلرائق ،ويحملون �شهادات
معرتف بها دولي ًا.
و�أ� �ض��اف ق��ائ� ًلا« :ل��دي�ن��ا ات���ص��االت م��ع هذه
املنظمة للتدريب من خ�لال �إر��س��ال مدربني
و�إر�سال متدربني �إىل الواليات املتحدة ،من
�أجل الإملام بكافة املعلومات الفنية والتقنيات
احلديثة للتعامل مع كافة �أنواع احلرائق ،كما
�أن �ضباط الإطفاء يلتحقون ب��دورة تدريبية
على مدار �سنة كاملة يف «مورتن مار�ش كوليج
للتدريب» يف لندن ،للتعامل مع كافة �أن��واع

احلرائق النفطية ،وهي الأكرث خطورة».
وي���ش��ارك �إطفائيونا يف فريق التحدي يف
الواليات املتحدة ويوم رجل الإطفاء ،حيث
يوجد لدينا برنامج كامل لالهتمام ب�صحة
الإطفائي ،ولدينا برنامج ريا�ضي متكامل،
ومدرب متواجد من ال�ساعة الواحدة ظهر ًا
حتى العا�رشة لي ًال ،لت�أهيل رجال الإطفاء
�صحي ًا وعقلي ًا ،ويتم �إجراء تدريبات وهمية
�شهرية ،وتدريبات نهارية وليلية ،للتعامل
مع جميع احلاالت الطارئة.
جاهزية عالية
وت��اب��ع جا�سم «نحن على �أمت اال�ستعداد
واجلاهزية للتعاون مع ال�رشكات النفطية
ال��زم�ي�ل��ة يف الأوق � ��ات ال �ط��ارئ��ة ،ح�ي��ث �أن
جميع ال�رشكات مرتبطة بجهاز نداء �آيل،
وكذلك مع مراكز الإطفاء احلكومية ،وقد
كنا �أول الوا�صلني �إىل مركز جتميع 15
التابع ل�رشكة نفط الكويت يف الرو�ضتني
يف العام  ،2002وقد التقينا �سمو الأمري
يف املوقع ،وك��ان حينها رئي�س ًا للوزراء».
وال�رشكة ب�صدد بناء مركز �إطفاء متكامل
يف م�رشوع ال��وق��ود البيئي ،وعلى �صعيد
التعاون امليداين مع ال�رشكات الزميلة ،مت
نقل رئي�س �ضباط الإط�ف��اء ط��ارق الفريح
�إىل ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية
امل�ت�ك��ام�ل��ة ،لإع � ��داد خ�ط��ة ك��ام�ل��ة ل�ل�إط�ف��اء
واملعدات الالزمة ،وهذا تتويج لعملنا يتمثل
يف تزويد القطاع النفطي باخلربات.
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�ش�ؤون نفطية
نقل العقود «كيبيك»

االنطالقة الفعلية!

يف  1مايو � ،2017أ�صبحت ال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية
املتكاملة امل�س�ؤول الفعلي عن م�شروع م�صفاة ال��زور ،وم�شروع
مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال ،عندما وقعت �شركة البرتول
الوطنية الكويتية اتفاقيات نقل عقود هذين امل�شروعني �إىل «البرتولية
املتكاملة» .كما �أ�صبح �أي�ضاً م�شروع جممع البرتوكيماويات يف عهدة
هذه ال�شركة ،بعدما وقعت �أي�ضاً �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية
اتفاقية نقل عقد م�ست�شار �إدارة م�شروع جممع البرتوكيماويات �إىل
ال�شركة اجلديدة.
لـ«البرتول الوطنية» حممد غ��ازي املطريي،
جممع برتويل
بذلك �أ�صبحت هذه ال�رشكة الوليدة م�س�ؤولة والرئي�س التنفيذي لـ«الكيماويات البرتولية»
عن �إدارة وتنفيذ هذه امل�شاريع ال�ضخمة التي حم �م��د ال� �ف ��ره ��ود ،وال ��رئ��ي��� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
�ست�شكل جممع ًا برتولي ًا متكام ًال فيما ميثل لـ«البرتولية املتكاملة» ها�شم �سيد ها�شم.
قفزة نوعية كبرية يف �صناعة النفط الكويتية.
انطالقة فعلية
مرا�سم توقيع اتفاقيات نقل العقود جرت وحتدث املطريي بهذه املنا�سبة معرب ًا عن �رسوره
يف املكتب الرئي�سي ل �ـ«ال �ب�ترول الوطنية» ،بالتوقيع على اتفاقيات نقل العقود ،التي ت�شكل
وح�رضها كبار موظفي ال�رشكات الثالث ،االن�ط�لاق��ة الفعلية ل�ـ«ال�ب�ترول�ي��ة املتكاملة»،
حيث وقع العقود كل من الرئي�س التنفيذي ودفعة قوية للقطاع النفطي ،ودع�م� ًا القت�صاد
8
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الشركة َّ
وقعت اتفاقيات
نقل عقود مشروعي
مصفاة الزور ومرافق
استيراد الغاز المسال

دول��ة ال�ك��وي��ت .و�أ� �ش��ار �إىل �أن الأول م��ن مايو
 2017ي�شكل تاريخ ًا مهم ًا يف م�سرية �صناعة
النفط الكويتية ،كونه ي�شكل االنطالقة احلقيقية
لل�رشكة اجلديدة ،م�شري ًا �إىل �أن الكويت ت�ستمر
يف ا�سرتاتيجيتها بتنفيذ م�شاريعها العمالقة،
والتو�سع يف قدراتها الإنتاجية والتكريرية للنفط
والغاز ،بالرغم من اال�ضطرابات احل��ادة التي
ت�شهدها �أ�سواق النفط العاملية ،مما ي�ؤكد مكانة
القطاع النفطي يف دعم االقت�صاد الوطني.

التو�سع يف م�شاريعها النفطية العمالقة
تتجه الكويت نحو ّ

المطيري :األول من مايو

هاشم :ستعمل

في مسيرة صناعة

على نجاح تنفيذ هذه

النفط الكويتية

المشاريع الكبرى

يشكل تاريخ ًا مهم ًا

جناح م�شرتك
و�شدد املطريي على �أن «البرتول الوطنية» وفرت
ما حتتاجه ال�رشكة اجلديدة يف خمتلف املجاالت
اللوج�ستية والإدارية والتجارية واملوارد الب�رشية،
وق��دم��ت ع ��دد ًا م��ن خ�يرة موظفيها م��ن �أ�صحاب
اخلربات املتميزة� ،شملت نائبني للرئي�س التنفيذي،
وثمانية م��دراء ،ونخبة متميزة من ر�ؤ�ساء الفرق
والعاملني �أ�صحاب الكفاءة واخلربة �إىل «البرتولية
املتكاملة» يف �سبيل �أن تكون بداية ال�رشكة اجلديدة
ن��اج�ح��ة ،كونها متثل �أي���ض� ًا جن��اح � ًا ل�ـ«ال�ب�ترول
الوطنية» ،وللقطاع النفطي مبجمله ،وجت�سيد ًا
فعلي ًا ملفهوم  ،Think-Kمنوه ًا �إىل �أن الدعم الذي
توفره ال�رشكة �سي�ستمر �أي�ض ًا م�ستقب ًال عرب عقود
جديدة �أخرى ،مالية وقانونية وغريها.
و�أ�شار املطريي كذلك �إىل �أن ن�سبة التنفيذ يف
م�رشوع م�صفاة الزور بلغت حتى وقت توقيع
هذه االتفاقيات  28.36باملئة ،وم�رشوع مرافق
ا�سترياد الغاز ال�سائل  11.11باملئة ،ومتنى
لل�رشكة اجلديدة التوفيق يف تنفيذ هذه امل�شاريع
احليوية.

“البترولية المتكاملة”

ثقة بالنجاح
وج ��ه ه��ا��ش��م ال�شكر لل�رشكات
م��ن ن��اح�ي�ت��هّ ،
النفطية الزميلة ال�ت��ي لعبت دور ًا رئي�سي ًا،
ومل ت��وف��ر �أي جهد يف �سبيل جن��اح ت�أ�سي�س
«البرتولية املتكاملة» .و�أو��ض��ح �أن��ه بالرغم
 11اتفاقية
ً
مت التوقيع على  11اتفاقية وملحقا ،مت من
خاللها نقل عقود الهند�سة وامل�شرتيات
والإن�شاء بالكامل ،مبا فيها ال�ضمانات
البنكية ،كما �شملت نقل عقود الأع�م��ال
التمهيدية الأر�ضية والرخ�ص الفنية.
م�س�ؤولية «كيبيك»
ب� ��دء ًا م��ن ت��اري��خ � ،2017/5/1أ�صبحت
ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية
املتكاملة م���س��ؤول��ة ب��ال�ك��ام��ل ع��ن تنفيذ
م�رشوع م�صفاة الزور ،وم�رشوع �إن�شاء
مرافق ا�سترياد الغاز ال�سائل ،وم�رشوعي
الأوليفينات الثالث والعطريات الثاين.

الفرهود :هدفنا

تحقيق التكامل
بين مختلف شركات
القطاع النفطي

م��ن حجم وتعقيد عملية نقل ال�ع�ق��ود �إداري � � ًا
ومالي ًا وقانوني ًا �إال �أنها متت ب�سال�سة نظر ًا
خلربة امل�شاركني يف هذا اجلهد املتميز .و�أكد
�أن اخل�برات التي ان�ضمت لل�رشكة اجلديدة
�ستعمل على جناح تنفيذ هذه امل�شاريع الكربى،
التي تعترب من بني الأكرب يف القطاع النفطي� ،إذ
تتجاوز قيمة م�رشوعي م�صفاة الزور ومرافق
ا�سترياد الغاز امل�سال  6مليار دينار كويتي،
و�سي�ضاف �إليهما م�رشوعا الأوليفينات الثالث
والعطريات الثاين ،وعرب عن ثقته بنجاح هذه
امل�شاريع العمالقة بعد انتقال كوادر ذات كفاءة
عالية من ال�رشكات النفطية الزميلة.
�شركة عمالقة
كما حتدث الفرهود باملنا�سبة معرب ًا عن فخره
ب��والدة ال�رشكة العمالقة «البرتولية املتكاملة»
وال�ت��ي مثلت تتويج ًا جلهود م�ستمرة ،هدفت
لتحقيق التكامل بني خمتلف �رشكات القطاع
النفطي ،ومب ّين ًا �أن م�شاريع ال�رشكة اجلديدة
�ستلعب دور ًا حيوي ًا ي�صب يف �صالح تنمية وتطور
البالد.
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جهود
في مصفاة ميناء عبداهلل

صيانة احترافية
ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية
ب�شكل م�ستمر �إىل �ضمان جودة منتجاتها
وف��ق �أف�ضل معايري ال�صحة وال�سالمة
والبيئة املعمول بها عاملياً ،وهو ما يتطلب
احلفاظ على وحدات م�صافيها و�صيانتها
ب�شكل دوري.
وبح�سب اخلطة اخلم�سية ،قامت ال�شركة
ب�أعمال �صيانة �شاملة لعدد من وح��دات
م�صفاة ميناء عبداهلل ،بالتن�سيق مع عدد
من اجلهات املعنية داخل وخارج ال�شركة،
وب�شكل عك�س حر�ص الإدارة والعاملني
على الدقة يف مواعيد �إغ�لاق ال��وح��دات،
و�صيانتها ،و�إع��ادة ت�شغيلها ،مع الأخذ
ب��االع��ت��ب��ار االل ��ت ��زام مبقايي�س اجل ��ودة
العاملية ،وحتقيق امل�ستوى الأم��ث��ل من
الأمن وال�سالمة ون�سب االعتمادية الأف�ضل.
كفاءة واحرتافية
تو�ضيح ًا حلجم وخطوات عملية ال�صيانة ،قال
نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل مطلق
العازمي �أنها �شملت �صيانة  6وحدات بامل�صفاة،
و� �ش��ارك بها  7م��ن �أف���ض��ل امل�ق��اول�ين العامليني،
مو�ضح ًا �أنها ا�ستمرت ملدة  26يوم ًا ،و�أن امليزانية
املر�صودة لها قدرت بحوايل � 950ألف دينار.
و�أ�ضاف العازمي �إن حجم العمالة امل�شاركة يف
ال�صيانة بلغ  450عام ًال موزعني على  695من
معدات امل�صفاة ،منها الثابتة ومنها املتحركة،
بالإ�ضافة �إىل املعدات الكهربائية والآالت الدقيقة،
و�إن ال�صيانة متت من دون �أن ت�ؤثر على طاقة
امل�صفاة التكريرية.
10
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العازمي:

أعمال الصيانة لبعض
وحدات المصفاة
تمت بنجاح وكفاءة

ونوه �إىل �أن �أعمال التن�سيق والتدابري التي �سبقت
�أعمال ال�صيانة ال�شاملة ما بني ال�رشكة وم�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،لتعديل خطط الإنتاج والت�صدير،
وتلبية احتياجات ال�سوق العاملي واملحلي ،وحتقيق
العوائد االقت�صادية املرجوة ،متت بال�شكل الأمثل،
وعلى قدر كبري من االحرتافية.

مراحل ال�صيانة
وا�ستعر�ض العازمي املراحل املختلفة التي متر
بها �أع�م��ال ال�صيانة ال�شاملة للم�صفاة ب�شكل
م�ف���ص��ل ،مب ��ا حت �ت��وي��ه ك ��ل م��رح �ل��ة م ��ن ��ش�روط
و�ضوابط حتكمها من �أجل �إمتام �أعمال ال�صيانة
على الوجه الأكمل ،وب�أق�رص زمن و�أقل تكلفة.
حيث �أفاد �أن املرحلة الأوىل وهي مرحلة الإعداد،
يتم خاللها بالتن�سيق مع دائرة اخلدمات الفنية
�إ�� �ص ��دار خ�ط��ة خم�سية ل �ل��وح��دات ال �ت��ي �سيتم
�إيقافها ،وبناء على تلك اخلطة يتم �إعداد امليزانيات
للتكاليف املتوقعة للقوى العاملة ،وقطع الغيار،
واملواد ،واملعدات ،والعقود.
�أم ��ا امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ،وه ��ي م��رح�ل��ة التخطيط،

تعزيز قدرات الكوادر ال�شابة العاملة يف ال�رشكة

فيتم خاللها و�ضع اخلطة الزمنية لتنفيذ �أعمال
ال�صيانة ال�سنوية بالتن�سيق مع دوائر العمليات
واخل��دم��ات الفنية وال�صيانة و�ضمان اجل��ودة،
وذل��ك لتقدير وت�أمني امل��وارد املطلوبة ،وحتديد
امل �� �س��ارات احل��رج��ة لنطاق ال�صيانة ،م��ن �أج��ل
�ضمان �سري العمل على النحو املطلوب.
ث��م ت��أت��ي املرحلة الثالثة ،وه��ي مرحلة التنفيذ
الفعلي ،وال�ت��ي ي�ب��د�أ خاللها �إغ�ل�اق ال��وح��دات
املعنية ،ثم القيام ب�أعمال ال�صيانة ح�سب اجلدول
ال��زم�ن��ي امل �ق��رر ،حيث تتم فيها متابعة �أع�م��ال
ال�صيانة بعقد �سل�سلة من االجتماعات اليومية،
ال�ستعرا�ض �سري ال�ع�م��ل ،وم��راق�ب��ة امل���س��ارات
احلرجة مراقبة دقيقة ،وت�سليط ال�ضوء على ما
قد يطر�أ من �صعوبات �أو م�شكالت ،ثم رفع تقرير
يومي �شامل عن �سري �أعمال ال�صيانة �إىل �إدارة
امل�صفاة التخاذ الالزم.
واملرحلة الرابعة ،وهي الأخرية ،فتبد�أ بعد انتهاء
�أعمال ال�صيانة ،والبدء بت�شغيل الوحدات املعنية،
ث��م �إ� �ص��دار تقرير نهائي مف�صل يو�ضح حجم
الأعمال التي �أجنزت ،والتكلفة الفعلية لها� ،إ�ضافة
�إىل الدرو�س امل�ستفادة ،للخروج بالتو�صيات التي
م��ن �ش�أنها حت�سني الأداء وال�ك�ف��اءة يف الأع�م��ال
امل�ستقبلية.
 7مقاولين و450

عام ً
ال نفذوا صيانة

شاملة على  6وحدات

الوحدات املتوقفة
وحول برنامج ال�صيانة الذي مت م�ؤخر ًا� ،أفاد
العازمي ب�أن الوحدات التي توقفت عن اخلدمة
لإجراء �أعمال ال�صيانة والتفتي�ش هي:
 -1وحدة الفحم ()U-20 TR1
 -2مريوك�س -وحدة معاجلة النافثا ()U-22 TR1
 -3وحدة التقطري الفراغي ()U-13 TR2
 -4وحدة معاجلة وقود الطائرات ()U-21
 -5وحدة معاجلة النافثا ()U-17
 -6وحدة معاجلة الديزل ()U-16
�أكد العازمي �أنه مت حتديث وتطوير �أنظمة التحكم
يف غرف املراقبة اخلا�صة بوحدة التقطري الفراغي
( )U-13ووح ��دة الفحم ( )U-20ال�ستيعاب
التو�سعة الناجتة عن م�رشوع الوقود البيئي ،وقد
بد�أ وقف تلك الوحدات يف  12مايو  2017وملدة
( 26يوم ًا) ثم �إعادة ت�شغيلها يف  6يونيو .2017
و�أو��ض��ح �أن �أع�م��ال ال�صيانة حتتاج �إىل قوى
عاملة �ضخمة ،حمدد ًا امل�سارات احلرجة كالتايل:
• •وحدة الفحم ،برج التقطري ()T-20-101
واخلزان ( )TK-20-101للقيام ب�إ�صالح
قاع اخلزان.
• •وحدة التقطري الفراغي املبادل احلراري (E-
 )13-204وذلك الحتمال تبديل الأنابيب.
• •وحدة معاجلة الديزل والنافثا ()U-16&17
املفاعالت ،وذلك لتبديل العامل املحفز
بداخلهما.
فر�صة للتدريب
و�أك ��د العازمي �أن مثل ه��ذه ال�ف�ترات تعترب

فر�صة �سانحة لتحقيق ر�ؤية ال�رشكة بتعزيز
ق��درات الكوادر الكويتية ال�شابة ،من خالل
�إ�رشاكهم ب�أعمال ال�صيانة املختلفة ،بهدف
ت��دري�ب�ي�ه��م م �ي��دان �ي � ًا ،و�إك���س��اب�ه��م اخل�ب�رات
العملية ،التي �سوف تنعك�س ب�شكل �إيجابي
على م�ستقبلهم امل�ه�ن��ي ،واالرت �ق ��اء بقطاع
النفط بدولتنا احلبيبة الكويت.
وذك��ر �أن �أع�م��ال ال�صيانة ه��ذه امل��رة ت�ضمنت
رب��ط م���شروع ال��وق��ود البيئي مب�صفاة ميناء
عبداهلل ،حيث �أنها من الفر�ص التي مت التخطيط
لها بتن�سيق مع �إدارة امل�رشوع لعمليات ربط
امل���شروع بامل�صفاة ،وب��أق��ل ق��در م��ن املخاطر
ال�ت��ي ت�ترت��ب علي تلك الأع �م��ال ،حيث �شملت
�أعمال ال�صيانة  461نقطة ربط مع م�رشوع
الوقود البيئي ،من �أ�صل  520نقطة ربط.
و�أو�ضح �أن الطاقة التكريرية للم�صفاة تبلغ
� 270ألف برميل يومي ًا ،مبين ًا �أن العمليات
احل��ال�ي��ة ل��رب��ط امل���ص�ف��اة مب ���شروع ال��وق��ود
البيئي �ستنعك�س �إيجاب ًا على ت�شغيل امل�رشوع
من دون �إغالقها ،الفت ًا �إىل �أن��ه مع ت�شغيل
امل�رشوع� ،سرتتفع الطاقة التكريرية مل�صفاة
ميناء ع�ب��داهلل �إىل � 530أل ��ف برميل يومي ًا
مقارنة بالطاقة احلالية.
فرصة لتعزيز قدرات
الكوادر الشابة من خالل
التدريب الميداني
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م�شاريع
مشروع جديد بمصفاة ميناء األحمدي

وحدة مناولة الكبريت
يعترب م�شروع وحدة مناولة الكربيت اجلديدة،
ال��ذي مت االنتهاء من تنفيذ الأعمال امليكانيكية
له م�ؤخر ًا ،ودخوله مرحلة الت�شغيل التجريبي،
م�شروعاً حيوياً هاماً ،ي�ساهم يف تعزيز عملية
ت�صدير الكربيت ،ويخدم ا�سرتاتيجية الت�صدير
مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،كما يعزز زي��ادة
ال�سعة التخزينية للكربيت ال�سائل ،وزيادة �إنتاج
و�سعة تخزين الكربيت ال�صلب يف نف�س الوقت،
حيث تعترب مرافق مناولة الكربيت يف م�صفاة
ميناء الأحمدي ،املنفذ الوحيد لإنتاج وتخزين
وت�صدير الكربيت ال�صلب ،وي�أتي هذا امل�شروع
متوافقاً مع الزيادة املتوقعة من �إنتاج الكربيت
ال�سائل يف امل�ستقبل القريب ،خا�صة بعد ت�شغيل
عدد من امل�شاريع الكربى ،ومنها م�شروع الوقود
البيئي.
ويت�ضمن نطاق عمل امل�شروع �أرب��ع��ة �أج��زاء
رئي�سية ،هي خزانات الكربيت ال�سائل ،ووحدة
التحبيب ،وم�ستودع الكربيت ،ور�صيف ت�صدير
الكربيت ،علماً ب�أنه مع بدء ت�شغيل وحدة مناولة
الكربيت اجلديدة �سيتم البدء يف تنفيذ املرحلة
الثانية من امل�شروع ،والتي ت�شمل �إعادة ت�أهيل
املن�ش�آت احلالية يف وحدة الكربيت القائمة.
حول طبيعة و�أهمية امل�شروع ومراحل تنفيذه
ودوره يف رف��ع ال��ق��درة الت�صديرية حلبيبات
ال��ك�بري��ت ،التقينا مدير دائ ��رة عمليات الغاز
مب�صفاة ميناء الأحمدي حممد نا�صر العجمي،
وكان هذا احلوار:
12
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العجمي :سواعد كويتية

ستتولى بشكل

رئيسي تشغيل
والعمل بهذا المشروع

�إدارة ال�رشكة تتابع عن قرب �سري العمل يف امل�رشوع

زيادة القدرة
• •بداية هل ميكن �أن تعطينا فكرة عن م�رشوع
وح ��دة مناولة الكربيت اجل��دي��دة مب�صفاة
ميناء الأحمدي؟
يهدف امل�شروع �إىل زيادة القدرة على مناولة
كميات الكربيت املتوقع �إنتاجها من الوحدات
احلالية وامل�ستقبلية من م�صايف ال�شركة ،ومن
�ضمنها م�شروع الوقود البيئي ،بالإ�ضافة �إىل
الكميات املتوقع �إنتاجها من ال�شركات التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وعلى جانب
�آخ��ر يعمل امل�شروع على حت�سني الكفاءة
الت�شغيلية للمرافق احلالية ،بحيث يتم
ا�ستغالل الطاقة الكاملة ملعدات الت�صنيع.
وينق�سم امل�شروع �إىل مرحلتني ،املرحلة الأوىل �أحدث التقنيات
عبارة عن �إن�شاء وح��دة جديدة ومتكاملة • •ما هي �أهمية هذا امل�رشوع بالن�سبة ملنظومة
ال�ستقبال الكربيت ال�سائل من �أجل ت�شكيل
العمل بال�رشكة؟ و�أين يقع ،وما يحويه من
تكنولوجيا ،وكم تبلغ طاقته الإنتاجية؟
مشروع حيوي يساهم
�واح عدة،
يعترب امل�شروع مهماً ج��د ًا من ن� ٍ
في تعزيز عملية
حيث �أنه مع ت�شغيل امل�شروع ميكن ا�ستقبال
الكربيت ال�سائل ل�سعة ت�صل �إىل  5000طن
تصدير الكبريت ويحقق
مرتي باليوم ،لي�صل �إجمايل �سعة اال�ستقبال
استراتيجية المؤسسة
�إىل  7431طن مرتي باليوم ،وهذه ال�سعة

الكربيت على هيئة حبيبات كروية �صلبة،
ومن ثم ت�صديره عن طريق ر�صيف جديد
تابع لل�شركة ،كمنتج لعمالء م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،وذل��ك وف��ق موا�صفات ومعايري
عاملية للجودة� ،أما بالن�سبة للمرحلة الثانية
للم�شروع ،فهو عبارة عن جتديد وتطوير
لوحدة مناولة الكربيت احلالية بالكامل،
وي�شمل ذلك امل�ستودعات احلالية حلبيبات
الكربيت ،وخط �سري النقل ومنطقة التحميل
من جهة ميناء ال�شعيبة ،حيث تقوم جمموعة
تن�سيق امل�شاريع ال�ساد�سة بالإ�شراف على
تنفيذ امل�شروع بق�سميه.

الكبرية مطلوبة للم�شاريع اجلديدة ،مثل
م�شروع الوقود البيئي ،وم�شروع وحدة
ا�ستخال�ص ال��غ��ازات احلم�ضية اجلديدة
( .)NAGRPب��الإ���ض��اف��ة اىل ذل���ك ،ف ��إن
امل�شروع يرفع القدرة الت�صديرية حلبيبات
الكربيت ،حيث ي�صل معدل نقل ال�سيور
اجلديدة �إىل  1500طن مرتي بال�ساعة ،وهي
ن�سبة زيادة ت�صل �إىل � ،%275إذا ما قورن
بالوحدة احلالية.
يقع امل�شروع مب�صفاة ميناء الأح��م��دي،
وبالتحديد مب�صنع الغاز امل�سال بجانب وحدة
مناولة الكربيت احلالية ،ويت�ضمن امل�شروع
�أحدث التقنيات التي تخدم الأهداف البيئية
�إىل جانب الأهداف الفنية ،فعلى �سبيل املثال
ت�شمل تقنية امل�شروع معدات �إزالة الغبار،
والتي ت�ساعد على منع حدوث احلرائق من
استخدام أحدث
التقنيات في تصنيع
الحبيبات حسب معايير
 SUDICالعالمية
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جراء نقل الكربيت ،كما �أنها تلعب دور ًا مهماً
يف حماية البيئة عن طريق تقليل انبعاثات
الغبار .وم��ن ناحية �أخ ��رى ،متت مراعاة
ا�ستخدام �أحدث التقنيات امل�ستخدمة حالياً
يف ت�صنيع احلبيبات لكي تطابق املوا�صفات
العاملية املتبعة ح�سب معايري SUDIC
من ناحية ال�سيطرة على جودة املنتج� ،أما
فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية ،فهي ت�صل
اىل  5000طن مرتي باليوم ،وقد مت تزويد
الوحدة اجلديدة بالعديد من الآالت الدقيقة،
و�أج��ه��زة التحكم احلديثة لزيادة الكفاءة
الإنتاجية و�سالمة الت�شغيل.

تكاليف وحتديات
• •هل هناك ارتباط بني هذه الوحدة ،وم�رشوع
الوقود البيئي؟ وما طبيعة هذا االرتباط؟
نعم يوجد ارتباط بني وحدة مناولة الكربيت

العمليات الإن�شائية ت�سري وفق اخلطة املر�سومة
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وم�شروع الوقود البيئي ،حيث �سيتم �إي�صال
خطوط �أنابيب الكربيت ال�سائل للخزانات
التابعة لوحدة الكربيت.
• •ك��م بلغت تكاليف امل ���شروع ،وه��ل كانت يف
حدود امليزانية املحددة؟
بلغت تكلفة امل�شروع الكلية  147مليون دينار
كويتي ،وهي �ضمن حدود ال�صرف املجدولة
ح�سب اخلطة الزمنية للم�شروع.
• •م ��ا ه ��ي ال �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي واج� �ه ��ت تنفيذ
امل�رشوع؟ وكيف مت الت�صدي لها؟
هناك الكثري من التحديات التي واجهت تنفيذ
تقنية المشروع تشمل
معدات تساعد على منع
حدوث الحرائق من جراء
نقل الكبريت

امل�شروع ،ومت بحمد اهلل التغلب عليها عن
طريق التن�سيق مع �سائر الدوائر املعنية،
لتفادي �أي نوع من احل��وادث �أو الت�أخري،
وذل ��ك م��ن خ�لال و���ض��ع اخل��ط��ط املنا�سبة
للتغلب على هذه التحديات.
• •م��ا ه��ي �آل �ي��ة العمل بامل�صفاة بعد ت�شغيل
امل�رشوع ،وما الذي �سي�ضيفه من مزايا؟
�سيتم الت�شغيل وال��ع��م��ل ب��ه��ذا امل�شروع
ب�سواعد كويتية ب�شكل رئي�سي ،وبوجود
ر�صيف جديد داخ��ل ح��دود م�صفاة ميناء
الأحمدي �ستتوفر مرونة و�سال�سة للت�صدير،
�إ�ضافة �إىل رفع القدرة على ا�ستقبال بواخر
عمالقة ترتاوح �سعة حمولتها ما بني � 27إىل
� 60ألف طن مرتي� ،إذا ما قورن بالـ � 30ألف
طن مرتي احلد الأق�صى للر�صيف احلايل،
والذي يتواجد خارج حدود م�صفاة ميناء
الأحمدي.

شنات:

مستودع طولي بسعة

تخزينية  145000طن متري

كما التقينا رئي�س فريق عمليات الغاز املنطقة
ال�ساد�سة �أحمد �شنات ،الذي �أعطى �صورة
عما و�صلت �إليه �أعمال امل�شروع ،و�آلية عمله،
وطبيعة الأعمال امل�ساندة التي يت�ضمنها.
• •ك ��م ي�ب�ل��غ ع� ��دد اخل� ��زان� ��ات ال �ت��ي ي�شملها
امل�رشوع ،وما هي �آلية عملها؟
ي�شتمل امل�شروع على �أربعة خزانات جديدة
حلفظ الكربيت ال�سائل على درج��ة حرارة
ما بني � 130إىل  140درج��ة مئوية ،وت�صل
�سعتها الإجمالية �إىل  19154طن مرتي ،ومن
ناحية �أخ��رى ف��إن حبيبات الكربيت تخزن
ٍ
مب�ستودع طويل تبلغ م�ساحته  14000م2
ب�سعة تخزينية ت�صل �إىل  145000طن مرتي،
وهو م�صمم مبنظومه �آلية حديثة ملكافحة
احلرائق ،ونظام مثبط لتجمع الغبار الذي
قد ي�ؤدي �إىل حدوث حرائق.
• •ه��ل ميكن �أن تعطينا فكرة ع��ن عملية نقل
الكربيت وفق تقنيات امل�رشوع اجلديد؟
تتم عملية نقل الكربيت عن طريق ال�سيور
الناقلة ،و�أثناء النقل تتم عملية �إزالة وتثبيط
جتمع الغبار ،الذي يحدث من جراء االنتقال
ما بني ال�سيور الناقلة �إىل �أن ي�صل املنتج �إىل
باخرة العميل الرا�سية يف الر�صيف اخلا�ص
بالتحميل.

• •�إىل �أي مرحلة و�صل العمل يف امل�رشوع؟ وما
هي �آليات عمله؟
لقد مت االن��ت��ه��اء م��ن الأع��م��ال امليكانيكية
للوحدة اجلديدة وفق الإطار الزمني املحدد،
وق��د مت ت�شكيل ف��ري��ق م��ن جميع ال��دوائ��ر
املعنية بامل�شروع بقيادة رئي�س فريق عمليات
املنطقة اخلام�سة ،وذلك ملتابعة االختبارات
الت�شغيلية النهائية ،قبل القيام بت�شغيل
الوحدة اجلديدة.
• •من املقاول املنفذ للم�رشوع؟ وما هي طريقة
التعاقد مع املقاول؟
املقاول الرئي�سي لتنفيذ امل�شروع هو �شركة
ديلم الكورية “ ،”DAELIMوطريقة التعاقد
ت�شمل ك ًال من اخلدمات الهند�سية والتوريد
والإن�شاءات.
• •كم يبلغ عدد ال�رشكات العاملة يف امل�رشوع؟
وما جن�سياتها؟
بالإ�ضافة للمقاول الرئي�سي للم�شروع ،هناك
�أربعة مقاولني رئي�سيني بالباطن ،هي �شركة
 ،AFCONSالهندية املتخ�ص�صة يف جمال
�إن�شاء املوانئ والأر�صفة البحرية� ،أما بالن�سبة
للثالث �شركات املتبقية فهي كويتية :الكليب
للأعمال امليكانيكية KENTECH ،للأعمال
الكهربائية ،و NBTCللأعمال الإن�شائية.

تحديات كثيرة واجهت

تم االنتهاء من األعمال

تنفيذ المشروع تم

الميكانيكية للوحدة

بحمد اهلل التغلب عليها

الجديدة وفق اإلطار

بالتنسيق والتعاون

الزمني المحدد

�أحمد �شنات

• •ما هي امل��دة املحددة لالنتهاء من امل�رشوع
وبدء الت�شغيل التجريبي؟
يتوقع االنتهاء من ت�شغيل الوحدة اجلديدة
يف الربع الثاين من ال�سنة املالية 2018/2017
وبعد االنتهاء والت�أكد من �سالمة الت�شغيل
�سوف يتم البدء يف جتديد الوحدة احلالية
للكربيت ،ويتوقع �أن ت�ستغرق �سنة كاملة.
• •ه��ل ه �ن��اك م���ش��اري��ع م���س��ان��دة �سيحتاجها
امل�رشوع؟ وما الهدف منها؟ وهل مت البدء يف
تنفيذها؟
هناك م�شروع م�ساند خم�ص�ص للكميات
الإ�ضافية من الكربيت ال�سائل ،التي يتم
ا�ستقبالها من �شركة نفط الكويت ،ويعترب
�ضمن امل�شروع ،ويت�ضمن �إن�شاء مرافق
ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ك�بري��ت ال�����س��ائ��ل ع��ن طريق
ال�شاحنات ،بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن امل�شروع
امل�ساند يت�ضمن �أي�ضاً بناء و�إن�شاء خزانني
للكربيت ال�سائل ،مع وحدة �إ�ضافية لإنتاج
حبيبات الكربيت ال�صلبة ،وقد مت بالفعل
البدء بتنفيذه.
الرصيف الجديد داخل
حدود مصفاة ميناء
األحمدي سيوفر مرونة
وسالسة للتصدير
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م�شاركات
خالل المؤتمر الخليجي للصحة والسالمة المهنية

وزير الصحة أشاد بدور «البترول الوطنية»

وزير ال�صحة ويظهر �إىل اليمني ممثل ال�رشكة د .وليد احلربي

برعاية وح�ضور وزير ال�صحة الدكتور جمال احلربي ،ومب�شاركة
منظمة ال�صحة العاملية ،ومنظمة العمل الدولية ،وجمل�س ال�صحة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيةُ ،عقد امل�ؤمتر اخلليجي
اخلام�س لل�صحة وال�سالمة املهنية حتت �شعار «رعاية و�إنتاجية».
وق��د �شاركت «ال��ب�ترول الوطنية» يف �أع��م��ال امل��ؤمت��ر واملعر�ض
امل�صاحب ،ممثلة يف الق�سم الطبي التابع لدائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،وحظيت هذه امل�شاركة ب�إ�شادة الوزير ،الذي �أثني لدى
زيارته جناح ال�شركة على دورها يف جمال التوعية ال�صحية ،من
خالل �أن�شطتها امل�ستمرة على مدار العام.
التوعية ال�صحية
�ألقى الوزير احلربي كلمة افتتاحية �أ�شار فيها
�إىل االح�صائيات الأخ�ي�رة ل��دول �إقليم ال�رشق
الأو�سط التي بينت �أن � 52ألف حالة وفاة حتدث
�سنوي ًا ب�أماكن العمل على م�ستوى الإقليم ،م�شدد ًا
على ��ضرورة تكثيف و�سائل التوعية ال�صحية،
16
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ل�ضمان �سالمة العاملني باملن�ش�آت ال�صناعية.
و�أكد �أن الكويت تفخر ب�أن لديها مركز ًا طبي ًا
�صناعي ًا هو الأول على م�ستوى دول اخلليج
معني باالهتمام ب�صحة العاملني ،وهو مركز
ال�شعيبة الطبي ال�صناعي ،الذي يخدم � 35ألف
عامل.

المؤتمر ُعقد تحت

شعار “رعاية وإنتاجية”
وشاركت فيه الشركة
بفاعلية

هدف امل�ؤمتر
و�أ�شار الوزير �إىل �أن هدف امل�ؤمتر هو توعية الأطباء
والهيئة التمري�ضية بكيفية التعامل مع احل��االت،
وم�ع��اجل��ة وت��وع�ي��ة ال�ع��ام�ل�ين ب��امل�ن��اط��ق ال�صناعية
و�أ�صحاب ال�رشكات وامل�صانع ،م�شدد ًا على �رضورة
�إيجاد بيئة عمل �آمنة �صحي ًا واجتماعي ًا ونف�سي ًا.

الحربي :دور الشركة

في مجال أنشطة

التوعية الصحية هو
محل التقدير
مشاركة “البترول
الوطنية” لالطالع على
م�شاركة فاعلة لـ «البرتول الوطنية» يف �أعمال امل�ؤمتر

كما ي�سعى �إىل منع حدوث �إ�صابات قد ت�سبب
عاهات م�ستدامة �أو �إ�صابات بليغة ،حيث تركز
وزارة ال�صحة على �إجراء الفحو�صات الالزمة
للعامل قبل تعيينه باملن�ش�أة ال�صناعية.
و�أ�ضاف الوزير �إن امل�ؤمتر يعزز قدرات النظام
ال���ص�ح��ي ،وحم � ��اوره ت �ت��واف��ق م ��ع اه�ت�م��ام��ات
ال� ��وزارة بربنامج عمل احلكومة لأج��ل حتقيق
الغايات املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة ،م�ؤكد ًا اهتمام
وحر�ص ال��وزارة الكبريين بال�صحة وال�سالمة
املهنية ،وت��أم�ين �سالمة العاملني يف ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات وامل�صانع و�أماكن وممتلكات العمل.
ا�ستفادة من اخلربات
من جهته قال رئي�س امل�ؤمتر ورئي�س رابطة الطب
املهني والبيئي الدكتور �أحمد ال�شطي �إن الكويت
ال تواجه م�شكلة مع الأمرا�ض ال�سارية� ،إال �أنها
تواجه م�شكلة حقيقية مع الأمرا�ض املزمنة غري
املعدية ،وه��ي مرتبطة ب�شكل �أ�سا�سي بال�سمنة
وزي� � ��ادة ال � ��وزن واخل� �م ��ول ال �ب ��دين وال �ت��دخ�ين
واال�ضطرابات النف�سية.
و�أ�شار �إىل م�شاكل ال�سالمة املهنية ،حيث �أن % 40
من الأمرا�ض احلركية حتدث ب�سبب بيئة العمل،
و %17من �أم��را���ض القلب و %4من الإ�صابات
ب�سبب العمل ،وحتى اجلهازين الع�صبي والتنف�سي
يت�أثران ببيئة العمل ،وعاملي ًا هناك مليونا وفاة
�سنوي ًا على م�ستوى العامل ب�سبب بيئة العمل ،منهم
� 50ألف وفاة على م�ستوى املنطقة ،كما �أن ثالثة
من كل ع�رشة كويتيني يعانون من ارتفاع �ضغط
الدم ،وهي من �أمناط احلياة الع�رصية.

مدن �صحية
وذك ��ر ال�شطي �أن املجل�س الأع �ل��ى للتخطيط
تبنى مبادرة املدن ال�صحية �ضمن ا�سرتاتيجية
التنمية امل�ستدامة  ،2030التي تت�ضمن 17
بند ًا ،م�شري ًا �إىل �أن الكويت ال تواجه م�شكلة
يف امل ��اء ،لكن لدينا خ �ط��ورة يف ت�ل��وث ال�ه��واء
وال�سالمة الكيماوية ،وكذلك يف �إدارة النفايات،
وهذا يتطلب ا�سرتاتيجية للعمل .و�أ�شار �إىل �أن
اال�سرتاتيجية ال�صحية املهنية يف الكويت لي�ست
بدعة ،بل نطالب بها منذ عام  ،2006وقدمنا
بها ورقة �إىل جمل�س وزراء دول جمل�س التعاون
اخلليجي ومت تبنيها.
وتناول الدكتور ال�شطي عدد ًا من االقرتاحات
ال �ت��ي ط��رح��ت ب���ش��أن الك�شف ع��ن امل ��ؤث��رات
واملخدرات وال�صحة النف�سية ملر�شحي جمل�س
الأم��ة مبين ًا �أن لها �ضوابط ،وال يجوز فيها
االجتهاد ،وبنف�س املنطق طرح الفح�ص الدوري
للطلبة وامل��وظ�ف�ين ،و�أي���ض� ًا منت�سبي وزارة
الداخلية ب�ش�أن املخدرات ،وه��ذه �أي�ض ًا لديها
�ضوابط �أخالقية و�رشعية تباينت فيها الآراء.
وع��ر���ض �أي���ض� ًا م�ق�ترح��ات ت�ضمن فح�ص ما
قبل ال��زواج وفحو�صات املخدرات والكحول،
وط��ال��ب ب��وج��ود م��رك��ز متخ�ص�ص لل�صحة
وال�سالمة املهنية يف كل منطقة �صناعية ،فرغم
�أن الكويت كانت رائدة خليجي ًا يف �إن�شاء مركز
للطب ال�صناعي مبنطقة ال�شعيبة ال�صناعية� ،إال
�أن الو�ضع يتطلب تعميم هذه املراكز يف خمتلف
املناطق ال�صناعية.

الجديد في مجال
الصحة المهنية
تفخر الكويت بأن
لديها مركزاً طبي ًا

صناعي ًا هو األول على

مستوى دول الخليج

م�شاركة «البرتول الوطنية»
�أك��د رئي�س الق�سم الطبي د .وليد احلربي �أن
ال�رشكة حتر�ص ب�شكل م�ستمر على امل�شاركة يف
مثل هذه امل�ؤمترات لالطالع على كل ما هو جديد
يف جمال ال�صحة املهنية ،ولعر�ض جتارب ال�رشكة
الناجحة يف هذا املجال ،و�أي�ضا لال�ستفادة من
جتارب اجلهات امل�شاركة الأخرى.
و�ضمن جل�سات امل��ؤمت��ر قدمت �أخ�صائية
ال���ص�ح��ة امل�ه�ن�ي��ة ب��ال�ق���س��م ال �ط �ب��ي ي��ام��اين
ري�ف�ن��دران ورق ��ة ع�م��ل ،تناولت فيها طرق
التعامل ال�سليمة مع الأوعية املغلقة ،وجتربة
«البرتول الوطنية» يف هذا املجال ،بالإ�ضافة
�إىل ع��دد م��ن الإح�صائيات التي قامت بها
ال�رشكة بهذا ال�ش�أن على عمالتها وعمالة
املقاولني العاملني معها.
و�أو� �ض �ح��ت ري �ف �ن��دران خ�ل�ال ع��ر��ض�ه��ا ما
ت��واج�ه��ه ال���شرك��ة م��ن حت��دي��ات ،ومنها ما
يتعلق ب��ال�ت��زام امل��راك��ز الطبية اخل��ا��ص��ة،
و��شرك��ات امل �ق��اول ،مبعايري الفحو�صات،
متناولة العديد من الق�ضايا الطبية.
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حمطات

في ذكرى  8/2المؤلمة

َّ
يتذكر!
علي أكبر ..
«يف يوم �إجازتي الأ�سبوعية ،وقبل �صالة الفجر� ،سمعت
�أ�صواتاً كثيفة لطائرات حتلق يف املنطقة التي �أ�سكنها،
وعندما خرجت لل�شرفة تفاج�أت بطائرة عراقية تق�صف
�سنرتال ال�صباحية ،الأمر الذي دفعني لالت�صال بامل�صفاة،
وحينها �أبلغني زمالئي �أن هناك اجتياحاً برياً
للجي�ش العراقي ،وبال تردد ذهبت مبا�شرة
لعملي يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي دون
ا�ستدعاء ،لالطمئنان على زمالئي،
ولأرى ما ميكنني عمله يف تلك الظروف
ال�صعبة ،وقد و�صلت �إىل امل�صفاة
ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً».

حلظة بلحظة
كانت ه��ذه هي كلمات رئي�س وردي��ة  -دائ��رة
العمليات مب�صفاة ميناء الأحمدي علي �أكرب،
ا�ستهل بها احل��دي��ث ع��ن جتربته خ�لال حمنة
ال�غ��زو ال�ع��راق��ي للبالد يف  ،1990/8/2التي
عا�ش تفا�صيلها حلظة بلحظة ،ومل يرتك العمل
من
بامل�صفاة من حلظات الغزو الأوىل ،و�إىل �أن َّ
اهلل عز وجل على بلدنا الغايل بالتحرير.
يقول علي �أك�بر :كنت �أعمل كمراقب عمليات
يف تلك الفرتة ،ومع ال�رشارة الأوىل لالجتياح
موظف “الوطنية” الذي
لم يترك العمل بمصفاة
األحمدي خالل تلك
المحنة

18

¢ù£°ùZCG - 473 Oó`©dG

2017

العراقي للحدود الكويتية ،توجهت �إىل مقر
عملي مب�صفاة ميناء الأحمدي ،قاطع ًا �إجازتي
الأ��س�ب��وع�ي��ة ل�لاط�لاع ع�ل��ى و� �ض��ع امل���ص�ف��اة،
وانتظار التعليمات بخ�صو�ص عمليات الت�شغيل
يف ظل ذلك احلدث املفاجئ.
عند و� �ص��ويل علمت �أن اجلي�ش ال�ع��راق��ي قد
اجتاح احلدود الربية �أي�ض ًا ،وو�صل �إىل منطقة
«�أم العي�ش» ،وانت�رشت الإ�شاعات ،ومل تكن
ه�ن��اك ر�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة� ،أو �أخ �ب��ار م ��ؤك��دة عن
حجم الكارثة التي خيمت على البالد ،وكانت
�إدارة امل�صفاة مع �إدارة ال�رشكة يف اجتماعات
م�ستمرة ،لو�ضع خطط عمل ،والتخاذ قرارات
منا�سبة من �أجل احلفاظ على �سالمة امل�صفاة.
ال�ع�م��ال��ة �أي���ض��ا ك��ان��ت حت � ٍد �آخ ��ر �أم� ��ام �إدارة
«البرتول الوطنية» ،فلم تكن متوافرة يف امل�صايف
ب�سبب خوف البع�ض من التنقل ،وع��دم قدرة

البع�ض الآخ��ر على الو�صول للم�صفاة نتيجة
االحتياطات الأم�ن�ي��ة يف ال���ش��وارع واالرت�ب��اك
امل�سيطر على البالد ب�شكل عام .ونظر ًا للنق�ص
احلاد يف عدد العمالة بجميع �أق�سام امل�صفاة،
مل �أ�ستطع وزمالئي ترك مواقعنا ،فا�ستمرينا
بالعمل ب�شكل �شبه مت�صل لأكرث من � 48ساعة يف
انتظار تعليمات الإدارة ،حتى تفاج�أنا بدخول
مدرعات احلر�س اجلمهوري العراقي امل�صفاة
م�ساء ث��اين �أي ��ام ال�غ��زو امل��واف��ق � 3أغ�سط�س،
الأمر الذي دفع امل�س�ؤولني �إىل �إيقاف عمليات
أكبر :قطعت إجازتي

وتوجهت إلى مقر عملي
بالمصفاة بمجرد علمي
بحدوث الغزو

دخول الجيش الغازي
للمصفاة دفع المسؤولين
في “البترول الوطنية” إلى
اتخاذ إجراءات احترازية

التحميل على الأر�صفة ،و�إخ�لاء املراكب على
ر�صيف الزيت ك�إجراء احرتازي.
�سيطرة عراقية
ويف ال�ساعة الثانية �صباح ًا من اليوم الثالث
دخ��ل ال�ضباط العراقيون �إىل غرفة التحكم
الرئي�سية مما �أ�صابنا بالذعر والإحباط ،وكان
فريق العمل وقتها يجمع ك ًال من مدير امل�صفاة
بدر احلجي ،ومدير العمليات �سفيان �أ�شت ّيه،
ومعه الزمالء �إ�سحاق الكندري ،وعبداملح�سن
خاجة ،وخالد �أحمدي ،وخالد العثمان.
نظراً للنقص الحاد في
عدد العمالة لم أستطع
وزمالئي ترك مواقعنا
فتوزعنا على ورديتين

وقد ا�ستمرينا يف العمل بنف�س الطاقة الإنتاجية
بانتظار تعليمات الإدارة ،وكانت �إدارة البرتول
الوطنية تتوا�صل معنا ع�بر مدير العمليات،
ح�ت��ى ج ��اء وف ��د م��ن وزارة ال�ن�ف��ط ال�ع��راق�ي��ة
وا�ستلم �إدارة امل�صفاة.
وق��د ا�ستمر نق�ص العمالة ت��دري�ج�ي� ًا ب�سبب
م �غ ��ادرة ال�ع�م��ال��ة ل �ل �ب�لاد ،ومل ن�ستطع ت��رك
امل�صفاة تعمل حيث بات الو�ضع ي�شكل خطورة
على �سالمة امل�صفاة والعاملني فيها.
وكنا ن�أمل بقرار �إيقاف عام للم�صفاة حفاظ ًا
على وحداتها ،وحتى ال ت�أتي اللحظة التي ال
ميكن �إيجاد عمالة لإيقاف الوحدات.
مل نكن ن�ستطيع ال�ت��وا��ص��ل م��ع م��دي��ر امل�صفاة
الفعلي ،وانح�رصت ات�صاالتنا مبدير العمليات
وامل�ساعدين ،وحاولنا ال�ضغط على �إدارة امل�صفاة،
ولكن دون جدوى حيث �أنهم كانوا مهددين.

�إ�شاعة الإغالق
وللخروج من هذا الو�ضع قامت جمموعة من
الزمالء بن�رش �إ�شاعة تفيد ب�صدور �أوامر لإيقاف
امل�صفاة ،وبالفعل مت �إي�ق��اف جميع الوحدات
ابتداء من ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل.
ومع بزوغ ال�شم�س كانت جميع الوحدات مغلقة
ما عدا الغاليات ،وبالرغم من �إيقاف امل�صفاة،
ومغادرة عدد كبري من العمال� ،إال �أنني بقيت
مع جمموعة من املوظفني ،حيث �شكلنا فريقني
يعمالن على نظام ال��وردي��ات (ك��ل � 12ساعة)
حكاية اإلشاعة التي
أطلقها بعض الزمالء
آنذاك بهدف إيقاف
عمليات المصفاة
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بعد توقف المصفاة
عملنا كمسعفين
وبعدها تم تدريبنا على
بعض أعمال التمريض

�شديد ًا يف عدد املمر�ضني وامل�سعفني ،وكان كبري �أطباء
الق�سم الطبي �آنذاك الدكتور جميل م�سامح.
يف ال �ب��داي��ة عملنا كم�سعفني ن �ق��ود ��س�ي��ارات
الإ�سعاف ،وبعدها مت تدريبنا على بع�ض �أعمال
التمري�ض ،والتعامل م��ع ح ��االت ال �ط��وارئ،
وق��د كنا نتدرب على املوظفني العراقيني� ،إال
�أن �أعيننا ظلت على امل�صفاة وما يجري بها،
ومتابعة امل �خ��زون ،و�إع� ��داد بع�ض التقارير
عن اال�ستهالك املحلي واخلارجي للمنتجات،
وتزويد امل�س�ؤولني بها �رس ًا يف منازلهم.
وبعد �شهرين من الإغ�لاق ،و�أثناء عملي يف الفريق
الطبي� ،صدر ق��رار عراقي بت�شغيل وح��دة النفط
اخل��ام ،ووح��دة �إن�ت��اج البنزين ،وحاولنا �إعطاب
امل�ضخات الرئي�سية لوحدة النفط اخلام ،ولكن كانت
الأوامر من احلكومة باخلارج عدم اعرتا�ضهم ،من
�أج��ل توفري وق��ود ملحطات الكهرباء ،وللت�سويق
املحلي ،حتى ال تغرق الكويت يف الظالم.

وكانت مهمتنا �إفراغ وعزل الوحدات واخلطوط
من النفط واملنتجات واملواد القابلة لال�شتعال،
وا�ستبدالها بغاز النيرتوجني ،وهو غاز خامل
مينع امتداد النريان بني الوحدات يف حال وقوع
�أي تفجري �أو حريق ،ويحافظ عليها من الت�آكل.
وبقينا نعمل مل��دة �شهرين كاملني ،حتى متكنا
من تفريغ وع��زل كافة وح��دات امل�صفاة ،وكنا
خالل هذه الفرتة نتلقى التعليمات من امل�س�ؤولني
الكويتيني ،الذين بدورهم كانوا يجتمعون مع
القوة املحتلة ،وبعدها بد�أ امل�س�ؤولون ينقطعون
عن العمل تدريجي ًا �إىل �أن �سلمت امل�صفاة لهم
كاملة ،حتى �أننا منعنا من الدخول �إال بهويات
مع املقاومة
عراقية و�أوراق عدم تعر�ض من الإدارة العراقية .عملنا بامل�صفاة مكننا من الت�سلل لي ًال �إىل مكتب
مدير امل�صفاة ،واحل�صول على جمموعة من
الفريق الطبي
ً
بعد انتهاء �أع�م��ال ال�ع��زل ،وت��وق��ف �أعمالنا متاما� ،أوراق عدم التعر�ض املوقعة واملختومة ،وقد
انتقلت للعمل مع الفريق الطبي الذي كان يعاين نق�ص ًا �أعطيت هذه الكتب �إىل �شباب يعملون باملقاومة،

احلرائق النفطية ت�سببت يف حدوث خ�سائر مادية وتدمري بيئي
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تسللنا لي ً
ال إلى مكتب
المدير وحصلنا على
أوراق عدم تعرض
سلمت للمقاومة

وبع�ض الع�سكريني الكويتيني من �أج��ل حرية
احل��رك��ة داخ ��ل ال�ك��وي��ت ،كما ق��ام عبداحلميد
العو�ضي ،رئي�س فريق الأمن �آن��ذاك ،ب�إعطائنا
جمموعة من الت�صاريح وبع�ض �أختام ال�رشكة،
مل�ساعدة �أفراد املقاومة على عبور نقاط التفتي�ش.
ومررنا بعدها بفرتة م�ستقرة ،كنا نعمل فيها
على عرقلة العمليات ،وذل��ك بعد �أن ثبت لنا
�أنهم ي�صدرون املنتجات من منطقة �صبحان �إىل
العراق ،فقمنا لي ًال ب�إعطاب امل�ضخات ،ولكن مت
ت�صليحها وو�ضعها حتت حرا�سة م�شددة.
ك�م��ا قمنا ذات م ��رة بقطع امل �ي��اه ع��ن املخ ّيم
«ال �ك��ام��ب» ،ال ��ذي ك ��ان ق��ائ�م� ًا وق�ت�ه��ا ب�ج��وار
امل�صفاة ،حيث ك��ان اجلي�ش العراقي يحتجز
الأ� �س��رى الأج ��ان ��ب وع��ائ�لات �ه��م ال�ستغاللهم
ك�أ�رسى ودروع ب�رشية ،وبعد عدة �أيام ونتيجة
نق�ص املياه قاموا بنقلهم من املكان.

جانب من �آثار الدمار الذي خ ّلفه الغزو الغا�شم

فريق الإطفاء
ب�سبب النق�ص ال�شديد يف عدد العاملني بامل�صفاة
الذي طال كل الفرق ،كان لزام ًا �أن يبقى فريق
الإطفاء والفريق الطبي بامل�صفاة ،وكنت �أخرج
معهم �أثناء احلريق مل�ساعدتهم ب�صفتي مراقب
عمليات ،ولعلمي اجليد بامل�صفاة .وقد اندلعت
عدة حرائق كانت نتيجة عدم خربة املحتل بنظام
الت�شغيل ،كما كنا نقدم امل�ساعدة لفرق م�صفاة
ال�شعيبة وم�صفاة ميناء عبداهلل ،ومازلت �أتذكر
�سقوط عدد من الإطفائيني املتطوعني يف حريق
خمزن الفحم مبنطقة ال�شعيبة ،نتيجة ا�ستن�شاق
غاز �أول وثاين �أك�سيد الكربون ،وذلك نتيجة قلة
خربتهم بالتعامل مع هذا النوع من احلرائق.

معركة التحرير
بد�أت معركة التحرير يف يناير بالق�صف اجلوي
للتحالف ،وكانت وحدة النفط اخلام من �أوىل
الأه ��داف لأج��ل قطع ال��وق��ود ع��ن العراقيني،
كما مت ق�صف ع��دة وح ��دات يف م�صفاة ميناء
الأح� �م ��دي ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل وح� ��دات م�صفاة
ال�شعيبة وميناء عبداهلل.
ونظر ًا لأننا كنا قد عزلنا الوحدات ،فقد انطف�أت
النريان �رسيع ًا دون جمهود كبري ،بخالف املواقع
الأخ ��رى ،وذل��ك لأنها حممية من ال��داخ��ل بالغاز
اخل��ام��ل� ،أم��ا وح��دة النفط اخل��ام فقد �أخ��ذت منا
جمهود ًا هائ ًال ،حيث ا�ستمرت املكافحة ليوم كامل،
وكان فريق الإطفاء ي�ضع خراطيم املياه ،وين�سحب

من املكان خوف ًا من جتدد الق�صف ،وقد كنا ذات
مرة ن�صلح م�ضخة مياه الإطفاء ،و�إذا بالطائرات
تق�صف منطقة قريبة ،و�سقطت بع�ض ال�شظايا
بالقرب م�ن��ا ،فا�ضطررنا مل �غ��ادرة امل �ك��ان ،وك��ان
املجهود م�ضاعف ًا ،لأننا نعمل حتت �ضغط الق�صف،
وكنا نتفادى ال�شظايا املتطايرة والنريان ،حتى �أننا
كنا معر�ضني للموت يف �أي حلظة.
بعد الق�صف انقطع التيار الكهربائي ،ومل
يعد هنالك �أية معدات تعمل ،وبد�أ العراقيون
امل��دن�ي��ون مب�غ��ادرة امل�صفاة ،ومل يبق �سوى
اجل �ي ����ش وم ��دي ��ر امل �� �ص �ف��اة ،وامل�����س���ؤول عن
امل �خ��ازن ،وق��د ق��ام الأخ�ي�ر ب�إعطائي مفاتيح
املخزن ،وقال �إن املخزن مل يتعر�ض ل�رسقات

مبادئ �إن�سانية
�أول �سيارة ع�سكرية دخلت امل�صفاة كانت حتمل
بع�ض ال�ضباط امل�صابني ،وق��د ق��ام الفريق
الطبي مبعاجلتهم ،وعند �س�ؤالهم ع��ن مكان
الإ�صابة قالوا للدكتور امل�ن��اوب �إن طائرات
كويتية ق�صفت الرتل قرب حمطة �أم العي�ش.

امل�صفاة قبل �شهرين من الغزو بهدف معلن
هو «التعاون امل�شرتك»� ،إال ان��ه يف الواقع
ك��ان يقوم با�ستطالع الو�ضع يف امل�صفاة
وجمع املعلومات.

ذات م��رة من غرفة التحكم ،وقدمت �شكوى
�ضده� ،إال �أننى مل �أكن �أعلم بحقيقة �شخ�صيته
حتى جاء �إىل غرفة التحكم يف �أول �أيام الغزو،
وك�شف يل عن رتبته وق��ال �إن��ه �سيكون قائم
مقام «حمافظة النداء» �أي حمافظ الأحمدي.

الوفد املقنع
وفد من وزارة النفط العراقية الذي ا�ستلم
�إدارة امل�صفاة يف � 6أغ�سط�س ،كان قد زار

جا�سو�س عقيد
كان هناك �شخ�ص يعمل كمهند�س �آالت دقيقة
مع �أحد املقاولني ،ومل يكن �أحد يعلم ب�أنه يعمل
الحظت تقربه
يف اجلي�ش العراقي ،ورغم �أنني
ُ
املريب مني وم��ن زمالئي ،حتى �أنني طردته

�أول عمل
نتيجة بقائنا لفرتة طويلة بامل�صفاة مل يكن يوجد
حالقني باملنطقة فقمت بعمل احلالقة جلميع
زمالئي يف امل�صفاة مبا يف ذلك مدير امل�صفاة.
21

قامت المجموعة
ذات مرة بقطع المياه
المخيم الذي
عن
ّ

كان مقرا الحتجاز
األجانب

كبرية ،لأن��ه حافظ عليه ،وح�ين تفقدناه كان
بحالة جيدة ،مما �ساهم كثري ًا ب�إعادة الإعمار.
ال�سرقات الكبرية
يف ال�شهر الأخ�ي�ر �شهدت امل�صفاة �رسقات
كبرية ،وكنا نخفي وقتها الأغرا�ض الثمينة
ال�ت��ي �سنحتاجها جم� ��دد ًا يف م��رح�ل��ة �إع ��ادة
الت�شغيل ،كما ق��ام ف��ري��ق الإط �ف��اء ب��إخ��راج

م�شاعر الفرحة ع ّمت �أبناء الكويت بعد حترير بلدهم
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�سيارات الإطفاء �إىل مدينة الأحمدي و�إخفائها
يف م �ن��ازل زم�لائ �ن��ا ،ح�ت��ى ال يتمكن اجلي�ش
الغازي من اال�ستيالء عليها.
ويف  19فرباير قام اجلي�ش العراقي ب�إخالء
امل�صفاة كاملة ،واع�ت�برت منطقة ع�سكرية
حمظورة ،ومل نعلم الغر�ض من ذلك القرار
�إال عند دخولنا امل�صفاة ،حيث قاموا بعمليات
تفجري ط��ال��ت غ��رف��ة التحكم ل��وح��دة النفط
اخلام رقم  ،2وغرفة حتكم وحدة البنزين،
ور�صيف الزيت اجلنوبي ،وحل�سن احلظ
مل تنفجر ع �ب��وات التفجري يف غ��رف��ة حتكم
البنزين كلي ًا ،وانح�رصت باملكاتب فقط ،مما
�ساعدنا على ت�شغيل الوحدة مبكر ًا ،و�أي�ضا
غاب عنهم الر�صيف ال�شمايل ،الذي ا�ستخدم
الح�ق� ًا ال��س�ت�يراد املنتجات ال�لازم��ة لإع��ادة
الإعمار.

بعد بدء معركة التحرير
كانت وحدة النفط
الخام من أولى األهداف
ألجل قطع الوقود عن
العراقيين

وع �ق��ب االن �� �س �ح��اب ع��دن��ا للم�صفاة لنطمئن
عليها ،ولنتعرف على حجم اخل�سائر ،و�ش ّكلنا
ف��ري��ق عمل بنظام امل�ن��اوب��ة للتحكم بالبوابة
الرئي�سية ،وملنع املوظفني من الدخول حيث مل
تكن امل�صفاة �آمنة ،وبعد قدوم اجلي�ش الكويتي
(لواء اخللود) ،عملنا كمر�شدين معهم لتطهري
امل�صفاة من القنابل التي مل تنفجر ومن الألغام
املدفونة.

�إعادة الإعمار
كانت �أوىل املهام املوكلة �إلينا يف مرحلة �إعادة
الإعمار هي جتهيز �إحدى وحدات النفط اخلام،
ووح��دة �إن�ت��اج البنزين رق��م  ،26/25و�أي�ض ًا
وحدة معاجلة الكريو�سني والديزل.
مت توقيع عقد �صيانة �شاملة لهذه الوحدات
مع �رشكة «بكتل» ،و�رشكة «جاينا برتوليوم»،
حيث ق��ام��ت ال���شرك�ت��ان ب��إ��ص�لاح الأ� �ض�رار،
وت�أهيل الوحدات للعمل ،فكانت م�صفاة ميناء
الأحمدي �أوىل امل�صايف التي عادت للعمل.
وكان ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية دور يف
�إطفاء �آب��ار النفط امل�شتعلة ،حيث مت ا�ستغالل
�أن��اب�ي��ب ال�غ��از التابعة ل�رشكة نفط الكويت،
واملت�صلة بامل�صفاة ،و�ضخ مياه البحر بها،
لتتمكن فرق الإطفاء من �إخماد النريان امل�شتعلة
ب�آبار النفط.

في  19فبراير قام
الجيش العراقي
بإخالء المصفاة كاملة
واعتبرت منطقة
عسكرية محظورة
بعد التحرير كان
لشركة البترول
الوطنية الكويتية دور
في إطفاء آبار النفط
المشتعلة

الدكتور علي

نظر ًا لعملي بالعيادة فقد �أ�صدر العراقيون
يل ه��وي��ة كتب عليها «ق�سم ط�ب��اب��ة» ،حتى
�أمتكن من مزاولة عملي ودخ��ول امل�صفاة،
ولأن وظيفتي يف هويتي الأ�صلية «مراقب
عمليات» ،فكان اجلي�ش يعتقد �أنني �أعمل
يف غ��رف��ة العمليات اجل��راح �ي��ة ،مم��ا �سهل
ل�ن��ا ال �ت �ح��رك ب �ح��ري��ة .وق ��د ان�ت���شر اللقب
ب�شكل كبري يف املنطقة التي �أ�سكنها وكانوا
يوقفونني ويطلبون مني بع�ض الأدوية لهم
ولأ��سره��م ،حتى ان �أح��د الأ�شخا�ص طرق
ال�ب��اب علينا �ساعة الفجر ي��ري��د امل�ساعدة
ل��زوج�ت��ه ال�ت��ي ك��ان��ت ع�ل��ى و��ش��ك ال� ��والدة،
وحل�سن احل��ظ �إن �إح ��دى �شقيقاتي كانت
تعمل رئي�سة ممر�ضات مب�ست�شفى الوالدة،
و�أجرت لها الالزم!

رد اجلميل
�أث�ن��اء عملي يف الفريق الطبي عاجلت �أح��د
جنود اجلي�ش العراقي ال�شعبي يلقب بـ «�أبو
عبداهلل» ،وكان يعمل ب�إحدى نقاط ال�سيطرة
بالقرب من املنطقة التي كنت �أ�سكنها ،حيث
كان ي�شكو من التهاب حاد باللثة والأ�،سنان
وق��د �شفي بعد �أن �أعطيته بع�ض الأدوي ��ة،
وك��ان «�أب��و عبداهلل» متعاطف ًا ج��د ًا معنا فقد
جاء للكويت جمرب ًا كما قال.
ويف �أواخ ��ر �أي ��ام ال�غ��زو الغا�شم ،وتقريب ًا يف
 21ف�براي��ر ،ك�ن��ت اجت ��ه ل�ل�ع�ي��ادة ،وت�ف��اج��أت
باعرتا�ضي من قبل «�أب��و عبداهلل» ،ون�صحني
بالعودة ملنزيل ،م�ؤكد ًا يل �أن هناك �أف��راد ًا من
اجلي�ش العراقي «البعثيني» يجمعون الكويتيني
ك�أ�رسى ،نظر ًا ل�صدور �أوامر باالن�سحاب.
وعندما مل�س ا��ص�راري على ال��ذه��اب �أغلق
الطريق بالرباميل �إ�شفاق ًا علي ،وق��ال يل
حرفيا «هاذوال ظلمة  ..ما �أخليك تطوف لو
جتاوزت الطريق �س�أطلق النار على �إطارات
�سيارتك».
بعد التحرير �شهد القطاع النفطي عمليات �إعادة تعمري وا�سعة
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فعاليات

«التجارية» نظمت ورشة عمل استراتيجية

الثاقب :نسير على طريق التطوير

ت�سعى الدائرة التجارية لتحقيق نقلة نوعية يف �إنتاجيتها ،وامل�ضي قدماً
يف تطوير خطط عملها ،و�ضمن هذا التوجه ،نظمت الدائرة ور�شة عمل
ا�سرتاتيجية �شاملة ،لتحليل و�ضعها احل��ايل ،والوقوف على خطوات
التغيري املطلوبة لتحقيق �أهدافها.
افتتح الور�شة مدير الدائرة نا�صر الثاقب بعر�ض مرئي� ،أو�ضح من خالله
مفاهيم و�ضع اخلططاال�سرتاتيجيةعلى �ضوء �أهداف ال�شركةور�ؤيتها من
جانب ،ور�سم خطط التنفيذ على �أر�ض الواقع من جانب �آخر.
الر�ؤية والقيم
�أكد الثاقب �أن �أي خطة ا�سرتاتيجية تُبنى على
و�ضوح العنا�رص وال�ه��دف وال��ر�ؤي��ة ،وكذلك
على تفاعل وارتباط موظفي ال�رشكة مع هذه
العنا�رص ،ثم ي�أتي بعد ذل��ك الدعم والتعزيز
وحتديث اخلطة ،التي يتم تعديلها بناء على
جت ��ارب التطبيق ع�ل��ى �أر�� ��ض ال ��واق ��ع ،وه��ي
مرحلة ت�ستمع فيها الإدارة لر�أي املوظفني.
24
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تناول العر�ض �أي�ض ًار�ؤية وقيم �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
وعنا�رصها وهي (الأداء املتميز  -املمار�سات
والتطبيقات ال�صحيحة  -بناء �أف�ضل اخلربات
الب�رشية) ،وربط هذه العنا�رص ب�أداء الدائرة
ال�ت�ج��اري��ة ،لتو�ضيح ال�ع�لاق��ة املنطقية بينها
وب�ين م��ا تقوم ب��ه ال��دائ��رة م��ن �أع �م��ال ومهام
على �أر�ض الواقع ،الأمر الذي يعزز من �إدراك

الخطط االستراتيجية
ُتبنى على وضوح

الهدف والرؤية
وتفاعلالموظفين

ال �ه��دف امل�ن���ش��ود م��ن وراء و� �ض��ع م�ث��ل ه��ذه
اخلطط اال�سرتاتيجية ،و�إظهار �أهميتها لتحفيز
امل��وظ�ف�ين على ال�ع�م��ل ،وم���س��اع��دة الإدارة يف
مراقبة خطة التطبيق.
ومي �ك��ن ��ش�رح اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ب�ه��رم
تعلوه ال��ر�ؤي��ة ،فهناك القيم ،ثم الأه ��داف ،ثم
اال�سرتاتيجيات وخ�ط��ط التنفيذ على �أر���ض
الواقع.

النجاح واملعوقات ،مت الت�صويت على �أه��م
الخطة قائمة على
�أمثلة واقعية لكل حمورومبجموع �أربعني مثا ًال.
اإلدارة واالستفادة
تحديد نقاط القوة
و�سيقوم م��دي��ر ال��دائ��رة م��ع ر�ؤ� �س��اء ال �ف��رق يف
من الدروس
والضعف وفرص
مرحلة الحقة بنقا�ش املخرجات الأربعني ،و�إعداد
خطة ا�سرتاتيجية ذات �أول��وي��ات تت�ضمن 10
والخبرات السابقة
النجاح والمعوقات
اهداف كمرحلة �أوىل ،على �أن يتم اال�ستفادة من
املعلومات الأخرى يف مرحلة الحقة لإعداد �أهداف عمل الدائرة ،تلخ�صت يف ثالثة حماور هي:
نظرية مهمة
ا�ستعر�ض الثاقب خالل العر�ض�أحد �أهم العنا�رص ا�سرتاتيجية �أخ��رى وذل��ك بعد ا�ستكمال تنفيذ • •و��ض��ع ب��رن��ام��ج لتطوير املهند�سني حديثي
التعيني.
يف و� �ض��ع وحت�ل�ي��ل اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ةوه��و اه��داف املرحلة الأوىل التي خرجت بها الدائرة
• •تنمية التعاون بني فرق العمل بالدائرة.
نظرية  ، SWOTالقائمة على حتديد نقاط القوة التجارية من الور�شة اال�سرتاتيجيةالأوىل لها.
• •عمل �آل�ي��ة لال�ستفادة م��ن خ�برات املوظفني
وال�ضعف وفر�ص النجاح واملعوقاتيف ال�رشكة �أو
عقود ا�ست�شارية
املقبلني على التعاقد.
املنظمة.
من جانبه� ،أثنى رئي�س فريق العقود اال�ست�شارية
و�شهدت الور�شة م�شاركة جميع ر�ؤ��س��اء الفرق
تنظيم متميز
ب��در احلويتان على فكرة ور�شة العمل معترب ًا
يف الدائرة ب�أمثلة لعنا�رص نظرية  SWOTالتي
�إي��اه��ا مثمرة وف�ع��ال��ة ،حيث ي��رى �أن�ه��ا �أت��اح��ت �أما رئي�سة فريق عقود ال�صيانة واخلدمات �شهال
تواجهها ال��دائ��رة التجارية عملي ًا ،ونقاط القوة
املجال لتبادل الأف�ك��ار ،وفتح �أب��واب التوا�صل اخلالد ف�أ�شارت �إىل �أن ور�شة العمل كانت متميزة
على �سبيل املثال ،متمثلة يف خربات ر�ؤ�ساء الفرق
بني �أفراد الدائرة التجارية لإيجاد حلول قادرة من ناحية التنظيم والأف�ك��ار و�أ�ساليب التحليل
واملهند�سني ،والتعريف اجليد للأنظمة واللوائح
على تذليل خمتلف العقبات املهنية ،مبا ي�ؤدى �إىل املهنية ،و�أن �ه��ا م�ث��ال ح��ي ال�ستخدام امل�ه��ارات
وامل ��رون ��ة وال �ت �ع ��اون وال� ��ري� ��ادة يف امل�ن��اق���ص��ات
القيادية وتطبيقها ،و�أو�ضحت يف هذا ال�صدد �أنها
ا�ستنباط وتر�سيخ الر�ؤية اجلديدة للدائرة.
الإلكرتونية.
و�أ�ضاف �أنه �شارك يف الور�شة من خالل مناق�شة �شاركت ب�إبداء ر�أيها يف الأهداف املطلوبة و�أفكار
كما متثلت نقاط ال�ضعف يف �أمور مثل �إدارة ونقل
ق ��ان ��ون امل�ن��اق���ص��ات اجل ��دي ��د رق ��م  2016/49التطوير ،حيث اقرتحت بع�ض الأفكار التي تتعلق
املعلومات بني املوظفني ،واالعتمادية على بع�ض
وا�ستعرا�ض امل�ستجدات ،ومن ثم حتديث وثائق بتحديث من ��اذج وث��ائ��ق امل�ن��اق���ص��ات ،وت�سهيل
املوظفني ،وحمدودية م�ساحة املكاتب املخ�ص�صة
امل�ن��اق���ص��ات ال�ن�م��وذج�ي��ة ،مب��ا يتما�شى م��ع ما وتي�سري الدورة امل�ستندية.
للموظفني ،وتزايد كمية الأعمال يف ظل حمدودية
كما اقرتحت تطبيق تقنية حديثة تدعم املوظفني ،عرب
ا�ستجد من بنود وفق ًا للقانون املذكور.
�أعداد ه�ؤالء.
وبدوره ،قال رئي�س فريق امل�شرتيات بدر بو�صخر تزويدهم بجميع الوثائق والتعليمات والقرارات
ام��ا امل�ح��ور الثالث وه��و فر�ص النجاح ،ف�أمثلته
�أن ور�شة العمل كانت مثمرة ،مو�ضح ًا �أنه �شارك الإدارية من م�صدر واحد ،وجعلها متوفرة برتتيب
هيدعم الإدارة ،والتعلم واال�ستفادة من الدرو�س
زمالءه النقا�ش فيها ،وطرح بع�ض الأفكار لتطوير زمني يتوافق مع الدورة امل�ستندية.
واخلربات ال�سابقة ،والقابلية والقدرة على ت�شكيل
من جانبه �أثنى رئي�س فريق املخازن جميل العو�ضي
فرق عاملة للمهام الديناميكية ال�صعبة ،والقدرة
على تنظيم ور�شة العمل م�ؤكد ًا �أنها كانت مثمرة،
قائمة امل�شاركني
على حتديد مكامن ق ��درات املوظفني لال�ستفادة
فقد �شهدت م�شاركة املعلومات وا�ستحداث الأفكار،
منها ،وتوفر �أعداد من حديثي التخرج واملوظفني
�شارك يف �أعمال ور�شة العمل اال�سرتاتيجية حيث كان النقا�ش بني احل�ضور يولد �أفكار ًا جديدة،
حتت التطوير.
ر�ؤ� �س��اء ال�ف��رق التابعة ل�ل��دائ��رة التجارية ،مما �ساهم يف ن�رش الوعي ،وزيادة املعرفة.
وهم ع�صام الع�صيمي ،بدر احلويتان ،بكر
وعن املعوقات ذكر امل�شاركون �أمثلة منها انتقال
وق��ال��ت رئ�ي���س��ة ف��ري��ق ��ض�م��ان اجل� ��ودة هنوف
الديحاين ،جميل العو�ضي ،بندر القحطاين،
امل��وظ�ف�ين خ ��ارج ال ��دائ ��رة� ،أو خ ��ارج ال���شرك��ة،
ب� ��در ب��و� �ص �خ��ر� � ،ش �ه�لا اخل���ال���د ،وه �ن��وف ال�شايجي �أن ور�شة العمل ،كانت جتربة فريدة من
وحمدودية ميزانيات القوى العاملة ،وخ�صو�ص ًا
ال�شايجي ،كما �شارك مهند�س �أول �ضمان حيث امل�ضمون ،فقد فتحت الباب �أمام التحليل
موظفي املقاول ،وتنامي قيم مواد املخزون.
اجلودة حم�سن جرب فيا�ض بدعوة من مدير وا�ستعرا�ض نقاط القوة وال�ضعف ،مقابل حتديد
خطوات فعالة
ال ��دائ ��رة ،وم�ه�ن��د���س �أول ��ض�م��ان اجل ��ودة املخاطر التي تواجهها الدائرة ،وذلك من �أجل
وعقبحتديد الأمثلة العملية املوجودة على �أر�ض
و�ضع اخلطط الفعالة لتعزيز فر�ص النجاح من
يعقوب احلربي للدعم اللوج�ستي والتنظيم.
ال��واق��ع مل�ح��اور نقاط ال�ق��وة وال�ضعف وفر�ص
منظور املوظفني والإداريني.
10
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من�ش�آت نفطية
تتقاعد في أكتوبر 2018

المصفاة القديمة

«امل�صفاة القدمية» هي �أقدم ق�سم عامل يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،افتتحه الأمري الراحل ال�شيخ
عبداهلل ال�سامل يف  ،1961وكان وقتها جزء ًا من �شركة «�أمن �أويل» الأمريكية التي �أن�ش�أت
امل�صفاة يف عام  ،1958وا�ستمرت يف ت�شغيلها بنفط خام من �آبار الوفرة حتى عام .1977
ت�أممت «امل�صفاة القدمية» و�سميت ب�شركة نفط الوفرة التي امتلكت م�صفاة ميناء عبداهلل
لعام واحد فقط ،ثم انتقلت امللكية ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية يف عام .1978
للتعرف �أكرث على هذا الق�سم الذي يعمل منذ  56عاماً ،و ُينتظر �أن يتقاعد خالل عامني ،كان
ملجلة «الوطنية» لقاء مع مدير دائرة العمليات بالوكالة ،ورئي�س فريق املنطقة الأوىل يف م�صفاة
ميناء عبداهلل وحيد العو�ضي ،الذي زودنا مبعلومات تاريخية مفيدة عن ن�ش�أة هذا الق�سم.
عمليات تو�سعة
يف البداية قال العو�ضي �إن هذا الق�سم يحتوي
على عدد كبري من الوحدات خمتلفة الت�صنيع،
فهو م�صفاة متكاملة بوحدات تكرير متكنه من
ف�صل �إنتاج الديزل والكريو�سني واللقيم ذي
الكربيت املنخف�ض والهيدروجني والكربيت،
وت �ق��در طاقته الإن�ت��اج�ي��ة ب �ـ � 80أل ��ف برميل
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يومي ًا ،وهو قادر على �إنتاج  38.9مليون قدم
مربع من الهيدروجني يومي ًا.
و�أو�ضح العو�ضي �أن كل هذه املنتجات مل تكن
متاحة منذ البداية ،فقد كانت «امل�صفاة القدمية»
تنتج النافثا والكريو�سني والديزل واللقيم ذي
ن�سب الكربيت العالية فقط ،ثم مت تطويرها يف
عام  1968ب�إ�ضافة عدد من الوحدات اجلديدة

أنشأتها “أمن أويل”

في عام  1961وتملكتها
“البترول الوطنية”

عام 1978

�إليها ال�ستخال�ص الكربيت ،و�إن�ت��اج الكربيت
والهيدروجني واللقيم ذي املحتوى الكربيتي
املنخف�ض ،والديزل النقي الذي تقل فيه ن�سب
الكربيت �إىل ما دون � ،»PPM« 500أي �أقل من
 500جزء من املليون.
ومع بداية عمليات تو�سعة م�صفاة ميناء عبداهلل
يف عام  ،1984حظيت امل�صفاة القدمية بن�صيب

العو�ضي :التقادم الفني يقف وراء تقاعد امل�صفاة القدمية

من التطوير ،حيث �أو�ضح العو�ضي �أن بع�ض
الوحدات التي عملت بالق�سم يف املا�ضي لإنتاج
اللقيم الثقيل (الإ�سفلت) ق��د مت �إيقافها عن
العمل ،وعزلها يف ع��ام  ،1985وك��ان �أهمها
وح��دة «الأي��و��س�ين» ،وذل��ك قبل بداية عمليات
ال��رب��ط ب��ال��وح��دات اجل��دي��دة ال�ت��ي �أن�شئت يف
م�صفاة ميناء عبداهلل �ضمن عمليات التو�سعة.
تطوير للتوافق
ويف عامي 1986و� 1987شهد ق�سم امل�صفاة
القدمية عدد ًا من التعديالت للتوافق مع الوحدات
اجلديدة يف م�رشوع التو�سعة ،وك��ان من �أب��رز
هذه التعديالت تغيري التحكم من النظام اليدوي
ب��ا��س�ت�خ��دام ال �ب��ورد «� »Fox Boroإىل نظام
هانويل الإلكرتوين  ،TDC 2000وبعد التحرير
مت تطوير نظام هانويل �إىل  ،TDC 3000وهو
النظام الذي مازال يعمل حتى الآن.
وك ��ذل ��ك � �ش �ه��دت امل �� �ص �ف��اة يف احل �ق �ب��ة ال��زم �ن �ي��ة
ن �ف �� �س �ه ��ا ت� �غ� �ي�ي�ر ن � � ��وع اخل� � � ��ام امل� ��� �س� �ت� �خ ��دم يف
العوضي :مصفاة

متكاملة تقدر طاقتها
اإلنتاجية  80ألف

برميل يومي ًا

ال ��وح ��دات م��ن خ ��ام �آب� ��ار ال��وف��رة �إىل خ ��ام KEC

( )Kuwait Export Crudeوهو البرتول امل�صدر.
ويف ع ��ام � � 1988ش �ه��دت امل �� �ص �ف��اة ت �ط��وي��ر ًا
ب�إ�ضافة وحدتي « »LXو« ،»HYوالذي �أ�صبح
ا�سمهما ب�ع��ده��ا « »02و« »03ال�ستخال�ص
و�إنتاج الكربيت ،ومعاجلة الغازات احلم�ضية،
خا�صة بعد �أن تقاعدت وحدتا « »HSو«»SR
�أو « »04و« ،»05اللتان مل تعمال منذ التحرير
ومت �إزالتهما يف عام .2003
وكان �آخر التحديثات التي طر�أت على امل�صفاة
القدمية ،حتويل وحدة �إزالة الكربيت من �إنتاج
اللقيم الثقيل �إىل وحدة تنتج الديزل منخف�ض
الكربيت بن�سب �أقل من  500جزء من مليون،
وذلك يف عام .2016

وم�ضخات املاء املتهالكة واملراوح القدمية� ،أما
ال�سبب الأوجه والأهم هو �أن منتجاتها �أ�صبحت
�أقل من املوا�صفات العاملية ،ومل تعد مقبولة يف
ال�سوق العاملية ،و�أو�ضح العو�ضي �أن امل�صفاة
القدمية تنتظر املرحلة الأوىل م��ن التقاعد يف
�أكتوبر  ،2018وهي مرحلة الإغالق والعزل.

مدر�سة تعليمية
�أخذ هذا الق�سم من امل�صفاة طبيعة تعليمية كونه
�أول جزء يف امل�صفاة ،وقد تركزت فيه اخلربات
القدمية ،وبعد التو�سعة يف  1989خرج منها
العديد م��ن املهند�سني ،وك�ب��ار املوظفني بعد
�أن تعلموا وتدربوا ووزع��وا يف �أماكن خمتلفة
بامل�صفاة ،مما جعل امل�صفاة القدمية مبثابة
مركز تدريب ملهند�سي وم�شغلي امل�صفاة.
وب�شكل م�ستمر يتدرب فيها املهند�سون وم�شغلو
التقاعد و�أ�سبابه
وك�شف العو�ضي عن خطة ال�رشكة لإحالة هذا امل�صايف اجلدد ،كونها حتتوي على عدد كبري من
الوحدات املختلفة ،مما يتيح الفر�صة للمتدرب
الق�سم للتقاعد يف �أكتوبر  2018نظر ًا لعدة
ل�ل��إمل ��ام ب �خ�ب�رات ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ع ��دد �أك �ب�ر من
�أ�سباب ي�أتي التقادم الفني والعمر يف مقدمتها،
حيث ب��د�أت وح��دات الق�سم بالتهالك ،و�أ�صبح
حظيت المصفاة
من ال�صعب احل�صول على قطع غيارها ،خا�صة
و�أن القطع املتوافرة يف ال�سوق حالي ًا باتت
بنصيب من التطوير مع
قليلة اجلودة وعالية التكلفة.
توسعة مصفاة ميناء
كما يعد ال�صوت والإزع��اج �أحد �أ�سباب تقاعد
عبداهلل عام 1984
ه��ذا الق�سم ،وذل��ك لقدم التوربينات العاملة
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الوحدات املختلفة يف ق�سم واحد ،بعك�س املواقع
الأخرى حيث يتم التعامل مع وحدة واحدة فقط.
والحتوائها على عدد كبري من الوحدات خمتلفة
الت�صنيع ي�صبح الأم��ر متاح ًا �أك�ثر للمتدرب
ل�لاط�لاع على �أك�ثر ق��در ممكن م��ن املعلومات
وامل�شاركة يف �أك�بر ع��دد م��ن عمليات التكرير
ال��دوري��ة كما �أن التدريب فيها ي��زود املتدرب
ب��ال�ع��دي��د م��ن امل �ع �ل��وم��ات لأن �ه��ا حت �ت��وي على
بداية عملية التكرير وحتويل الزيت اخلام اىل
منتجات نفطية كالديزل والكريو�سني والنافثا.
ولتنوع وحداتها و�أدوارها ت�شهد بع�ض وحدات
امل�صفاة القدمية �صيانة دورية كل �ستة �أ�شهر،

كوحدة ا�ستخال�ص الكربيت من الزيت الثقيل
�سابق ًا ،والديزل حالي ًا ،التي حتتاج للإغالق كل
عام �أو �أقل لل�صيانة ،كما ت�شهد وحدات الزيت
اخلام �إغالق ًا لل�صيانة كل خم�س �سنوات ،الأمر
الذي يعطي مهند�سي وم�شغلي الق�سم خربة يف
عمليات الإغ�لاق والت�شغيل ،وت�صقل خرباتهم
ومتكنهم من تدريب امل�شغلني واملهند�سني اجلدد.
القدمي ذهب!
وا�ست�شهد العو�ضي باملثل الإجنليزي القائل
« ،»Old is Goldم��ؤك��د ًا �أن كل ما هو قدمي
يعد ثمين ًا ،و�أو�ضح �أن وحدة الزيت اخلام يف
امل�صفاة ال�ق��دمي��ة ،ورغ��م تقادمها الفني� ،إال

�أنها تتمتع ببع�ض املميزات كاملرونة واحلرية
يف ت�سليم بع�ض معداتها لل�صيانة ،فعلى �سبيل
امل�ث��ال ال احل���صر بها ع���شرة �أف� ��ران �صغرية
ميكن �صيانة �أي منها دون الت�أثري على عمل
البقية ،كما ميكن �صيانة عدد كبري من وحداتها
دون احلاجة لإيقاف الإنتاج ،فمعظم معداتها
تتمتع بهذه املرونة ،الأمر الذي يجعل امل�صفاة
م�ستمرة يف الإن�ت��اج يف ح��االت ال�صيانة� ،أو ال
قدر اهلل خالل �أي �أعطال �أو حوادث.
وعلى �صعيد امل��واد التي �صنعت منها معدات
هذا الق�سم ،قال العو�ضي �إنها عالية اجلودة،
وال يوجد حالي ًا ما ي�ضاهيها يف القوة واملتانة

الر�شيدي :خربة �أكرب بوقت �أقل
ح�رض اللقاء رئي�س فريق عمليات املنطقة
 7ن��ا��صر ال��ر� �ش �ي��دي ،ال� ��ذي �أث� ��رى ال�ل�ق��اء
مبعلومات قيمة عن ق�سم امل�صفاة القدمية،
خا�صة �أنه كان �أحد �أقدم املهند�سني العاملني
يف ه��ذا الق�سم ،مو�ضحا �أن��ه يو�صي دائم ًا
بتدريب املهند�سني اجلدد يف هذا الق�سم ملا له
من طبيعة تعليمية تتيح للمهند�سني اجلدد
االطالع على دورة تكريرية كاملة ،والتعاطي
مع وحدات خمتلفة الت�صنيع ،مما يك�سبهم
خربة �أكرب يف وقت �أقل.

بوعركي� :أدوار يف عملية التكرير
قام رئي�س ق�سم امل�صفاة القدمية حممد بوعركي،
ب��ا��ص�ط�ح��اب ف��ري��ق جم�ل��ة «ال��وط �ن �ي��ة» يف جولة
ميدانية بامل�صفاة القدمية ،و�أطلعهم على �أهم
وحداتها و�أدوارها يف عملية التكرير ،كما �أطلعهم
على �أق ��دم غ��رف��ة حتكم يف الق�سم ،ويف م�صفاة
ميناء عبداهلل ب�أكملها يعود تاريخ �إن�شائها �إىل عام
� ،1958شارح ًا لهم �أ�سباب تقاعد هذه الوحدات،
والتي ترتكز يف عدم قدرتها على مواكبة غريها
من املعدات احلديثة ،وم�ستويات منتجاتها التي
مل تعد مقبولة يف الأ�سواق املحلية �أو العاملية.

م�سعود :الإيقاف قرار يف حمله
من جانبه ،ق��دم مراقب م�ساندة العمليات
�أ��ش�رف م�سعود ��شرح � ًا واف �ي � ًا ع��ن الق�سم
وعن وحداته ،مو�ضح ًا عيوب ومميزات هذه
امل�ع��دات التي تعمل منذ �أك�ثر م��ن  50عام ًا
بكفاءة عالية بف�ضل فرق ال�صيانة والإدارة
املهنية احلكيمة للم�صفاة ،م�شيد ًا بقرار
الإيقاف والعزل ،ال��ذي يتيح الفر�صة �أمام
تطوير منتجات امل�صفاة لتكون �أف�ضل ،وهو
م��ا �سيتحقق بعد ت�شغيل م���شروع الوقود
البيئي.
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من�ش�أة قدمية �أ ّدت دورها و�آن الأوان لكي ت�سرتيح

ف�ه��ي «� »Heavy dutyصممت خ�صي�ص ًا
لتتحمل �ضغط العمل ،مو�ضح ًا �أن��ه مت �رشاء
قطع غيار تخ�ص بع�ض وحداتها كانت �أقل يف
اجلودة من القطع القدمية امل�ستهلكة ،مما دعا
�إىل �إعادة تركيب القطع الأوىل مرة �أخرى.
وق � ��د خ �� �ض �ع��ت امل� ��� �ص� �ف ��اة ال� �ق ��دمي ��ة لآخ� ��ر
� � �ص � �ي� ��ان� ��ة � ��ض ��م���ن م � � ��� �ش��روع ال� ��� �ص� �ي ��ان ��ة
ال �� �ش ��ام �ل ��ة مل �� �ص �ف��اة م �ي �ن ��اء ع � �ب� ��داهلل TRS
( )Total Refinery Shutdownال��ذي مت
يف ن��وف�م�بر  ،2016ح�ي��ث مت تنفيذ م���شروع
العزل الآمن عرب نقاط بينها وبني باقي �أق�سام
امل�صفاة ،وجتهيزها للتقاعد يف �أكتوبر .2018

عدة أسباب تقف وراء
قرار “التقاعد” يأتي في
طليعتها التقادم
الفني والعمر
منتجاتها أصبحت
أقل من المواصفات
نا�رص الر�شيدي

العالمية ولم تعد
مقبولة في السوق
العالمية
طبيعة تعليمية
للمصفاة القديمة
جعلت منها مركز
تدريب للمهندسين
والمشغلين

�أقدم �ساعة بامل�صفاة ما زالت تعمل منذ عام 1958

29

منا�سبات

بعد رحلة عمل امتدت  31عام ًا

علي عبداهلل  ..وداع ًا
اللقاءات الوداعية تعد مبثابة وقفة للتعبري عن االمتنان وال�شكر والتقدير،
من زم�لاء عمل ،و�شركاء جمعتهم ال�سنوات واملواقف بحلوها ومرها،
بنجاحاتها و�إخفاقاتها ،لكنها تظل مميزة كح�صيلة ذكريات ،تختزل م�سرية
طويلة مليئة بالذكريات اجلميلة ،والتحديات ال�صعبة ،والنجاحات التي
تدعو للفخر واالعتزاز.
يف حفل وداعي يليق مبا قدمه النائب ال�سابق للرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
املالية والإداري���ة علي ع��ب��داهلل ،من خدمات ل�شركة ال��ب�ترول الوطنية
الكويتية� ،أكد الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي �أن املحتفى به عمل
بجد و�إخال�ص ،وترك ب�صمات وا�ضحة يف كافة املواقع التي عمل بها.

المطيري :يعز علينا

الفراق بعد زمالة طويلة
لكن عالقات الصداقة
ستظل مدى العمر

30

¢ù£°ùZCG - 473 Oó`©dG

2017

�شكر وامتنان
جاء التكرمي كتعبري متوا�ضع لكنه مفعم بال�صدق عن
مدى ما يكنه زمالء عبداهلل له من م�شاعر االعتزاز ،ملا
بذله من جهود بارزة طوال خدمة امتدت �إىل واحد
وثالثني عام ًا يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،مل
يبخل خاللها يف تقدمي خرباته و�سنني �شبابه يف �سبيل
تطوير �أع�م��ال ال�رشكة وتعزيز قدراتها وك�ف��اءات
موظفيها يف خمتلف املجاالت ال�سيما املالية والإدارية.
و�أكرث ما اهتم به هو تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
املحلي يف م�شاريع و�أع �م��ال «ال �ب�ترول الوطنية» ،الرئي�س التنفيذي مكرم ًا علي عبداهلل
وب��رز ه��ذا االهتمام عندما راف��ق «جمل�س ال�رشاكة
�شكر وعرفان
اال�ست�شاري املوحد» منذ ت�شكيله ،وهو جهد يهدف
�أ�سا�س ًا لتطوير هذه ال�رشكات وزيادة كفاءتها الفنية من جانبه ،توجه علي عبداهلل بال�شكر للرئي�س
تعزيز ًا لالقت�صاد الوطني.
التنفيذي ونواب الرئي�س مل�ساندتهم الدائمة له،
والتي مكنته من �إجناز كافة الأعمال املوكلة �إليه
برامج مهنية خا�صة
كما �ساهم املحتفى ب��ه يف تعزيز ن�سبة العاملني على �أكمل وجه ،كما توجه بال�شكر لكل من عمل
الكويتيني لدى مقاويل ال�رشكة ،و�إع��داد براجمهم معه و�سانده يف كافة الأق�سام والدوائر التي عمل
التدريبية املهنية اخلا�صة� ،أما م�ساهمته يف تطوير بها من �أجل حتقيق �أهداف «البرتول الوطنية».
الدائرة املالية فرتكزت على تعزيز الدقة يف العمل ،كما �أكد �أن روح العمل اجلماعي يف �رشكة البرتول
و�ضمان ال�شفافية واحلد من النفقات ،وترك ب�صمات الوطنية كانت على الدوام احلافز الذي يدفعه يف
وا�ضحة يف هذه املجاالت املهمة.
كل حمطة من املحطات لل�صرب واملثابرة كي تنجز
وخ �ل�ال � �س �ن��وات ال �ع �م��ل امل ��دي ��دة ،ك ��ان ع �ل��ى ق��در الأعمال املطلوبة واملهام على �أكمل وج��ه ،ومبا
امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقه ،ومل ُيظهر �إال الوفاء يليق باملكانة املتميزة ل�رشكتنا العريق الرائدة يف
وااللتزام والكفاءة املتميزة ،التي خلفت الأثر الطيب
جمالها.
يف نف�س كل من عمل معه يف مواقع العمل املختلفة.
وا��س�ت��ذك��ر ب��داي��ة عمله يف ال���شرك��ة كمهند�س
ق��ال امل�ط�يري م��وج�ه� ًا حديثه لنائبه ال���س��اب��ق« :ال
ي�سعني اليوم �إ ّال �أن �أمتنى لك كل التوفيق يف القادم تخطيط يف م�صفاة ميناء الأحمدي قبل �إحدى
من �أيامك ما بعد التقاعد ،ويعز علينا الفراق بعد وث�لاث�ين ع ��ام � ًا ،وك��ذل��ك ب��داي��ة تطبيق نظام
الزمالة الطويلة ،ولكن عالقات الأخ ��وة و�صداقة املناق�صات الإل �ك�تروين ال��ذي اخت�رص اجلهد
الأي��ام التي عملنا فيها معا هي التي �ستظل حتم ًا وال��وق��ت وت�سهيل �أم ��ور م �ق��اويل ال���شرك��ة يف
الدخول يف مناق�صات ال�رشكة ومتابعتها.
لبقية العمر».
عمل عبداهلل بجد

ساهم في تعزيز

وإخالص وترك بصمات

مشاركة القطاع الخاص

واضحة في كافة

المحلي في مشاريع

المواقع التي شغلها

وأعمال “البترول الوطنية”

علي عبداهلل يف �سطور
• •بد�أ علي عبداهلل حياته املهنية يف 1986/11/6

ك�م�ه�ن��د���س ت�خ�ط�ي��ط ( )2يف م���ص�ف��اة ميناء
الأحمدي.
ً
• •ثم توىل مهاما خمتلفة منها مهند�س تخطيط
�صيانة.
• •ثم م�رشف خدمات الهند�سة وال�صيانة.
• •ت ��وىل من�صب م��دي��ر ال ��دائ ��رة ال �ت �ج��اري��ة يف
 2006/4/2وحقق فيها جناحات م�شهودة
ن� �ظ ��ر ًا خل�ب�رت ��ه ب �ك��ام��ل ت �ف��ا� �ص �ي��ل ال �ع �ق��ود
ومتطلبات الأق�سام الت�شغيلية واحتياجات
وتكاليف �أعمال ال�صيانة يف امل�صايف.
• •�ساهم يف تطوير �أ�ساليب العمل يف الدائرة
�إىل �أن �أ�صبحت على ما هي عليه من دقة يف
التنفيذ واملتابعة ،وخ�صو�ص ًا البدء بتطبيق
نظام املناق�صات الإلكرتوين ،الذي اخت�رص
اجلهد والوقت ،و�س ّهل �أمور مقاويل ال�رشكة
يف الدخول يف مناق�صات ال�رشكة ومتابعتها.
• •بعد ا�ستالم من�صب نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإداري��ة تابع عمله املتميز
بكل ج��د و�إخ�لا���ص ،ال�سيما يف �إع ��داد عقود
العديد م��ن امل�شاريع الكبرية ال�ت��ي تنفذها
ال�رشكة حالي ًا ،ويف املتابعة املالية لها.
• •�أدى دوره بنجاح �أي�ض ًا يف �إع ��داد الربامج
التدريبية للموظفني العاملني فيها ،وذل��ك
�إميان ًا منه ب�أهمية هذه امل�شاريع ،و�رضورة
�أن تدار بكفاءة على يد ال�شباب الكويتي.

31

ب�أقالمكم
من أكثر المشاكل شيوع ًا

التسرب في

الصناعات البترولية
تعد م�شكلة ت�سرب ال�سوائل والغازات يف ال�صناعات البرتولية من
�أكرث امل�شكالت �شيوعاً ،و�أخطرها �أثر ًا ،ويعود ذلك �إىل خطورة املواد
البرتولية ،وقابليتها ال�شديدة لال�شتعال.
ولهذا ال�سبب ف�إن ال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات البرتولية ،ومراكز البحوث
يف كل �أنحاء العامل تنفق الكثري من املال واجلهد ،من �أجل �إعداد
الدرا�سات التي تتناول �أ�س�س عالج هذه امل�شكلة ،وكيفية التغلب
عليها ب�صورة اقت�صادية ،بحيث تكفل الأمن والأم��ان للعاملني يف
جمال �إنتاج البرتول ،واملواد البرتولية.
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بقلم :حممد عبدالقادر الفقي
متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون النفطية

رسب
�أ�سباب عديدة تقف وراء حدوث م�شكلة الت� ّ

كما حتدث ظاهرة الت�رسب �أي�ض ًا يف املر�شحات
يف �صناعات عدة
وتظهر م�شكلة الت�رسب يف كل �صناعة تقريب ًا filters ،التي ت�ستخدم يف العمليات البرتولية
ول �ع��ل �أ� �ش��ده��ا خ �ط��ورة ظ��اه��رة ال �ت ���سرب يف امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ويف امل �� �ض �خ��ات ال �ت��ي ت �ق��وم بنقل
املفاعالت النووية ،التي حتتاج �إىل نوع خا�ص ال�سوائل ودفعها من مكان �إىل �آخر.
من املواد التي ت�ستخدم ملنع الت�رسب ،وكذلك،
�أ�سباب الت�سرب
ف� ��إن ت���سرب ال �غ��ازات �أو ال �ن��واجت البرتولية
ه�ن��اك ع��دة �أ��س�ب��اب ت� ��ؤدي �إىل ح ��دوث ت�رسب
ال�سائلة يف معامل التكرير وم�صانع ت�سييل
ال�سوائل والغازات من خالل خطوط الأنابيب
الغاز الطبيعي �أو امل�صانع البرتوكيميائية ،يعد
وال�صمامات والأجهزة ،وميكن تلخي�ص هذه
�أي�ض ًا �أمر ًا �شديد اخلطورة على �سالمة الأرواح
الأ�سباب يف النقاط الآتية:
واملعدات والآالت و�صهاريج التخزين.
 -1تركيب مواد عزل غري منا�سبة يف الآالت
وحتدث م�شكلة الت�رسب بوجه عام يف خطوط
املختلفة :ح�ي��ث مي�ك��ن لل�سوائل وال �غ��ازات
الأنابيب التي ينتقل البرتول اخل��ام �أو الغاز
الطبيعي خ�لال�ه��ا� ،أو �أي ��ة ��س��وائ��ل وغ ��ازات ال�ب�ترول�ي��ة �أن ت�ت���سرب م��ن خ�ل�ال ال�ف��راغ��ات
�أخ ��رى ،خا�صة يف املناطق التي تت�صل فيها امل��وج��ودة فيها �إىل الو�سط اخل��ارج��ي ،فعلى
الأنابيب ببع�ضها البع�ض� ،أو عند الو�صالت ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال� ،إذا رك �ب��ت ح���ش� ّي��ة (ج� ��وان)
واملوفقات وال�صمامات املختلفة التي ت�ستخدم  ،gasketلها قطر �أق ��ل م��ن القطر املنا�سب
يف �شبكة الأنابيب داخ��ل �أي��ة منطقة يتم فيها (الذي ي�ستخدم لكي يو�ضع بني �أجزاء معدنية
مت�صلة ببع�ضها البع�ض) ،ف�إن هذا ي�ؤدي �إىل
�إنتاج البرتول� ،أو معاجلته� ،أو تكريره.
الت�رسب.
 -2عدم ا�ستخدام م��واد العزل sealing
مشكلة التسرب
 :materialsوال �ت ��ي ت �ت�ل�اءم م ��ع ظ ��روف
موجودة في صناعات
العمليات املختلفة ال�ت��ي ت�ستخدم فيها ،من
�ضغوط عالية �أو درج��ات ح��رارة مرتفعة� ،أو
عدة وأشدها خطورة في
ت�أثرها باملواد التي متر خاللها ،مما ي�ؤدي �إىل
المفاعالت النووية
ت�آكلها �أو تلفها �أو ت�شققها.

 -3ك�ثرة اال�ستعمال :فعلى �سبيل امل�ث��ال
ي �ت ���سرب امل� ��اء م ��ن ال���ص�ن�ب��ور ال� �ع ��ادي ال ��ذي
ن�ستخدمه يف املنازل نتيجة ال�ستخدامه لفرتة
طويلة ،حيث ينتهي العمر املفيد مل��ادة العزل
امل�ستخدمة (جلدة ال�صنبور) ،مما ي ��ؤدي �إىل
تلفها �أو ت�شققها ،وحتدث الظاهرة نف�سها يف
ال�صمامات والآالت امل�ستخدمة يف ال�صناعات
البرتولية.
 -4الت�آكل :ظاهرة الت�رسب حت��دث ب�صورة
�أك�بر كلما كانت ال�سوائل وال�غ��ازات التي يتم
تداولها يف ال�صناعات البرتولية حتتوي على
مواد ذات ت�أثري �أكال ،corrosive materials
وخا�صة املركبات املحتوية على الكربيت ،حيث
ي�ؤدي الت�آكل �إىل تلف احل�ش ّيات ،وحدوث ثقوب
يف الأنابيب ويف الآالت ،وتعرف هذه الظاهرة
با�سم عملية التنقري  Pittingومن خالل هذه
الثقوب تت�رسب ال�سوائل والغازات.
وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال���ض�غ��وط العالية
التسرب النفطي شديد
الخطورة على سالمة
األرواح والمعدات
وصهاريج التخزين

33

رسبات النفطية م�شاكل بيئية خطرية
ينجم عن الت� ّ

ت�ؤدي �إىل ازدياد معدل الت�رسب ،ورمبا ت�ؤدي
�إىل االنفجار يف حال ما �إذا ا�ستخدمت خطوط
�أنابيب مت�آكلة� ،أو م�ع��دات هالكة �أو قدمية،
وت��زداد خطورة ال�ضغوط العالية يف حالة نقل
الغازات عن ال�سوائل ،وهذا �شيء بديهي ،لأن
معدل �ضغط ال�سوائل يتناق�ص بدرجة كبرية
عند الت�رسب عنه يف حالة الغازات.
�أنواع الت�سرب
ميكن تق�سيم الت�رسب ح�سب درج��ة خطورته
و�آث � ��اره ع�ل��ى العمليات ال�صناعية والبيئية
املجاورة �إىل ثالثة �أق�سام:
 -1ت�سرب م�أمون :وهو يحدث يف خطوط املياه
والبخار والهواء وال�سوائل غري امل�شتعلة عند
ال�ظ��روف العادية لل�ضغط ودرج ��ة احل ��رارة.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا ال�ت���سرب ال ي�سبب �أي��ة
خطورة تذكر على الأرواح ،لكنه ي�ؤدي �إىل فقد
يف امل��ال ويف الوقت نتيجة للحاجة �إىل �إج��راء
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يمكن تقسيمه حسب
ي�ستخدمها الإن �� �س ��ان يف �أغ ��را� ��ض ��ش�ت��ى يف
ال�صناعات البرتولية والبرتوكيميائية ،وتكمن
درجة خطورته وآثاره
خ�ط��ورة ه��ذه ال �غ��ازات يف �سهولة ا�شتعالها،
على العمليات
و�إم�ك��ان�ي��ة انتقالها م��ن م�ك��ان �إىل �آخ ��ر بفعل
الصناعية والبيئية
ال ��ري ��اح ،مم��ا ي�ه��دد امل�ن��اط��ق امل �ج ��اورة بخطر
احلريق �أو التلوث �أو امل��وت (خا�صة يف حالة
عمليات الإ� �ص�لاح وال�صيانة ،التي ال ب��د من
ت�رسب غاز كربيتيد الهيدروجني ،الذي ي�ؤدي
�إج��رائ�ه��ا عقب ذل ��ك ،غ�ير �أن ه��ذا الت�رسب ال
�إىل االخ �ت �ن��اق ث��م ال ��وف ��اة مل��ن ي�ت�ع��ر��ض��ون له
حتمد عقباه �إذا كان �سي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف
برتاكيز عالية).
�سري العمليات ال�صناعية املختلفة.
عوامل تزيد منه
 -2ت�سرب غري �آمن :وه��و يت�ضمن الت�رسب
ال �ن��اجت ع��ن ال���س��وائ��ل امللتهبة �أو الأح�م��ا���ض تتمثل هذه العوامل فيما يلي:
وال �ق �ل��وي��ات �أو خ �ط��وط امل �ي��اه وال �ب �خ��ار ذات  -1ال�ضغوط العالية :من البديهي �أنه كلما
ال�ضغط املرتفع ،فهذه املواد ت�ؤدي �إىل �إحداث ازداد ال�ضغط الواقع على �سائل �أو غاز ازداد
�أ� �ض��رار ج�سيمة ب��امل �ن��اط��ق امل �ت��اخ �م��ة مل�ك��ان معدل اندفاعهما من �أية ثغرة �أو فجوة �أو فراغ
داخل خطوط الأنابيب� ،أو بني الأجزاء املت�صلة
الت�رسب ،وقد ت�ؤدي �إىل حدوث حرائق.
 -3ت�سرب خطر :وه��و ي�شمل ك��ل ال �غ��ازات مع ًا يف املعدات والآالت والأجهزة امل�ستخدمة يف
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة� ،أو ال � �غ� ��ازات ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ال�ت��ي ال�صناعات البرتولية.

رسب الغاز والنفط
�أنابيب النفط هي الأكرث عر�ضة لت� ّ

الضغوط العالية

 -2درج ��ة احل����رارة :وه ��ي ت� � ��ؤدي �إىل تلف
احل�ش ّيات ومواد العزل املختلفة� ،إذا زادت على
ودرجة الحرارة والتآكل
احلدود التي ت�سمح بها املوا�صفات القيا�سية� ،أو
الكيميائي من العوامل
زادت على درجة حت ّمل هذه املواد لها ،كما ي�ؤدي
التي تتسبب في زيادته
ارتفاع درجة احلرارة �إىل تن�شيط حركة الغازات،
و�إىل زيادة �ضغطها ،مما ي�ساعد على ت�رسبها.
وبالرغم من �أنه يوجد ر�أي �سائد ينادي بعدم
 -3الت�آكل الكيميائي :من الوا�ضح �أن��ه كلما
االه �ت �م��ام ب��ال�ت���سرب الب�سيط ال ��ذي ال خطر
ازداد معدل الت�آكل الكيميائي كانت الفر�صة
منه ،ف ��إن احتياطات الأم ��ان وال�سالمة يجب
�سانحة ملزيد من الت�رسب.
مراعاتها� .أما الت�رسب اخلطري �أو غري امل�أمون
مواجهة امل�شكلة
ف ��إن��ه ي � ��ؤدي �إىل ح� ��دوث � �ض��و� �ض��اء ،ويخلق
ي�ؤدي الت�رسب  -كما ذكرنا �سابق ًا � -إىل حدوث ظ��روف� ًا غ�ير م��رغ��وب فيها يف �أم��اك��ن الإن�ت��اج،
خ�سائر مالية نتيجة للوقت ال��ذي ينق�ضي يف وقد ي�ؤدي �إىل تلف الأجهزة واملعدات ،ولهذا
عمليات ال�صيانة والإ�صالح ،ونتيجة لفقد كميات ال�سبب ،يجب العمل على مواجهة هذه امل�شكلة،
كبرية من الطاقة التي كان ميكن ا�ستخدامها يف و�إيجاد احللول الناجعة لها ،ومن �أهم الطرق
�أغرا�ض �أخرى مفيدة .وي�ؤدي ذلك كله �إىل تقليل امل�ستخدمة يف ذلك:
معدل الإنتاج ،ورمبا ي�ؤدي �إىل توقّف العمليات  -1ا�ستخدام م��واد العزل املنا�سبة لظروف
العمليات ال�صناعية ،والتي ت�ستطيع �أن تتحمل
ال�صناعية يف موقع الت�رسب متام ًا.

ال�ضغوط والإجهادات وباقي العوامل الأخرى
التي ت�ؤثر عليها ،ولكن امل�شكلة التي تواجه
امل�س�ؤولني دائم ًا يف ال�صناعات البرتولية هي
اختيار م��ادة العزل املنا�سبة من بني ع�رشات
الأ�صناف ،ويرجع ال�رس يف ذلك �إىل �أن ه�ؤالء
امل�س�ؤولني ال يعرفون مدى جودة هذه املواد،
�أو مدى رداءتها بدون خربة �سابقة.
 -2ال�صيانة والفح�ص امل�ستمر ل�شبكة الأنابيب
والآالت ،وتفيد يف ذلك بع�ض الأجهزة التي تدل
على حدوث الت�رسب ،مثل عدادات ال�ضغط التي
تركب على �أي خط �أنابيب ،والتي تقل قراءة
ال�ضغط فيها عند وق��وع ت�رسب كبري يف مكان
ما بهذا اخلط.
 -3عند ح��دوث ظ��اه��رة الت�رسب يف �أك�ثر من
موقع على خط واحد ،فمن البديهي �أن الأولوية
يف الإ�صالح تكون للمواقع التي تكون درجة
الت�رسب فيها �أكرب من املواقع الأخرى ،وذلك
منع ًا لتفاقم امل�شكلة.
35

تطوير
فكرة وفرت أموال الشركة

مواصفات جديدة للمسح الضوئي

احلاجة هي �أم االخرتاع بالفعل ،ولطاملا خرجت الأفكار املبدعة
من رحم االحتياجات وال�صعاب ،فمع تطور ظروف العمل ،وبزوغ
ع�صر التكنولوجيا ،ظهر العديد من التقنيات التي باتت ت�شكل جزء ًا
�أ�سا�سياً من متطلبات العمل اليومي ،مما جعل االن�سان يعكف ب�شكل
م�ستمر على تطوير ممار�ساته ،لتنمية م�ستويات ا�ستفادته من
املوارد التكنولوجية املتاحة ب�أقل التكاليف املمكنة.
ي�ستهدف خف�ض حجم امللفات املحفوظة على
فكرة متميزة
مهند�س �أول �إدارة امل�رشوع مب�رشوع الوقود خوادم �شبكة ال�رشكة الإلكرتونية ب�شكل ملحوظ
البيئي رائد الأحمد ،تنبه �إىل ارتفاع حجم يوفر على ال�رشكة تكاليف �رشاء خوادم �أكرب.
امل�ستندات املخزنة على خوادم �رشكة البرتول
نتائج مبهرة
الوطنية الكويتية ،وبعد درا�سة وحتليل ،اقرتح
لقد طبقت ه��ذه املمار�سة بالفعل يف «البرتول
فكرة لتح�سني املمار�سات اليومية يف الأعمال
ال��وط�ن�ي��ة» قبل ع��ام ون���ص��ف ،وحققت نتائج
الإدارية لل�رشكة ،والتي اعتربت بعد ذلك
مبهرة ،واجتهت ال�رشكات الزميلة بعد ذلك
�إحدى �أف�ضل املمار�سات التي متت يف ال�رشكات
�إىل م�شاركتنا هذه الفكرة ،ومنها �رشكة نفط
التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
الكويت ،وقد حققت م�ستوى النتائج نف�سها.
تتلخ�ص فكرة املمار�سة التي قدمها الأحمد
ممار�سات مثلى
يف و�ضع موا�صفات وخ�صائ�ص لعملية امل�سح
ال�ضوئي للم�ستندات بال�رشكة ،على �أن تعمم هذه ُدع ��ي الأح �م��د لتقدمي ممار�سته و��شرح�ه��ا يف
املوا�صفات يف كافة دوائر ال�رشكة ،الأمر الذي امل ��ؤمت��ر اخل��ام����س ل�ل�م�م��ار��س��ات امل ُ�ث�ل��ى ال��ذي
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وضع مواصفات
لعملية المسح
الضوئي للمستندات
لخفض حجم الملفات
المحفوظة

نظمته �رشكة نفط الكويت ،وقد قوبل امل�رشوع
ب�إعجاب وتقدير ح�ضور امل�ؤمتر ،ومن املتوقع
�أن يتم تعميم الفكرة على بقية ال�رشكات التابعة
للم�ؤ�س�سة ،خا�صة بعد �أن اعتربت �إحدى �أف�ضل
املمار�سات يف القطاع والنفطي.
قال الأحمد خالل عر�ضه للممار�سة على هام�ش
امل��ؤمت��ر� ،أن��ه مل يكن هناك �أي تعريف متبع عن
خ�صائ�ص امل�ستندات املم�سوحة �ضوئي ًا ،فكانت
امل�ستندات مت�سح �ضوئي ًا مب�ستويات و�ضوح
خم�ت�ل�ف��ة ،ومب��وا� �ص �ف��ات ج� ��ودة و�أن � ��وع ملفات
متنوعة ،ومن ثم يتم تخزينها على خوادم ال�رشكة.
وقد ت�سبب ذلك يف �إهدار موارد ال�رشكة الإلكرتونية
وحتميلها �أعباء �إ�ضافية ميكن جتنبها ،حيث كانت

نتائج جديدة
ويف نهاية العر�ض ق��دم املهند�س رائ��د الأح�م��د،
ج��دو ًال يظهر نتائج الو�ضع اجلديد باملقارنة مع
نتائج الو�ضع ال�سابق ،وكيف متكنت املمار�سة من
توفري  22جيجا بايت من م�ستندات ق�سم واحد
خ�لال ع��ام ،حيث مت تخزين �إج�م��ايل ملفات هذا
الق�سم يف م�ساحة  3.3جيجا بايت بد ًال من 25.3
جيجا بايت ،وهو ما كان معمو ًال به قبل املمار�سة.

رائد األحمد:

لم أكن أتوقع أن

تحقق الممارسة
كل هذا النجاح

حظي الأحمد بتقدير و�إ�شادة �رشكة نفط الكويت

امل�ستندات ت�شغل م�ساحات �ضخمة من اخلوادم
كونها م�سحت مب�ستويات و�ضوح عالية ال جدوى
فعلية منها ،فمعظم امل�ستندات ال حتتاج �سوى
مل�ستوى جودة مقبول ومقروء.
هدف املمار�سة
وحت ��دث الأح �م��د ع��ن ه ��دف امل�م��ار��س��ة ق��ائ� ًلا:
«بب�ساطة تهدف املمار�سة �إىل و�ضع موا�صفات
وخ�صائ�ص �أولية للم�سح ال�ضوئي للم�ستندات
الر�سمية يف حدود م�ساحة تخزينية مقبولة دون
مغاالة يف م�ستوى الو�ضوح ،ومن ثم تعميم هذه
املوا�صفات على حوا�سب ال�رشكة ،مما يوفر
م�ستقب ًال يف امل�ساحات املخزنة».
و�أو�ضح كذلك �أن هذه املمار�سة تتما�شى مع
ر�ؤي� ��ة م ���شروع «ال�ترا� �س��ل الإل� �ك�ت�روين» بني
م�ؤ�س�سة البرتول وال�رشكات التابعة «،»K2K
وغ�يره��ا م��ن م�شاريع و�سيا�سات امل�ؤ�س�سة
للتوا�صل بني �رشكات القطاع.

قد جاءت ب�أحجام خمتلفة ،تقدر يف املتو�سط بـ
 329كيلو بايت ،وهو رقم مبالغ فيه ،خا�صة
و�أن امل�سح ال�ضوئي ملعظم امل�ستندات الب�سيطة
ال يتطلب �سوى الو�ضوح الطبيعي ،وه��و ما
ميكن احل�صول عليه يف ح��دود  43كيلو بايت
فقط.
وقد عملت هذه املمار�سة على تقليل هذا املعدل،
وتوفري ال�سعة التخزينية لدى �شبكة ال�رشكة.

تقنية املعلومات
وق��دم الأح�م��د خ�لال عر�ضه �رشح ًا عن كيفية
�ضبط خ�صائ�ص جهاز املا�سح ال�ضوئي ،الأمر
الذي ميكن القيام به بالتعاون مع دائرة تقنية
املعلومات ،جلعل املوا�صفات امل�ستنتجة من
املمار�سة خيار ًا مبدئي ًا لعمليات امل�سح.
و�أكد �أن املمار�سة ت�ضمن املرونة و�إتاحة �إمكانية
رفع م�ستويات الو�ضوح لدى امل�ستخدمني يف
بع�ض احل��االت التي تتطلب ذل��ك ،كما عر�ض
على احل�ضور منوذج ًا فعلي ًا للم�ستندات التي
م�سح ع�شوائي
وب�ع��د حتليل خ�صائ�ص امل���س�ت�ن��دات املخزنة مت م�سحها با�ستخدام اخل�صائ�ص املُثلى التي
وامل�ؤر�شفة ل��دى ال�رشكة مل��دة �أ�سبوع واح��د ،اقرتحتها املمار�سة ،وقوبل ذلك بثناء اجلمهور
تبني �أن امل�ستندات التي م�سحت ب�شكل ع�شوائي على م�ستوى الو�ضوح.

تو�صيات
يف نهاية عر�ضه قدم املهند�س رائ��د الأحمد،
بع�ض التو�صيات كخامتة لورقته العلمية
بامل�ؤمتر وممار�سته املطبقة بالفعل� ،أو�ضح
ف�ي�ه��ا �أن ع�م�ل�ي��ة حت��دي��د خ���ص��ائ����ص امل�سح
ال�ضوئي م��رن��ة وب�سيطة ،ومي�ك��ن تطبيقها
على نوعي امل�ستندات «الأبي�ض والأ��س��ود»
و«امللون».
و�أو��ص��ى بو�ضع موا�صفات امل�سح ال�ضوئي
يف كتيب �إر� �ش ��ادات ي�ت��واف��ر للجميع ،ويدعم
ا�ستمرار العمل بها حتى يف ح��ال تغري جيل
العاملني بال�رشكة.
و�أ�ضاف �أي�ض ًا �أن ممار�سته حتتاج حلمالت
توعية ،تقدم للموظفني ب�شكل متكرر ،مما
يجعل فريق موظفي ال�رشكة با�ستمرار على
وعي بحجم الوفر الذي ميكن �أن يتحقق من
وراء تطبيقها ،خا�صة و�أن املوظفني يتغريون
مبرور الوقت.
و�أخري ًا اقرتح الأحمد �إجراء فح�ص ع�شوائي
كل ف�ترة زمنية ،للت�أكد من ا�ستمرار اتباع
اخل�صائ�ص واالر�شادات.
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علوم وتكنولوجيا
اكتشافه أحدث ثورة في علوم الطب

الحمض النووي
�شهد القرن الع�شرين العديد من االكت�شافات العلمية التي مهدت الطريق ملا و�صلنا �إليه
الآن من تطور يف جماالت �شتى ،منها الطبية وال�صناعية والعلمية والتقنية� .سنتناول
هنا احلديث عن اكت�شاف �أحدث ثورة هائلة يف العلوم الطبية ،وهو احلم�ض النووي
 DNAوفوائده الكبرية التي حققها مثل امل�ساهمة يف حتديد هوية الإن�سان.

احلم�ض النووي DNA

ك� � �ل� � �م � ��ة  DNAه � � � ��ي اخ � � �ت � � �� � � �ص� � ��ار ل� �ـ
(� )Deoxyribonucleic Acidأي احلم�ض
النووي الريبوزي منقو�ص الأك�سجني ،ويحمل
احلم�ض النووي املعلومات الوراثية املوجودة
يف اخللية من جيل �إىل جيل ،ل��ذا ميكن حتديد
�أج ��داد �أي �شخ�ص ب�سهولة بوا�سطة حتليل
الـحم�ض ال�ن��ووي اخل��ا���ص ب��ه ،ويتم ذل��ك من
خالل حتليل ع ّينة من دمه� ،أو �شعره� ،أو �أظافره
 ....الخ.
ب��د�أت ق�صة اكت�شاف احلم�ض النووي خالل
اخل �م �� �س �ي �ن �ي��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل ��ا���ض ��ي ،حيث
اكت�شف جيم�س وات�سون وفران�سي�س كريك،
م ��ن ج��ام �ع��ة ك �م�بري��دج ��س�ن��ة  1953ال�شكل
احللزوين للحم�ض النووي الريبوزي منقو�ص
الأك�سجني ( .)DNAوهو مركب من �سل�سلة
من الأحما�ض النووية� ،ساهم يف حتديد كيفية
تخزين املعلومات الوراثية ونقلها من �شخ�ص
�إىل �آخر ومن جيل �إىل جيل .وقد ح�صل كل من
وات�سون وكريك على جائزة نوبل يف الطب عام
 ،1962نتيجة هذا االكت�شاف العظيم.

الع�صور ،ومل �شمل الأ�رس وي�ستخدم يف الألعاب
الأوملبية للت�أكد من جن�س املتقدم حتى ال يتناف�س
ذكر مع الإناث ،وله ا�ستخدامات مهمة �أخرى
يف التحاليل اجلنائية وال�صيدلة وتكنولوجيا
النانو وعلم الآثار.
ويتم حتليل احلم�ض النووي لإثبات الن�سب
م��ن خ�لال �أخ��ذ عينة م��ن خاليا ك��ل م��ن الأب
والطفل ال�ستخراج احلم�ض النووي اخلا�ص
بهما ،وفح�ص العينات ملقارنة ثالثة ع�رش
موقع ًا على �رشيط ال�ـ  DNAوه��ذه املواقع
ث��اب�ت��ة وم�ت�ف��ق عليها ع�ل�م�ي� ًا وع��امل �ي � ًا ،ويتم
التعرف على هذه املواقع وحتديدها من خالل
�أطوالها ،لأن الطول يختلف من �شخ�ص �إىل
�آخر.
يف ح��ال تطابق �إح ��دى الن�سختني يف ك��ل هذه
املواقع مع ن�سخة الأب ،فهذا يعني �أن الطفل
�أخذ منه ن�صف املادة الوراثية ،ويجب �أن يتم
الفح�ص يف خمترب موثوق لإجراء التحليل ،و�أن
يقوم به �أ�شخا�ص متخ�ص�صون و�أكفاء ،حتى
ي�أخذوا العينة بال�شكل ال�صحيح ،ويحافظوا
عليها من التلف.

�أهمية االكت�شاف
التحليل وتطبيقاته
ي�ساعد احلم�ض النووي العلماء كثري ًا يف علم متثل الأحما�ض النووية �سج ًال متكام ًال لكافة
التطور لتكوين �سجل للمخلوقات القدمية عرب املعلومات البيولوجية ،والتي تقوم بتخزين
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يحمل المعلومات
الوراثية الموجودة في
الخلية من جيل إلى جيل

وترجمة املعلومات الوراثية يف كافة الكائنات
احلية ،وهي حتمل ال�شيفرة التي تتكون منها
اجلينات من البوي�ضة املخ�صبة ،وهي ال�سبب
وراء االخ�ت�لاف بني الب�رش من حيث اجلن�س
وال�ه�ي�ئ��ة وال �ل ��ون ،وه �ن��اك ن��وع��ان (احلم�ض
ال� �ن ��ووي ال ��راي� �ب ��وزي م�ن�ق��و���ص الأك���س�ج�ين
 ،)DNAو(احل �م ����ض ال� �ن ��ووي ال��راي �ب��وزي
.)RNA
يوجد احلم�ض النووي يف نواة اخللية احلية،
وه��و �أ�شبه ب�سلم لولبي مكون من �رشيطني،
وت�شكل اخللية الكرومو�سومات التي حتمل
ال�صفات اجل�سمية وا َ
خللقية للكائنات احلية،
وحت �ت��وي ال�ك��روم��و��س��وم��ات ع�ل��ى م��ا ي�سمى
«اجلينات» ،حيث يحمل كل واحد �أو جمموعة
منها معلومات وراثية حم��ددة ،واجلينات هي
الوحدة الأ�سا�سية للمعلومات الوراثية يف كافة
الكائنات احلية ،وهي حتمل املعلومات الالزمة
لبناء اخلاليا ،واحلفاظ عليها ،وكذلك القيام
بكافة الوظائف احليوية ،ومن ثم بناء �أج�سام
الكائنات و�إعطا�ؤها �صفاتها املميزة.
�أم���ا اخل�ل�ي��ة ف�ه��ي امل �ك��ون الأ� �س��ا� �س��ي جلميع
ال �ك��ائ �ن��ات احل �ي��ة ،وي �ت �ك��ون ج���س��م الإن �� �س��ان
م��ن تريليونات اخل�لاي��ا .وحت �ت��وي ك��ل خلية
من ج�سم الإن�سان تقريب ًا على نف�س تركيبة

كل هذه الأمور تذكرنا بقوله تعاىل:
�اق َو ِف �أَ ْنفُ�سِ ِه ْم
(�س ُنِي ِه ْم �آ َيا ِتنَا ِف الْ آ َف� ِ
َ
ي َل ُه ْم �أَ َّن ُه ْ َ
القُّ ) ف�صلت (.)53
َحتَّى َي َت َب َّ َ
وكذلك و�صفه تعاىل لبداية خلق الإن�سان:
ن�سانَ مِن ُ�س َل َل ٍة ِّمن طِ ٍني
( َو َل َق ْد خَ َل ْقنَا الْ إِ َ
ُث َّم َج َعلْنَا ُه ن ُْط َف ًة ِف َق� َرا ٍر َّم ِك ٍني ُث َّم خَ َل ْقنَا
الن ُّْط َف َة َع َل َق ًة فَخَ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْ�ض َغ ًة فَخَ َل ْقنَا
الْ ُ ْ�ض َغ َة ع َِظا ًما َف َك َ�س ْونَا ا ْلع َِظا َم َ ْ
ل ًما ُث َّم
�أَن�شَ �أْنَا ُه خَ لْ ًقا �آخَ � َر َف َت َبا َر َك َّ
اللُ َ�أ ْح َ�س ُن
َْ
ني) امل�ؤمنون (.)14 - 12
الا ِل ِق َ
من خالل احلم�ض النووي ميكن التع ّرف على الكثري من ال�سمات الوراثية

احلم�ض النووي ،وتتكون معلومات احلم�ض
النووي التي يتم تخزينها ك�شيفرة من  4قواعد
كيميائية ،وه��ي� :أدينني Adenine ،يرمز له
ب��احل��رف  ،Aوثيمني  Thymineويرمز له
باحلرف ،Tو�سايتو�سني  Cytosineويرمز
له باحلرف ،Cوجوانني  Guanineويرمز له
باحلرف .Gويتكون احلم�ض النووي الب�رشي
مما يقارب ثالث مليارات قاعدة و�أكرث من 99
باملئة من هذه القواعد متطابقة متام ًا يف ج�سم
الإن�سان الواحد.
وظيفة احلم�ض النووي
ي�صدر احلم�ض ال�ن��ووي التعليمات املطلوبة
للخاليا لتقوم بوظائفها ،ل��ذا ميكن ت�شبيه
احلم�ض النووي بربامج الكمبيوتر (�سوفت
وي��ر) ،و�أم��ا اخللية فهي �أ�شبه بـ (ه��اردوي��ر)
يتلقى الأوام� ��ر لتحويلها �إىل ع�م��ل ،وب�شكل
�أب�سط عندما نحتاج طباعة ورقة ن�ستخدم �أو ًال
برامج ال�سوفت وي��ر ( )DNAلتعطي الأم��ر
للطابعة لتبد�أ عملها بطابعة ال�شيء الذي نرغب
به (هارد وير) .و�إ�ضافة �إىل وظيفة الأحما�ض
النووية كمخزن للمعلومات يف الكائنات احلية،
فهي تقوم �أي���ض� ًا بحمل �إ� �ش��ارات يف �أع�ضاء
الأح �ي��اء ،وتعمل على حتفيز تفاعالت حيوية
�أي�ض ًا.

خلق الإن�سان
تندمج كرومو�سومات احليوان املنوي مع نظريتها
يف البوي�ضة بعد تلقيح البوي�ضة مبا�رشة ،ليولدا
 46كرومو�سوم ًا حيث يح�صل كل مولود على 23
من الأب و 23من الأم ليكون العدد الكلي 46
كرومو�سوما .وهذه العملية جتعل الأبناء يحملون
�صفات وراثية من الوالدين ،ويحافظ على ثبات
كمية املادة الوراثية يف اجل�سم ،وغالب ًا ما ي�ؤدي
نق�صان �أو زي��ادة الكرومو�سومات ،نتيجة �أي
خلل� ،إىل م�ضاعفات بني الأبناء ،ومنها ما يكون
خطري ًا جد ًا ،ورمبا ي�سبب وفاة ال�شخ�ص.
ويحتوي احلم�ض النووي للبوي�ضة املخ�صبة
على معلومات حول تطور الإن�سان ووظائف
خاليا و�أع�ضاء ج�سمه ،وتنق�سم البوي�ضة بعد
تلقيحها �إىل ماليني امل��رات ،وك��ل خلية وليدة
حتتوي على نف�س امل��ادة الوراثية واملعلومات
اجلينية للبوي�ضة املخ�صبة.
وه��ذا ميثل اجل��زء الأ�سا�سي من خلق وت�صوير
الب�رش يف الأ��ص�لاب ويف الأرح ��ام ،ورغ��م �أن كل
الكائنات احلية خمتلفة يف الأ�شكال وال�صفات،
�إال �أنها جميع ًا تت�شابه من حيث وجود احلم�ض
النووي يف كل خالياها ،و�إذا كانت اخلاليا الب�رشية
تبلغ  100ترليون ف�إنه يوجد  3.1مليارات حرف
من الـ ( )DNAيف كل واحدة منها.

حصل واتسون
وكريك على جائزة
نوبل نتيجة هذا
االكتشاف
يساعد العلماء
عل تكوين سجل
للمخلوقات
القديمة عبر
العصور
تتشابه الكائنات
الحية من حيث
وجود الحمض
النووي في كل
خالياها
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من القانون
التزام واجب على الموظف

األسرار الوظيفية
يعد العمل م�س�ؤولية و�أمانة حتكمها وتوجه م�سريتها القيم
الدينية والوطنية واالجتماعية ،وحتر�ص ال�شركات على
�إر�ساء معايري وقواعد ومبادئ �أخالقية حتكم �آداب الوظيفة،
واملوظف هو و�سيلة هذه ال�شركات يف تنفيذ مهامها و�أداء
واجباتها ،ويتوقف �صالح الإدارة على مدى �صالح املوظف،
لذلك فقد قيل �إن الإدارة ت�ساوي ما ي�ساويه رجالها.

�أو ًال :املق�صود بال�سر الوظيفي
ال�رس لغة (ما يكتمه الإن�سان يف نف�سه) ،وكل خرب
يقت�رص العلم به على جمموعة من الأ�شخا�ص،
�أما ال�رس الوظيفي فهو كل ما يت�صل باملعلومات
والإجراءات والقرارات التي يطلع عليها املوظف
م��ن خ�لال ممار�سة الوظيفة العامة� ،أي بحكم
وظيفته� ،أما الق�ضاء الفرن�سي فيذهب �إىل اعتبار
املوا�ضيع غري النهائية والأع �م��ال التح�ضريية
التي تقوم بها الإدارة غري قابلة لالطالع.
40
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�إعداد /امل�ست�شار زكريا عبدال�سالم
الـدائرة القانونية

وعلى ذلك ف��إن �إف�شاء الأ��سرار يعني الإف�صاح لي�س كل ما يطلع عليه املوظف بحكم وظيفته من
بوقائع لها ال�صفة ال�رسية من �شخ�ص م�ؤمتن معلومات ينطبق عليه و�صف ال�رسية ،بل البد من
عليها بحكم وظيفته �أو مهنته خالف ًا للقانون.
توفر �رشوط معينة لقيام هذه ال�صفة.
و�إذا ك��ان االحتفاظ بال�رس وع��دم �إف�شائه ميثل
ثانياً� :شروط ال�سر الوظيفي
التزام ًا يقع على من علم به بحكم مهنته موظف ًا
كان �أم غري موظف ،ف�إن ما يخت�ص به املوظف من تذهب بع�ض الآراء �إىل �أن املفهوم القانوين لل�رس
ت�صديه للخدمة العامة يحمله التزامات �صارمة الوظيفي ال يزال غام�ض ًا لأنه غري مبني على �أ�س�س
يف ه��ذا ال�صدد �أك�ثر من تلك التي تفر�ض عادة قانونية وا�ضحة وجلية ،كما مل يتم حتديد مفهوم
على العاملني خارج الإدارة العامة .وبديهي �أنه ال�رسية من قبل الإدارة ،لذلك ف�إن مداها يختلف من

�إدارة �إىل �أخ��رى ومن موظف لآخ��ر ،ولكن درا�سة
�رشوط قيام ال�رس الوظيفي قد يو�ضح ذلك املفهوم
كما يلي:
� .1أن ي��ك��ون ���س��ر ًا بطبيعته �أو ب�سبب
الظروف املحيطة به:
ل�ق��د ان�ق���س��م ال�ف�ق��ه ب �� �ش ��أن حت��دي��د ال ���سر �إىل
اجتاهني :اجتاه �أخذ باملعيار ال�شخ�صي ،حيث
يتم حتديد و�صف ال�رسية عن طريق �صاحب
ال�رس طواعية ،فاملوظف ال يلزم يف هذه احلالة،
�إال مبا يعهد به �إليه �صاحب ال�رس� ،أما االجتاه
الآخ��ر في�أخذ باملعيار املو�ضوعي ال��ذي يعتمد
يف حتديد و�صف ال�رسية بالنظر �إىل الظروف
والأح��وال املو�ضوعية التي �أحاطت بالواقعة،
فال ي�شرتط �أن يعهد �صاحبه به �رصاحة �إىل
املوظف ،بل يكفي �أن يتم االطالع عليه ب�سبب
املهنة �أو ال��وظ�ي�ف��ة ،ط��امل��ا و�أن ه��ذه الوقائع
مرتبطة باملو�ضوع ال��ذي عهد ب��ه �إل�ي��ه ،وهو
املعيار املعتمد بالن�سبة �إىل املوظف العام ،مثال
ذل��ك ��سري��ة ال�ع�ط��اءات امل�ق��دم��ة يف املناق�صات
واملزايدات العامة ،وكذلك �أ�سئلة االمتحانات،
فهي �أعمال ت�ستلزم بطبيعتها �أن تكون �رسية،
�إذ �أن الأ�ستاذ الذي و�ضعها ،وكل من يراجعها
�أو يطبعها ،يلتزم باملحافظة على �رسيتها،
وكذلك املعلومات التي تت�صل باحلياة اخلا�صة
للأفراد ،وب�أ�رسارهم املالية والتجارية.
 .2ال يكون معلوماً للكافة:
يفقد الأم ��ر �صفة ال�رسية �إذا كانت الواقعة
التي تتعلق بها معلومة للكافة ،على �أنه ينبغي
�أن ي�لاح��ظ هنا �أن ال�ط��اب��ع ال ���سري للواقعة
�أو املعلومة ال ينتفي حتى ل��و كانت معروفة
بهذا ال�شكل �أي للكافة ،ما دامت غري م�ؤكدة،
فاملوظف الذي ي�ؤكد �شائعات يكون قد �أف�شى
ال ���سر ال� ��ذي �أ�ؤمت � ��ن ع�ل�ي��ه ،وي�ت�ح�م��ل م��ن ثم
م�س�ؤولية ذلك.
م��ن جهة �أخ ��رى ،ف ��إن ال���سر ميكن �أن يكون

معلوم ًا م��ن قبل ع��دد حم��دود م��ن النا�س،
حتى لو كان كبري ًا ،ما دام��وا من حميط
عائلي� ،أو من حميط عمل واحد ،وبرغم
ذلك يبقى طابع ال�رسية مالزم ًا
له ،بينما تنتفي �صفة ال�رسية
عن الواقعة ،حتى لو مل يعلم
بها كثري من النا�س� ،إذا علم بها
من ال تربطهم ب�صاحب ال�رس عالقة
خ��ا��ص��ة ،كالعلم ب��ال��وق��ائ��ع ع��ن ط��ري��ق جل�سة
حماكمة علنية.
� .3أن يعلم املوظف بال�سر �أثناء الوظيفة �أو
ب�سببها:
�أي �أن يكون من طبيعة وظيفة املوظف االطالع
ع�ل��ى الأ� �س��رار ،ون �ط��اق ه ��ذه الأ� �س��رار ي�شمل
م��ا اط�ل��ع عليه امل��وظ��ف منها بحكم وظيفته،
ك��الأوام��ر ،وال�ق��رارات الإداري ��ة ،والدرا�سات،
وم�شاريع القوانني وال�ق��رارات ،وغريها ،وقد
يكون علمه بها ب�شكل غري مبا�رش� ،إذ قد يتيح
العمل الوظيفي للموظف االط�لاع على �أ��سرار
معينة يكلفه زمال�ؤه يف العمل بتبليغها� ،أو كحالة
امل��وظ��ف ال ��ذي يطلع على حم�ت��وى املرا�سالت
التي متر على زميله ،ب�سبب وجودهما يف مكان
عمل واحد� ،أو عندما تكون الأعمال ذات طبيعة
�رسية� ،إال �أن ممار�ستها �أو �إجناز ما يتعلق بها
يتطلب ممن �أنيطت به تلك الواجبات �أن ي�ستعني
ب�أ�شخا�ص �آخرين مل�ساعدته ،لعدم �إمكان �أدائه
لها ب�صورة منفردة ،وق��د يطلع املوظف على
ال�رس� ،إذا ما �أف�ضى به �إليه �صاحب ال�رس ذاته،
�إما مبوجب القانون� ،أو ب�شكل طوعي ،كما هي
احلال بالن�سبة للقا�ضي� ،أو ع�ضو النيابة العامة.
يف جميع هذه الأحوال يلتزم املوظف بالكتمان،
و�إال عر�ض نف�سه للم�ساءلة الت�أديبية ،ف�ض ًال عن
�صور امل�س�ؤولية الأخرى.

هو كل ما يتصل
بالمعلومات التي
يطلع عليها الموظف
بحكم وظيفته
تحرص الشركات على
إرساء معايير ومبادئ
أخالقية تحكم آداب
الوظيفة
التزامات صارمة
يتحملها شاغل الوظيفة
العامة ومنها عدم
إفشاء أسرار وظيفته
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اخرتاعات

تاريخه يعود إلى عشرات السنين

كيس الشاي!
تاجر من نيويورك ابتكر
األكياس عام 1903

لتوزيع عيناته
من الشاي

بدأ استعمال
األكياس الورقية في
السبعينيات وشملت
مختلف أنواع األعشاب
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ابتكر ت��اج��ر ال���ش��اي ت��وم��ا���س �سوليفان يف
نيويورك عام  1903طريقة جديدة لتوزيع
ع�ي�ن��ات م��ن ال���ش��اي ك��ي ي�خ�ت�بره ال��زب��ائ��ن،
وو�ضع �سوليفان ال�شاي يف �أكيا�س �صغرية
م�صنوعة من حرير املو�سلني ،لتكون �سهلة
النقل واال�ستعمال� ،إال �أن بع�ض الزبائن
ف�ضل و�ضع كي�س ال�شاي يف امل��اء مبا�رشة
ّ
من دون �إخراج ال�شاي منه ،وفج�أة انهالت
ال�ط�ل�ب��ات ع�ل��ى ��س��ول�ي�ف��ان لإر�� �س ��ال كميات
�إ�ضافية من ال�شاي املعب�أ بهذه الطريقة.
ونظر ًا لورود �شكاوى حول النعومة الزائدة
لأكيا�س احل��ري��ر ،ق��ام با�ستبدالها ب�أكيا�س
م�صنوعة من القطن ،و�أخ��ذ ببيعها جتاري ًا
بعد ت�سجيل براءة االخرتاع.
وانت�رش ا�ستعمال هذه الأكيا�س القطنية� ،إىل
�أن مت ا�ستبدالها ب�أكيا�س ورقية ،و�أ�ضيف
�إل�ي�ه��ا اخل�ي��ط و��ش�ع��ار ال���شرك��ة ال�صانعة،
وب �ع��د ع ��دة ع �ق��ود� ،أدخ� ��ل ج��وزي��ف تيتلي
�أكيا�س ال�شاي �إىل بريطانيا ،ويف ال�سبعينات
من القرن املا�ضي �أخ��ذت الأكيا�س الورقية
تُ�ستعمل ملختلف �أن ��واع الأع���ش��اب ،كما مت
و�ضع ت�صميمات جديدة للكي�س ،كال�شكل
الهرمي مث ًال.

مرت بمراحل إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي

بطاقتك البنكية!
ك�ل�ن��ا ن�ستعمل ال�ب�ط��اق��ات امل���صرف�ي��ة يف جميع
�أعمالنا� ،سواء كانت م�شرتيات �أو حتويالت مالية،
�أو ت�سديد �أق�ساط �أو خدمات خمتلفة ،وغريها،
وهي توفر الوقت و�سهولة يف التعامل ،وتغنينا
عن حمل النقود يف جيوبنا ،كما توفر الأمان لنا،
ولكن من �أين جاءت فكرة هذه البطاقة؟
�أول ما طرحت الفكرة عام  1887يف رواية للكاتب
«�إدوارد بيالمي» ،ال��ذي ا�ستعمل عبارة «بطاقة
االعتماد» للداللة على ح�صول املواطن على راتبه
م��ن احلكومة .وك��ان يف ه��ذه ال�ف�ترة ق��د مت البدء
با�ستخدام «عملة االئ�ت�م��ان» Charge Coin
املعدنية ،التي ا�ستمرت حتى ثالثينيات القرن
كانت بداية فكرة
البطاقة المصرفية عام
 1887في رواية للكاتب
إدوارد بيالمي

املا�ضي ،وكانت م�صنوعة من النحا�س �أو الأملنيوم
�أو ال�سيليلويد ال�شبيه بالبال�ستيك ،وكانت من
�أ�شكال خمتلفة ،وكل قطعة حتمل رقم ًا حمفور ًا،
ولها ثقب كاملفتاح ،كي تو�ضع �ضمن حلقة �أو
�سل�سلة.
وك��ان مبقدور ال��زب��ون �أن ي�ستخدمها يف �أماكن
حم��ددة ،كالفنادق �أو ال�سوبرماركت ،حيث يتم
طبع ه��ذا ال��رق��م املحفور على ال�ف��ات��ورة بتمرير
القطعة عليها ،و�ساهمت هذه العملية بتقليل العمل
اليدوي ،واحلد من الأخطاء ،ونظر ًا لعدم وجود
ا�سم الزبون على القطعة املعدنية ،كان ميكن لأي
�شخ�ص ا�ستخدامها.
ث��م ظهرت «ل��وح��ة االئ�ت�م��ان» Charge Plate
يف  1930وهي م�صنوعة من الأملنيوم ،وا�ستمر
ا�ستخدامها حتى ال�ستينيات ،وك��ان��ت �شبيهة
باللوحة املعدنية التي يحملها اجلندي يف عنقه،
وحفر عليها ا�سم ال��زب��ون وع�ن��وان��ه ،و�أل�صقت
عليها م��ن اخللف ورق��ة حتمل توقيعه ،وقامت

�رشكات ال�سوبرماركت ،و�رشكات النفط ب�إ�صدار
هذه اللوحة.
كما قامت �رشكات الطريان ب�إ�صدار Air Travel
 Cardعلى م�ب��د�أ «ا��ش�تر ال�ي��وم وادف ��ع الحقا»،
وقدمت �رشكات طريان �أخرى ت�سديد ًا على �شكل
�أق�ساط جلذب الزبائن.
وقبل �إدخال النظام الإلكرتوين على البطاقات عام
 ،1973كانت عملية البيع بالبطاقة �أكرث تعقيد ًا
مما هي عليه اليوم ،ففي كل مرة كان الزبون ينوي
ال�رشاء كان التاجر يت�صل بالبنك للت�أكد ،وبدوره
كان البنك يت�صل بال�رشكة امل�صدرة للبطاقة ،حيث
كان يتم التدقيق على ح�ساب الزبون يدوي ًا.
قبل إدخال النظام
اإللكتروني كانت عملية
البيع بالبطاقة أكثر

تعقيداً وتتم يدوي ًا
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وجوه
ن�ست�ضيف يف ه��ذه ال��زاوي��ة �أح��د
�أفراد �أ�سرة ال�شركة ،للتعرف عليه
ع��ن ق ��رب ،واحل��دي��ث ح��ول بع�ض
اجل��وان��ب املهنية وال�شخ�صية يف
جتربته.
يف ه��ذا ال��ع��دد نلتقي مهند�س نظم
اخلوادم والتخزين ح�سن الها�شمي

حسن الهاشمي
الهواية منصة
لإلبداع تسهم في
إحداث تغيير على
مستوى بيئة العمل
مصدر راحة وسعادة
بالنسبة لي وتنعكس
بشكل مباشر على
سلوكياتي وعطائي
إدارة الشركة
تشجعني وتطلب
مني إلقاء عروض
قصيرة حول رحالتي
الخارجية

• •علمنا �أن لديك العديد من الهوايات  ..ما هي
الهواية التي تف�ضلها �أكرث من غريها؟
هواياتي تنق�سم �إىل �شطرين تراهما ينعك�سان على
حياتي ،ال�شطر الأول هو الهوايات الداخلية،
كالقراءة ،واخلط وال�شعر العربي ،والت�صميم،
و�أم��ا ال�شطر الثاين فهو الهوايات اخلارجية،
وهي املف�ضلة لدي ،كال�سفر والرتحال ،وت�سلق
اجلبال ،والتزلج على اجلليد ،والغو�ص ،وغري
ذلك من الأن�شطة ال�شبيهة.
• •كل هواية ال �شك لها طابعها اخلا�ص
ونكهتها املميزة ،كيف توفق بني هذه
الهوايات؟
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كل هواية لها لونها املميز ،وعلى الرغم تعدد بقية �أوقات ال�سنة ملمار�سة الهوايات الأخرى
تلك الهوايات �إ ّال �أنني �أجد من ال�سهولة �أن التي ال ترتبط بفرتة زمنية معينة.
�أوفق بينها لكون بع�ضها ال يتعار�ض زمنياً • •هل تتعار�ض الهوايات مع بع�ضها البع�ض
مع الآخر ،بل وقد تتكامل ،فعلى �سبيل املثال
�أم �أنها تتكامل وتتالقى؟
ميكنك القراءة �أثناء ترحالك ،وقد ت�سنح �أرى �أن تلك الهوايات تتكامل مع بع�ضها لرت�سم
لك الفر�صة ب�أن تركز على هواية معينة يف اللوحة الكاملة ،فالقراءة وال�شعر واخلط
مو�سمها ،فالتزلج على اجلليد ينح�صر يف �أهم الو�سائل لدى الإن�سان لتو�سعة مداركه،
ف�صول ال�شتاء مث ًال ،كما �أن الغو�ص ينح�صر وتطوير ذات ��ه ،وعلى اجل��ان��ب الآخ ��ر ف��إن
يف الف�صول ذات الطق�س املعتدل ،عادة �أقوم الغو�ص وت�سلق اجلبال والتزلج والرتحال
بعمل ج��دول �سنوي �أح�صر فيه الأوق��ات ه��واي��ات ت�شجع ع��ل��ى ال��ت��ح��دي والإب����داع
املنا�سبة لبع�ض ه��ذه ال��ه��واي��ات لتحظى والتفكري خارج ال�صندوق ،لذا ف�إن املح�صلة
بالأولوية يف ذلك الوقت من ال�سنة ،و�أ�ستغل هي جتان�س وتوازن بني تلك الهوايات.

ميار�س الها�شمي العديد من الهوايات يف الرب والبحر و�أي�ض ًا اجلو

• •كيف ت�ستفيد من هذه الهوايات يف جمال
ب�شكل مبا�شر على �سلوكياتي ،فعندما
عملك؟
�أم��ار���س هوايتي ت��راين يف �أوج عطائي يف
باخت�صار ،الكثري ،فبع�ضها له فائدة مبا�شرة ،عملي ،ومتى كان �أدائ��ي يف العمل �أقل من
كالقراءة والت�صميم� ،إذ �أنها هوايات ت�سمح املعهود ،ف�إنه الإ�شارة يل ب�أن �أق�ضي بع�ض
يل ب�إحداث التغيري يف بيئة العمل وتطويرها الوقت يف ممار�سة تلك الهوايات مرة �أخرى.
عن طريق ط��رح ما هو جديد ،وتعديل ما
• •هل ثمة من ي�شجعك ويدعمك يف املحيط �أو
�أراه ينتظر التغيري ،كما �أنني �أعتربها من�صة
من الأ�صدقاء؟
للإبداع ،حيث �أن الت�صميم على �سبيل املثال
بالطبع ،ف�أهلي و�أ�صدقائي ي�شجعونني
ي�سمح لك ب�إي�صال ر�سائلك بال�صورة املثلى،
ً على كثري من تلك الهوايات ،وال �أظن ب�أن
وبطريقة جميلة جتذب الأنظار ،خ�صو�صا
هنالك ت�شجيعاً يفوق م�شاركتهم لك يف تلك
�إن �أ�ضفت لها جانباً لغوياً مميز ًا تكون قد
اكت�سبته من ال��ق��راءة ،و�أم��ا على ال�صعيد الهوايات.
الآخ ��ر ،ف ��إين �أرى يف بع�ض ه��ذه الهوايات �أقوم بالكثري من رحالت الغو�ص والقوارب
متنف�ساً يل ومهرباً من �أعباء العمل اليومي ،النهرية وت�سلق اجل��ب��ال م��ع �أ�صدقائي،
فرحلة غ��و���ص على �سبيل امل��ث��ال ت�صفي حيث نقوم بالتخطيط لأ�شهر قبل موعد تلك
الذهن ،وجتعلك قادر ًا على العودة �إىل العمل الرحالت وال �شك �أن م�شاركة الهوايات مع
بن�شاط وحيوية ،كما �أنها تخلق يف داخلك الأ�صدقاء جتعلك تتحفز لرحالتك القادمة.
حب التحدي والقدرة على مواجهة امل�شاكل• • .كيف جتد �صدى هذه الهوايات بني زمالء
العمل والإدارة العليا؟
• •ما هو ت�أثري هواياتك على حياتك
�صدى مليئ بالإيجابية واالنبهار� ،أ�ضع
ال�شخ�صية ،وكيف توفق فيما بينها وبني
يف مكتبي بع�ض ال�����ص��ور ال��ت��ي التقطتها
عملك؟
ه��ي م�صدر راح��ة و�سعادة بالن�سبة يل ،خ�لال رح�لات��ي املختلفة و�أج ��د الكثري من
فقدرتي على ممار�سة هواياتي تنعك�س زمالئي وامل�س�ؤولني يقومون بزيارة مكتبي

لالطالع على تلك ال�صور ،وللحديث عن تلك
التجارب ،وال�س�ؤال عن �إمكانية عمل مثل هذه
الرحالت ،كما �أن الإدارة �ساهمت يف تعزيز
هذه الهوايات بت�شجيعي على �إلقاء عرو�ض
ق�صرية حول تلك الرحالت ،بالإ�ضافة �إىل
ذاك ،ف�إن �صدى هذه الهوايات يرتجم على
�أر���ض الواقع العملي من خالل الإجن��ازات
التي تقوم بها دائرتنا ،والتي ترتبط ولو من
بعيد وب�شكل غري مبا�شر بهذه الهوايات.
• •هل من كلمة �أخرية؟
�أود تقدمي الن�صيحة للجميع مبحاولة �إيجاد
بع�ض الوقت ملمار�سة الهوايات ال�شخ�صية،
لأن لها �أث��ر ًا �إيجابياً كبري ًا ،خ�صو�صاً و�أن
الأمور تبدو �أ�سهل بكثري اليوم مع وجود كل
و�سائل التقدم التكنولوجي التي ت�سهل من
ممار�سة �أي هواية� ،سواء باقتناء متطلباتها،
�أو بالبحث عن املعلومات الكافية للقيام بها،
وختاماً� ،شكرا لكم على هذه اال�ست�ضافة،
وال�شكر مو�صول كذلك جلميع زمالئي يف
العمل ،ال��ذي��ن �شجعوين على �إب���راز هذه
الهوايات.
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هل تعلم؟

معلومات عامة

•�أن عودة عمليات التنقيب عن النفط
بعد الحرب العالمية الثانية كانت
في عام .1945

•معدة الإن�سان تحتوي على ما يقارب  35مليون غدة
ه�ضم ّية.
متو�سط عمر رم�ش العين الواحد يقارب  90يوم ًا،
• ّ
علم ًا ب�أنّ رمو�ش عين الإن�سان تتجدّ د دائم ًا.

•و�أن البدء ببناء مدينة الأحمدي
التي ا�شتق ا�سمها من م�ؤ�س�سها ال�شيخ
�أحمد الجابر ال�صباح كان في عام
.1948

•�أطول �سل�سلة جبل ّية في العالم هي �سل�سلة جبال
الأنديز ،ويبلغ طولها حوالي  7000كم ،وهي تقع في
قا ّرة �أمريكا الجنوب ّية.

•و�أن ميناء ال�شويخ ت�أ�س�س في عام
.1960

من الكويت

كلمات

•ما وجد �أحد في نف�سه كبر ًا �إال من مهانة يجدها في
نف�سه  -عمر بن الخطاب.
•غيري يعي�ش لي�أكل و�أنا �آكل لأعي�ش � -سقراط.
•�إذا قابلنا الإ�ساءة بالإ�ساءة فمتى تنتهي الإ�ساءة -
غاندي.

�شخ�صيات

•�أول دائرة تم �إن�شا�ؤها في الكويت هي دائرة
الجمارك �سنة .1899
•تم �إر�سال �أول بعثة طالبية للدرا�سة في الخارج
�إلى بغداد �سنة .1924
•تم ر�سم �أول خارطة للكويت كوثيقة ر�سمية
�سنة .1913

•غياث الدين الكا�شي� ،1436/1380 ،أحد �أعظم علماء القرن التا�سع الهجري ،وقد ا�شتهر
بالحكمة والريا�ضيات والفلك والنجوم وغيرها ،وهو مخترع الك�سور الع�شرية التي لعبت
دور ًا مهم ًا في تطوير علم الح�ساب ،كما �أن له العديد من الم�ؤلفات مثل :الأبعاد والأجرام،
ونزهة الحدائق ،ومفتاح الح�ساب.
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• •زيارة وفد من وزارة التربية في  12فبراير  1975لأق�سام
المختبر والكمبيوتر والور�ش في م�صفاة ال�شعيبة برئا�سة موجه
عام التعليم ال�صناعي عبا�س عبدالقادر والوكيل الفني للكلية
ال�صناعية عبدالعزيز عبا�س.
• •ق�سم العالقات العامة في ال�شركة ينظم رحلتين �إلى جزيرة
فيلكا في  14و  21فبراير  1975لالطالع على المعالم الأثرية
والمناطق ال�سياحية في الجزيرة �شارك فيهما � 600شخ�ص ًا.
الم�صدر :مجلة «الوطنية»  -عدد مار�س 1975
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منذ عام 1960

نؤدي دورنا بكفاءة
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