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اجلائزة اجلميلة
و�أع��ن��ي بها جائزة ال��ب�ترول الوطنية للفنون الت�شكيلية ،التي
احتفلنا بتكرمي الفائزين يف مناف�ساتها قبل �أيام ،وكانت ال�رشكة
قد نظمتها بالتعاون مع اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية،
التي �ساهمت معنا يف ا�ستقبال الأعمال الفنية ،ويف تقييمها الختيار
الفائزين ،ثم ا�ست�ضافت يف مقرها احلفل اخلتامي للجائزة ،فلها
منا كل ال�شكر والتقدير.
لقد حظيت اجل��ائ��زة يف دورت��ه��ا الثالثة بتفاعل الف��ت م��ن قبل
جمموعة كبرية من الفنانني ال�شباب واملحرتفني على حد �سواء،
وتلقت جلنة اجلائزة �أعما ًال فنية مميزةَّ ،
غطت فئاتها الثالث،
وهي الر�سم ،والت�صوير الفوتوغرايف� ،إ�ضافة �إىل فئة النحت
واخلزف.
�إن رعاية �أبناء الكويت ،وتطوير قدراتهم ومواهبهم ،وتوظيف
�إمكاناتهم التوظيف الأمثل ،هي جميعها �أهداف ت�سعى الدولة
لتحقيقها ،بدء ًا من قائدها ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد حفظه اهلل ورع��اه ،و�سمو ويل عهده الأم�ين ،واحلكومة
مبختلف م�ؤ�س�ساتها وهيئاتها.
فدائم ًا ما ي�ؤكد �سمو الأم�ير يف خطاباته على �أن ال�شباب «هم
ال��رك��ي��زة الأ�سا�سية للحا�رض وامل�ستقبل» ،و�أن «اال�ستثمار
الأ�شمل والأف�ضل والأطول �أمد ًا وربح ًا على كافة الأ�صعدة ،هو
اال�ستثمـــار يف ال�شباب ،ويف تعليمــهم ،وتدريبهم ،وت�أهيلهم».
ونحن يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية جزء من هذا الوطن
العزيز ،نبني خططنا يف ذات امل�سار ال��ذي يتلم�س كل فر�صة
�سانحة ،ت�سهم يف تعزيز مكانته ،ويف خدمة �أبنائه ،وم�ساعدتهم
على حتقيق �آمالهم وطموحاتهم.
ج��ائ��زة ال��ب�ترول الوطنية للفنون الت�شكيلية لي�ست بطبيعة
احل��ال الفعالية الوحيدة �ضمن �أجندة ال�رشكة ،فهناك الكثري
من الأن�شطة االجتماعية غريها ،لكنها قد تكون الأجمل ،نظر ًا
لطابعها املرتبط بالفنون ،وباحلياة ب�ألوانها الزاهية ،واملرتبط
�أي�ض ًا بتطلع �إن�سان الكويت لغ ٍد �أكرث �إ�رشاق ًا وبها ًء.

خلود �سعد املطريي
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ق�صة الغالف

جـائـزة البتــرول الوطنيـة
للفنون التشكيلية 2017
بالتوازي مع م�ساعيها لأداء دورها الريادي على �صعيد �صناعة تكرير
النفط ،ومبا ي�ساهم يف الدفع بعجلة االقت�صاد الوطني �إىل الأمام ،ف�إن
«البرتول الوطنية» ال تدخر جهد ًا يف تعزيز دورها االجتماعي ،ودعم
خمتلف الأن�شطة الثقافية والفنية وغريها ،وتقدمي كل ما يف و�سعها
للنهو�ض باملجتمع.
يف �أجواء تفي�ض جما ًال ،ك َّرمت ال�شركة يف �أم�سية رائعة ،الفائزين بجائزة
البرتول الوطنية للفنون الت�شكيلية  ،2017يف ن�سختها الثالثة ،حيث
نظمت لهذا الغر�ض حف ًال خا�صاً ا�ست�ضافته اجلمعية الكويتية للفنون
الت�شكيلية يف مقرها مبنطقة حويل.
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الشماع:

الفنون بمختلف
فروعها هي نتاجات

إبداع اإلنسان في
كل العصور

عدد من م�س�ؤويل ال�رشكة واجلمعية يف افتتاح معر�ض الأعمال الفنية امل�شاركة

هي تلك التي تتعلق برعاية �أبناء هذه الأر�ض
الطيبة ،وتقدمي كل ما �أمكن لتطوير قدراتهم
ومواهبهم ،وتنمية �إبداعاتهم».
و�أ�شار ال�شماع يف هذا ال�صدد �إىل �أن اجلائزة
ك�� َّر���س��ت نف�سها مب���رور ال��وق��ت ك��واح��دة من
الأن�شطة املتميزة ،وجنحت يف ا�ستقطاب اهتمام
امل��وه��وب�ين م��ن اجل��ن�����س�ين ،ومنحتهم من�ص ًة
لعر�ض �إبداعاتهم الفنية ،تليق بجمال ومتيز
هذه الإبداعات الرائعة.

�إبداع الإن�سان
بهذه املنا�سبة� ،أك��د نائب الرئي�س التنفيذي
للخدمات امل�ساندة نا�رص ال�شماع� ،أن الفنون
مبختلف ف��روع��ه��ا و�أ���ش��ك��ال��ه��ا ه��ي ن��ت��اج��ات
�إب��داع الإن�سان يف كل الع�صور ،وهي الف�ضاء
الذي طاملا ح َّلق يف �أجوائه املبدعون ،ليمنحوا
جمتمعاتهم �إرث��� ًا ثقافي ًا ،يعك�س م��دى تفاعل
ه��ذه املجتمعات مع احلياة ب���أدق تفا�صيلها،
ولت�صبح الفنون مبثابة امل����ؤرخ ،ال��ذي ر�صد
التحوالت ،ور�سم مالمح اللحظات الفارقة،
مبادرة متكاملة
وج�����س��د ع���ط���اءات و�أدوار الأف������راد والأمم
وتوجه للح�ضور والفائزين بالقول« :حلر�صنا
واحل�ضارات.
على �أن تتكامل هذه املبادرة اجلميلة ،توجهت
تنمية املواهب
«ال��ب�ترول الوطنية» لأ�صحاب االخت�صا�ص،
و�أ����ض���اف« :ولأن ��شرك��ة ال���ب�ت�رول الوطنية
فكان التعاون مع اجلمعية الكويتية للفنون
الكويتية هي �إح��دى م�ؤ�س�سات هذا املجتمع،
فقد قطعت على نف�سها عهد ًا منذ البدايات الأوىل الت�شكيلية ،التي ن�شكر دوره���ا وجهودها يف
لت�أ�سي�سها� ،أن تكون ال�رشكة التي تتجاوز �سبيل �إجن��اح هذه اجلائزة ،وحتقيق �أهدافها
دوره���ا ال��ه��ام على �صعيد ال�صناعة النفطية ،املرجوة».
لت�شمل �ضمن مهامها �أدوار ًا ال تقل �أهمية ،وختم ال�شماع كلمته بالقول« :نتوجه نيابة عن
�رشكة البرتول الوطنية بال�شكر لكل من تفاعل
كرَّست الجائزة
مع هذه اجلائزة ،من �أف��راد وهيئات وو�سائل
�إعالم ،كما ن�شكر القائمني على تنظيمها ،وكل
نفسها بمرور
من حتم�س ب�شغف للم�شاركة يف مناف�ساتها،
الوقت كواحدة من
�آملني �أن ي�ش ّكل ذلك دافع ًا ملزيد من امل�شاركات
األنشطة المتميزة
يف دورات اجلائزة املقبلة».

طاقات خالقة
من جانبها� ،أكدت مديرة دائرة العالقات العامة
والإعالم خلود املطريي ،حر�ص الإدارة العليا
يف «البرتول الوطنية» على دعم جميع الأن�شطة
التي تعود باملنفعة واخلري على �أبناء الكويت،
من خالل �إبراز طاقاتهم وقدراتهم.
ونوهت �إىل �أن هذه اجلائزة اجلميلة التي ترتبط
ب�أ�شكال و�صور التعبري عن حياتنا ،هي من بني
الأن�شطة التي حتظى بحما�س واهتمام �إدارة
ال�رشكة ،ون�سعى �إىل �أن حتقق �أهدافها ،لت�سهم
يف تعزيز دور الفنون يف حياتنا ،من خالل �إتاحة
الفر�صة للمواهب ال�شابة واملحرتفة ،يف �إطار
هذه اجلائزة.
تناغم متكامل
و�أ����ش���ارت امل��ط�يري �إىل �أن اجل��ائ��زة ج��اءت
كثمرة لتعاون متناغم بني ال�رشكة واجلمعية
الكويتية للفنون الت�شكيلية ،وق���د جنحت
يف توفري �أج���واء تناف�سية م�شجعة ،ن�أمل يف
�أن تنتقل يف موا�سمها املقبلة من جن��اح �إىل
خلود المطيري :إدارة
الشركة تدعم كل

ما يعود بالخير على
أبناء الكويت
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جن���اح �أك��ب�ر ،م�ضيفة «ن��ح��ن ن��ث��ق ب�شبابنا،
ونثق بقدراتهم ،و�سنظل يف �رشكة البرتول
الوطنية يف رحلة بحث دائمة عن كل املجاالت
التي ن�ستطيع من خاللها الوفاء مب�س�ؤوليتنا
االج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه جمتمع ي�ستحق م��ن��ا كل
االهتمام والرعاية».
�شكر م�ستحق
وتوجهت مديرة العالقات العامة والإع�لام يف
ختام كلمتها بال�شكر �إىل من �ساهموا يف جناح
ه���ذه اجل���ائ���زة ،وع��م��ل��وا ب��ج��د و�إخ�ل�ا����ص كي
حتقق �أهدافها ،وخ�صت بال�شكر امل�س�ؤولني يف
اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية ،و�أع�ضاء
جلنة اختيار الأعمال الفائزة ،وكذلك القائمني
على تنظيم حفل التكرمي ،وه��ن���أت الفائزين،
متمنية ح��ظ�� ًا �أوف���ر مل��ن مل يحالفهم ال��ف��وز يف
دورات اجلائزة املقبلة.
حتفيز املبدعني
بدوره� ،أ�شاد رئي�س اجلمعية الكويتية للفنون
الت�شكيلية ع��ب��دال��ر���س��ول ���س��ل��م��ان ،باخلطوة
املتميزة والرائدة التي �أخذتها �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية بالتعاون مع جمعية الفنون
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نثق بشبابنا
وحريصون على
الوفاء بمسؤوليتنا
االجتماعية

لت�شجيع وحتفيز املبدعني واملوهوبني بالتزامن
م��ع م���رور  50ع��ام�� ًا على ت�أ�سي�س اجلمعية،
ومع احتفاالت دولة الكويت كعا�صمة لل�شباب
العربي.
و�أ���ش��ار �إىل �أن «ال��ب�ترول الوطنية» ب��د�أت هذه
اخل���ط���وة امل��ت��م��ي��زة وال����رائ����دة ب��ال��ت��ع��اون مع
اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية ،بهدف
حتفيز املناف�سة الفنية بني املبدعني واملوهوبني،
وت�شجيع ًا من ال�رشكة للفن الت�شكيلي ،الذي
يعترب �أب��ج��دي��ة عاملية لفهم احل��ي��اة ،و�إميانها
بدور الفن يف االرتقاء باملجتمع ،و�إثراء حركته
التنموية.

�إىل النحت واخل���زف للمرة الأوىل مب�شاركة
فنانني وفنانات من الكويتيني واملقيمني.
ولفت �إىل �أن معظم التجارب املعرو�ضة تعك�س
ت���ي���ارات ف��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة مت��ث��ل ع��م��ق�� ًا ت��اري��خ��ي�� ًا
وح�ضاري ًا مب��ا يحمل م��ن �أ�صالة وق��ي��م ،و�أن
اهتمامنا به يعك�س ال�شغف بجمالياته وحيويته،
م�ضيف ًا �أن اجلائزة �إىل جانب العديد من اجلهود
الإبداعية املقرتنة بارتقاء املنجز الثقايف ت�شكل
عام ًال رئي�سي ًا لتعاون �رشكة البرتول الوطنية
مع اجلمعية لدعم املكانة املتفردة يف امل�سارات
الإبداعية.

ف�ضاءات توا�صل
وختم �سلمان كلمته بالتذكري بجهود البرتول
ال��وط��ن��ي��ة لت�أ�سي�س ف�����ض��اءات م��ن التوا�صل
والتقابل الثقايف عرب حوار �إن�ساين وا�سع الأفق،
مربز ًا جماليات تناول الفن ملو�ضوعات حمددة
عن النفط ودوره يف العالقة بينهما ،حيث �أن
كل م�شتقات النفط يتعامل معها الفنانون من
منجز ثقايف
ونوه �سلمان �إىل �أن املعر�ض يحتوي يف ن�سخته الزيوت والرتبنتني والأل��وان ومواد التنظيف
الثالثة على جمموعة من املحاوالت الت�شكيلية وغ�يره��ا ،م��وج��ه�� ًا ال�شكر لل�رشكة ول��ك��ل من
الإبداعية ،من ت�صوير �ضوئي ور�سم� ،إ�ضافة �ساهم يف �إجناح فعاليات اجلائزة.

عنوان للتفا�ؤل
�أم�يرة �أ�شكناين الفائزة باملركز الثاين عن فئة
الر�سم ،قالت �إن م�شاركتي كانت بلوحتني بعنوان
تفا�ؤل ،عربت من خاللهما عن املر�أة ب�أ�سلوب فني
معا�رص با�ستخدام الأكريليك والبا�ستيل ب�ألوان
حيوية تظهر فيها حرية الزخرفة.
وهذه هي ال�سنه الثالثة التي �أحر�ص فيها على
امل�شاركة يف م�سابقة �رشكة البرتول الوطنية
للفنون الت�شكيلية ،و�أنا �سعيدة بهذه امل�شاركة
وحري�صة على تقدمي �أف�ضل الأعمال التي تنال
�إعجاب اجلمهور وزوار املعر�ض.
وه��ذه امل�سابقات تف�سح املجال للمناف�سة التي
تعطي احلافز والت�شجيع دائما على اال�ستمرار يف
املجال الإبداعي ،و�أي�ض ًا تظهر الوجه احل�ضاري
للكويت ،وم���دى االه��ت��م��ام بالفنون الب�رصية
الراقية ،فكل ال�شكر ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية على �إطالق هذه امل�سابقة املتميزة.

عندما كانت جت��رى للعاملني بال�رشكة فقط،
ومرتني عندما �أ�صبحت على م�ستوى الكويت.
وق��د حر�صت على امل�شاركة يف ه��ذه امل�سابقة
منذ انطالقتها ،ومل �أف���وت �أي م�سابقة بعد
ذلك ،وهذه امل�سابقة �ساهمت بانطالقي يف عامل
الت�صوير ،وحفزتني للم�شاركة يف تعلم املزيد
من فنون الت�صوير� ،إىل �أن و�صلت الآن �إىل
مرحلة تدريب هذا الفن».

م�سابقة متميزة
عبدالعزيز ث��اين ال��ف��ائ��ز يف امل��رك��ز ال��ث��اين عن
فئة الت�صوير الفوتوغرايف ق��ال لـ «الوطنية»
�إن «النجاح وال��ف��وز من �أجمل الأ�شياء التي
ينتظرها الإن�����س��ان بحياته ،وه��ذا يحتاج �إىل
�إرادة و�إ��ص�رار كبريين للو�صول �إىل النجاح
وحتقيق الهدف املن�شود من امل�شاركة يف هذه
امل�سابقة املتميزة».
ووجه ثاين ال�شكر لل�رشكة واجلمعية الكويتية
للفنون الت�شكيلية الهتمامهما باملبدعني ،معرب ًا
منذ االنطالقة
الفائز الأول بجائزة الت�صوير الفوتوغرايف عن �سعادته باملناف�سة مع زمالئه امل�صورين
يو�سف القالف قال لـ «الوطنية» �إن هذا الفوز الفوتوغرافيني التي تكللت يف الفوز باملركز
«هو الثالث يل بهذه اجلائزة حيث فزت بها مرة الثاين.

فئة الت�صوير الفوتوغرايف

فئة الر�سم
اال�سم
عبداهلل العتيبي
�أمرية �أ�شكناين

املركز
الأول
الثاين

اال�سم
يو�سف القالف
عبدالعزيز ثاين

الأول
الثاين

ها�شم خرجي

الثالث

�أ�سامة الزايد

الثالث

سلمان :خطوة رائدة

لتحفيز المنافسة

الفنية بين المبدعين
والموهوبين
•
•

•
•

لقطات

•ال��ف��ائ��زة ع��ن فئة الر�سم م��ن «ال��ب�ترول
الوطنية» ال�شهد �سامل علي عو�ض.
•ح�رض احلفل نائب الرئي�س التنفيذي
مل�صفاة ميناء ع��ب��داهلل مطلق العازمي
وجمع من الفنانني امل�شاركني يف املعر�ض
واملهتمني بالفن الت�شكيلي ،و���ش��ارك
ال��ع��ازم��ي يف ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن باملراكز
الأوىل.
•ت��ك��ون��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م ف��ئ��ت��ي ال��ر���س��م
واخل�����زف م���ن ع��ب��دال��ر���س��ول ���س��ل��م��ان،
و�سامل اخلرجي ،وعلي العو�ض.
•���ض��م��ت جل��ن��ة حت��ك��ي��م ف��ئ��ة ال��ت�����ص��وي��ر
ال��ف��وت��وغ��رايف يف ع�ضويتها ك ً
�لا م��ن د.
حممد الكندري ،وميثم امل�رسي ،وحممد
ال�سلطان.

فئة اخلزف/النحت
املركز

املركز

اال�سم
�أحمد احل�سيني
�صفاء البلو�شي

الأول
الثاين

علي املري

الثالث
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م�شاركات
مؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز

مواجهة التحديات
مواكبة الع�صر وتقنياته احلديثة يف عامل النفط الغاز من التحديات التي
تواجه ال�شركات النفطية الكربى ،لكي ت�ستمر يف �أداء دوره��ا ،وتزويد
الأ�سواق العاملية مب�صادر الطاقة الالزمة ،ومبا يلبي متطلبات النهو�ض
االقت�صادية والتنموية ،دون م�شاكل ومعوقات.
يف هذا الإطار ،وبرعاية رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر مبارك احلمد
ال�صباح� ،أقيمت فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض الكويت الثالث للنفط والغاز يف
مركز جابر الأحمد الثقايف ،والذي نظمته جمعية مهند�سي البرتول العاملية،
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة ،و�شهد ح�ضور ًا
رفيع امل�ستوى من وزراء وم�س�ؤويل �شركات عاملية عاملة يف هذا املجال.
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“البترول الوطنية”
شاركت في الحدث
الذي رعاه سمو
رئيس الوزراء

الوزير ع�صام املرزوق �أثناء �إلقاء كلمته

اال���س�ترات��ي��ج��ي للمحتوى امل��ح��ل��ي ،م��ن خ�لال
م�شاريع حيوية
وزي���ر النفط ووزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء ع�صام ال�رشاكات مع القطاع اخلا�ص ،ودعم االقت�صاد
امل������رزوق رك����ز يف احل���ف���ل االف���ت���ت���اح���ي ،على املحلي ،وتطوير القطاع اخلا�ص ليكون �رشيك ًا
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�صناعة النفطية ،فاع ًال يف التنمية.
والإج��راءات الكفيلة مبواجهتها ،الفت ًا �إىل �أن
حتالفات وتطوير
الكويت م�ستمرة يف خططها وا�ستثماراتها
مت �إع��داد �إط��ار لتعزيز التعاون بني ال�رشكات
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع ال��ن��ف��ط��ي��ة احل��ي��وي��ة وف��ق
النفطية واجلهات احلكومية و�رشكات القطاع
ا�سرتاتيجية  ،2040دون الت�أثر ب�أ�سعار النفط.
اخل���ا����ص امل��ح��ل��ي ،وحت���دي���د جم���ال اخل��دم��ات
وفيما يخ�ص �أب��رز امل�رشوعات ق��ال امل��رزوق:
وال�صناعات التي يحتاجها القطاع النفطي يف
«ن��ح��ن ح��ال��ي�� ًا يف ط���ور االن��ت��ه��اء م��ن م����شروع
ال�سنوات املقبلة ،وتطوير �آلية ت�شجيع وتي�سري
الوقود البيئي يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء
نقل املعرفة والتقنيات احلديثة م��ن القطاع
الأحمدي ،والأعمال جارية على قدم و�ساق يف
النفطي وال�رشكات العاملية �إىل القطاع اخلا�ص.
م�صفاة الزور معرب ًا عن �أمله يف االنتهاء منها
وكل ذلك من خالل ت�أ�سي�س حتالفات ت�ستهدف
نهاية عام .»2019
تطوير القدرات الفنية ،و�صياغة برامج تعليمية
ورغم �أن هذه امل�شاريع ت�شمل التنقيب عن النفط
وت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر ك����وادر ب����شري��ة كويتية،
اخل��ام وال��غ��از وتكريره �إىل منتجات برتولية
وا�ستغالل خمرجات العمليات النفطية لإن�شاء
ذات قيمة عالية ،والتو�سع يف �إنتاج املنتجات
�صناعات حتويلية داخل الكويت.
البرتوكيماوية� ،إ ّال �أنها تعمل على تعزيز الأداء
وع��ل��ى ���ض��وء التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه �صناعة
البيئي وال�سالمة يف امل�صايف ،وتوفري فر�ص عمل
ال��ن��ف��ط ،و���ض��رورة ت��وف�ير م�ستقبل م�ستقر
جديدة ،ودعم النمو االقت�صادي يف الكويت.
وم�ستدام للطاقة من �أج��ل الأج��ي��ال القادمة،
على هذا ال�صعيد ،مت �إطالق العديد من املبادرات
�أكد املرزوق �أنه يتوجب امل�ضي قدم ًا وحتويل
وور�����ش ال��ع��م��ل امل�����ش�ترك��ة ،لتنفيذ ال�برن��ام��ج
ه��ذه التحديات �إىل فر�ص م��ن خ�لال التعاون
واالبتكار ونقل التكنولوجيا اجلديدة.
المرزوق :الكويت

مستمرة في خططها
لتنفيذ المشاريع
النفطية الحيوية

مواجهة التحديات
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ن���زار العد�ساين �أ���ش��ار يف كلمته �إىل الو�ضع
املتذبذب يف ال�سوق النفطية ،و�إىل �أن م�شاريع
امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة تهدف ملواجهة

التحديات يف �صناعة النفط والغاز ،واملتغريات
التي ت�ؤثر على العر�ض والطلب ،وهو ما ينعك�س
على الأ�سعار يف الأ�سواق النفطية ،والذي يتطلب
ت��غ��ي�ير ًا ج��ذري�� ًا يف اخل��ط��ط واال�سرتاتيجيات
ل��ل��دول امل��ن��ت��ج��ة للنفط وال����شرك��ات النفطية
الوطنية والعاملية واخلدماتية.
وم���ن ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات �أن ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ذي
يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف الطلب على النفط ي�شهد
حاليا ت��ط��و ًرا تكنولوجي ًا مدعوم ًا ب�سيا�سات
وت�رشيعات حكومية ،حيث �أ�صبحت ال�سيارات
الكهربائية متثل حتدي ًا حقيقي ًا للطلب على النفط
يف امل�ستقبل القريب ،على �ضوء انخفا�ض �أ�سعار
هذه ال�سيارات نظر ًا للتطور التكنولوجي الذي
�شهدته �صناعة ال�سيارات وامل��زاي��ا البيئية،
�إ�ضافة �إىل احلوافز وال�سيا�سات احلكومية يف
العديد من الدول.
متطلبات ال�سوق
من جانبه� ،شارك الرئي�س التنفيذي للبرتول
ال��وط��ن��ي��ة حم��م��د غ����ازي امل���ط�ي�ري يف احل��ل��ق��ة
النقا�شية الثانية والتي كانت بعنوان« :ت�شكيل
م�ستقبل الطاقة ..التكامل والتنويع» و�أكد فيها
�أهمية م����شروع ال��وق��ود البيئي يف رف��ع حجم
مشاريعنا الجديدة
تعمل على تعزيز األداء
البيئي والسالمة في
المصافي
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الرئي�س التنفيذي م�شارك ًا يف احللقة النقا�شية الثانية

الإن��ت��اج املحلي �إىل � 800أل��ف برميل يومي ًا،
وتلبية متطلبات ال�سوق املحلية والأ���س��واق
العاملية من الوقود النظيف.
وعر�ض جتربة �رشكة البرتول الوطنية قبل
وبعد م�رشوع الوقود البيئي العمالق على
م�ستوى دولة الكويت ،و�أو�ضح بالأرقام النقلة
النوعية التي �سيحدثها امل�رشوع يف امل�ستقبل،
عرب زيادة الطاقة التحويلية من خالل معاجلة
الكربيت ،و�إ�ضافة وحدات جديدة ت�صب ل�صالح
رفع كفاءة العمل ،وزيادة ربحية ال�رشكة.
عالمة بارزة
و�أع��رب املطريي عن �سعادته البالغة مل�شاركة
ال�رشكة يف م���ؤمت��ر النفط وال��غ��از الثالث بعد
النجاح الكبري للم�ؤمترين ال�سابقني ،يف العامني
 2013و 2015وق���د �أ���ص��ب��ح ع�لام��ة ب���ارزة
ومتميزة على م�ستوى ال�رشق الأو�سط ،وذلك
بف�ضل امل�شاركة الوا�سعة لل�رشكات النفطية
الكويتية وال�رشكات اخلليجية والعاملية.
العدساني :مشاريع

تهدف لمواجهة

التحديات في صناعة
النفط والغاز

دور املر�أة

���ش��ارك��ت «ال���ب�ت�رول ال��وط��ن��ي��ة» يف اجلل�سة
احلوارية املو�سعة حول دور املر�أة يف القوى
العاملة ال��ت��ي نظمتها جلنة امل���ر�أة املهنية
بالقطاع النفطي ،يف اليوم الأخ�ير ملعر�ض
وم�ؤمتر الكويت الثالث للنفط والغاز.
ومتحورت املداخالت والكلمات حول تعزيز
دور املر�أة يف قطاع النفط والغاز خ�صو�ص ًا،
وعر�ض التجارب الناجحة للن�ساء القياديات

10

العـدد  - 477دي�سمرب 2017

و�أو���ض��ح الرئي�س التنفيذي �أن املعر�ض متيز
لقطات
ب�أحدث تكنولوجيات النفط والغاز والتكرير• • ،ن��اق�����ش اخل��ب��راء وامل��ت��خ�����ص�����ص��ون خ�لال
وك����ان ف��ر���ص��ة جل��م��ي��ع امل��وظ��ف�ين يف ال��ق��ط��اع
جل�سات امل���ؤمت��ر ال��درا���س��ات والأب��ح��اث
النفطي لال�ستفادة من املحا�رضات والعرو�ض،
املتعلقة مب�ستقبل الطاقة ،م��ا �سيجعلهم
وم�����ش��ارك��ة اخل�ب�رات م��ع الآخ��ري��ن م��ن خالل
على معرفة دائمة بالتحديات التي تتعلق
التو�سع يف عدد �أوراق العمل واحل�ضور.
باملو�ضوع.
• •ا�ستعر�ضت جل�سات امل�ؤمتر  143ورقة
حدث عاملي
عمل خ�لال  21جل�سة تقنية ،بح�ضور
الأمني العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز
� 200رشكة من �رشكات النفط الوطنية
الدكتور �أحمد علي ال�رشيان �أعرب من جانبه
و��ش�رك���ات ال��ن��ف��ط ال���دول���ي���ة ،و��شرك��ات
عن �سعادته مب�شاركة وفد الهيئة وال�رشكات
اخل���دم���ات امل��ب��ت��ك��رة يف ق��ط��اع��ات النفط
النفطية يف هذا احلدث العاملي الهام ،م�ؤكد ًا
والغاز والتكرير والبرتوكيماويات من
حر�ص الهيئة على امل�شاركة الفاعلة يف
 20دولة.
امل�ؤمترات والفعاليات واملنتديات واملعار�ض
• •�ضم امل�ؤمتر �أربع جل�سات نقا�شية تناولت
النفطية امل�صاحبة التي تُعقد يف دول جمل�س
ع���دد ًا م��ن امل��وا���ض��ي��ع مثل ن�شاط �صناعة
التعاون اخلليجي.
النفط والغاز واالبتكار والتحديات ،و�سبع
و�أو�ضح �أن م�ؤمتر ومعر�ض الكويت يعد حدث ًا
جل�سات خا�صة ،و�أرب���ع جل�سات تقنية،
مهم ًا على م�ستوى ال�رشق الأو�سط والعامل،
وجل�سة وزارية ،وجل�سة تنفيذية عامة.
�إذ ي�شهد م�شاركة وا�سعة م��ن املتخ�ص�صني
واخل�ب�راء وال����شرك��ات النفطية العاملية لأك�ثر
المطيري :الوقود
م��ن  30دول���ة وممثلني حل��ك��وم��ات ومنظمات
دول��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ا�ستقطاب م�ؤ�س�سات
البيئي يرفع حجم
البحث العلمي واجلامعات املحلية واخلليجية
اإلنتاج ويلبي
والعاملية.
متطلبات السوق

داخ��ل القطاع ،وم��ا و�صلن �إليه من مكانة
م��رم��وق��ة بف�ضل �إ��ص�راره���ن على احتالل
املكانة التي تليق بهن.
و���س��ل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى ت���أث�ير دور امل����ر�أة
ُ
القيادية على الأج��ي��ال املقبلة يف خمتلف
امل��واق��ع والتخ�ص�صات ،وانعكا�سه على
تغيري نظرة املجتمع �إىل املر�أة ب�صفتها �أقل
ق��درة على القيام بالأعمال التي يقوم بها
الرجل.

كما مت ا�ستعرا�ض دور امل����ر�أة يف م�صايف
ال�رشكة يف احللقة احلوارية امل�صغرة التي
�أدارت��ه��ا مهند�سة ت�صنيع مب�صفاة ميناء
الأحمدي فاطمة فريدون ،والتي مت خاللها
الت�أكيد على ��ضرورة دع��م امل��ر�أة يف جميع
مواقع العمل.
و���ش��دد امل��ت��ح��اورون على �أن ال��دع��م عندما
ي�أتي من الرجل يرتك �أثر ًا حتفيزي ًا �إيجابي ًا
فعا ًال لدى املر�أة ،يف كافة مناحي احلياة.

حلقة نقاشية شهدها المؤتمر

نمو التكرير
على �ضوء ما ت�شهده ال�صناعات النفطية والبرتوكيماوية
من تطورات وتغريات �سريعة ،ظهرت مراكز م�ؤثرة
جديدة ،واختفت �أخرى ،م َّثلت يف املا�ضي قوى تتحكم يف
الأ�سواق ،ف�أوروبا واليابان كانتا يف املا�ضي من �أهم املراكز
الفاعلة يف �صناعة التكرير ،ثم بد�أت هذه ال�صناعة تهاجر
�إىل �أماكن �أخرى مثل منطقة اخلليج ،التي حتتوي على
نحو ن�صف االحتياطيات النفطية العاملية ،كما هاجرت
�إىل ال�صني والهند اللتني ت�شكالن ثلث �سكان العامل ،و�أكرب
منو على الطلب حالياً.

�أهمية ال�صناعة
م�ؤمتر الكويت الثالث للنفط والغاز ناق�ش هذه
التغريات على خارطة �صناعات التكرير و�سط
التوقعات العاملية بنمو حجم اال�ستثمار يف هذه
ال�صناعات الواعدة ،ويف هذا ال�صدد �أقيمت حلقة
نقا�شية �ضمن فعاليات امل���ؤمت��ر حملت عنوان
«التوقعات العاملية لال�ستثمار يف جمال التكرير».
�أدارت احللقة مديرة دائ��رة اخل��دم��ات الفنية
مب�صفاة ميناء الأحمدي و�ضحة اخلطيب ،التي

مؤتمر الكويت
ناقش المتغيرات
التي طرأت على
صناعة التكرير

مهدت للمو�ضوع مبقدمة ق�صرية ،حتدثت فيها
عن �أهمية �صناعات التكرير ،والقيمة امل�ضافة
الناجمة عن هذه ال�صناعة ،باملقارنة مع ت�صدير
النفط اخلام ،كما نوهت �إىل تطورات ال�صناعات
البرتوكيماوية وم�ستقبلها يف الكويت وال�رشق
الأو����س���ط ،ف��احت��ة ال��ب��اب للمتحدثني لإث���راء
اجلل�سة ب���آخ��ر امل�ستجدات العاملية ع��ن حجم
اال���س��ت��ث��م��ار يف ه���ذه ال�����ص��ن��اع��ات وتوقعاتهم
امل�ستقبلية.

�إح�صائيات منو
نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية
ب����شرك��ة ب��ت�رول ال��ك��وي��ت ال��ع��امل��ي��ة ع��ب��داهلل
العازمي ،كان �أول املتحدثني يف احللقة ،وقدم
ورق��ة علمية ت�ضمنت �أح���دث االح�صائيات
ع��ن ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ار يف جم���االت التكرير
و�صناعات ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات ،مظهر ًا منو
الإن���ت���اج ع��ل��ى م���ر ال�����س��ن��وات وال��ت��وق��ع��ات
الريا�ضية البحتة با�ستمرار النمو يف ظل
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و�ضحة اخلطيب �أدارت احللقة النقا�شية بنجاح

ا�ستمرار ظروف ال�سوق اجليو�سيا�سية.
كما حتدث عن عمليات الت�سويق اخلارجية
والتغريات الطارئة على الأ���س��واق العاملية،
ومن��و متطلبات ال�سوق م��ن حيث الكميات
واجل�����ودة ،الأم����ر ال���ذي يجعل ال��ك��وي��ت يف
مناف�سة م�ستمرة ،ويدفعها لتطوير جودة
منتجاتها وف���ق اخل�����ص��ائ�����ص وامل��ت��ط��ل��ب��ات
العاملية.
ت�سويق وت�صدير
وقدم نائب الع�ضو املنتدب للت�سويق العاملي
يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية عماد عبدالكرمي،
ورقة عمل عن م�ستويات الت�صدير اخلارجي
وعمليات الت�سويق اخل��ارج��ي��ة للمنتجات
املحلية ،متحدث ًا عن التحديات امل�ستقبلية التي
تواجه املنتجات الكويتية من حيث املتطلبات
واملوا�صفات الدولية ،وكذلك الفر�ص املتاحة
والأ�سواق املفتوحة.
وذكر بع�ض العوامل ال�سيا�سية واخلارجية
امل����ؤث���رة يف الأ����س���واق ك��ات��ف��اق��ات «�أوب����ك»
بتخفي�ض الإنتاج ،وغريها من ظروف �سوق

للمر�أة دور هام يف جناح خطط وم�شاريع القطاع
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جانب من جناح امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة �ضمن املعر�ض امل�صاحب

النفط العاملي ،التي ت�ؤثر يف خطط ال�رشكات
الت�سويقية.
و�أ�ضاف �أن الكويت لديها مميزات تناف�سية
على �صعيد عدد من املنتجات البرتوكيماوية،
م�����ش�ير ًا �إىل املكا�سب ال��ت��ي ميكن حتقيقها
من ت�صنيع النفط اخل��ام وحتويله ملنتجات
نهائية.

دول اخلليج ،وبالأخ�ص الكويت كدولة واعدة
يف هذا املجال ،لديها من املقومات الطبيعية
والب�رشية ما ي�ؤهلها للتفوق ،بل ولقيادة هذا
املجال م�ستقب ًال.
و�أثنى العجمي على م�ستويات منو اال�ستثمار
يف �صناعات ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات��� ،س��واء من
قبل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية� ،أو من قبل
�رشكات القطاع اخلا�ص ،وهو ما يدل على
وع���ي ت���ام مب��ج��ري��ات ومتطلبات الأ���س��واق
العاملية.

م�ستقبل البرتوكيماويات
مدير امل�شاريع ب�رشكة �صناعة الكيماويات
البرتولية ال��دك��ت��ور �سلمان العجمي ،قدم
توقعات النمو
ورقة عن م�ستقبل �صناعة البرتوكيماويات يف
منطقة اخلليج ،وتنامى هذه ال�صناعة ،متوقع ًا واخ��ت��ت��م م��دي��ر جمموعة امل�����ش��اري��ع الكربى
�أن ت�صبح �إحدى �أهم الروافد املالية مليزانيات ل��ل��ب�تروك��ي��م��اوي��ات يف ��ش�رك���ة ال�����ص��ن��اع��ات
البرتولية املتكاملة عبداهلل الع�صيمي الور�شة
ب��ع��ر���ض م��رئ��ي ع��ن ت��وق��ع��ات من��و ال��ع��م��ل يف
توقعات باستمرار
جم���االت التكرير خ�لال ال�����س��ن��وات املقبلة،
النمو في ظل
م�����ش�ير ًا �إىل �أح����دث االح�����ص��ائ��ي��ات ع��ن منو
اال�ستثمارات يف هذا املجال ،وزيادة االهتمام
ظروف السوق
ال����دويل بتكنولوجيا ال�����ص��ن��اع��ات النفطية
الجيوسياسية
والبرتوكيماوية.

من�ش�آت نفطية
إنجاز لمصفاة ميناء األحمدي

معالجة ناجحة!
جنح فريق �إدارة ت�صريف املياه ال�صناعية يف �إجراء املعاجلة
املطلوبة للمياه الناجتة عن �أعمال ال�صيانة الدورية الأخرية
مب�صفاة ميناء الأح��م��دي ،ب�أق�صى كفاءة ممكنة ،ووفق
املعايري الأ�سا�سية املعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة يف دولة
الكويت ،وذلك قبل �صرفها يف البحر ،ليتخطى �أكرب التحديات
التي تواجه وحدة معاجلة املياه ال�صناعية.

وحدة مهمة
تعترب وحدة معاجلة املياه ال�صناعية  ETFمن
ال��وح��دات املهمة يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي،
�إذ تقوم مبعاجلة املياه امل�ستخدمة يف عمليات
ال��ت�����ص��ن��ي��ع ق��ب��ل ت����صري��ف��ه��ا يف م���ي���اه ال��ب��ح��ر،
وف��ق�� ًا لل�رشوط والأح��ك��ام املتفق عليها دول��ي�� ًا،
المطيري :العمل

بروح الفريق الواحد
من أهم مقومات
التميز في األداء

وال�رشوط واملعايري التي ت�ضعها الهيئة العامة
للبيئة بالكويت .و�أثناء �إجراء عمليات ال�صيانة
ال�شاملة بامل�صفاة ،تزداد التحديات التي تواجه
ه���ذه ال��وح��دة ب�سبب ارت��ف��اع ن�سبة امل��ل��وث��ات
املوجودة باملياه ال�صناعية الناجتة من وحدات
الت�صنيع املختلفة .وت�شري النتائج ال�سابقة �إىل
�أن قدرة م�صفاة ميناء الأحمدي على �إدارة هذه
املخلفات ،والتعامل معها وفق ًا لتلك ال�رشوط
القيا�سية ،تكون مبعدالت قيا�سية خالل حوايل
 320يوم ًا يف ال�سنة ،مبعنى �أن هناك  40يوم ًا
ع���ادة م��ا ت��ك��ون النتائج املحققة خ���ارج ح��دود
و��شروط الهيئة العامة للبيئة .وقد �شكلت تلك

نجاح معالجة المياه
خالل فترة الصيانة
الدورية لمصفاة
ميناء األحمدي

احل��ال��ة حت��دي�� ًا ك��ب�ير ًا �أم���ام الإدارة التنفيذية
مل�صفاة ميناء الأح���م���دي ،خا�صة و�أن جانب
ال�سالمة وال�صحة والبيئة ،يعترب �أحد اخلطوط
اال�سرتاتيجية الثالثة التي تعتمد عليها �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية يف كافة �أعمالها.
العملية تمت
بكفاءة عالية ووفق
المعايير المعتمدة
لدى هيئة البيئة
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فهد الديحاين

حتقيق املهمة
ويف هذا الإطار ي�شري كبري مهند�سي الت�صنيع
بامل�صفاة املهند�س ن��اي��ف ب�ستكي �إىل �أن
�إدارة م�صفاة ميناء الأحمدي قامت بت�شكيل
ف��ري��ق خمت�ص ت��ك��ون مهمته الأ���س��ا���س��ي��ة
درا�����س����ة ه����ذه احل����ال����ة ،وت���ق���دمي احل��ل��ول
املنا�سبة لها ،وي�ضيف ب�ستكي �أن فريق
العمل قام بتحليل �أهم الأ�سباب التي �أدت
�إىل زيادة ن�سبة التلوث يف املياه ال�صناعية،
وعدم القدرة على التخل�ص منها باملعدالت
املقبولة ،وانتهى �إىل ع��دد من التو�صيات
وامل�شاريع التي ميكن �أن ت�ساهم يف احلد من
الظاهرة التي بد�أت باالنت�شار ،مو�ضح ًا �أن
فريق عمل �إدارة ت�رصيف املياه بد�أ مبزاولة
�أعماله التنفيذية يف فرتة ال�صيانة الدورية
الأخرية للم�صفاة ،والتي كانت خالل فرتة
�أبريل  .2017وقد كان لعمليات التخطيط
امل�سبقة واالجتماعات التح�ضريية �أثرها
الكبري يف �إجناح عمل الفريق وحتقيق مهمته
يف �إدارة املياه ال�صناعية الناجتة عن �أعمال
ال�صيانة ب�أق�صى كفاءة ممكنة قبل �رصفها
يف البحر ،فقد عقد فريق العمل العديد من
االجتماعات مع الدوائر والأق�سام املعنية
 اخلدمات الفنية -العمليات -ال�صيانة-ال�سالمة والبيئة ،بالإ�ضافة �إىل االجتماعات
14
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را�شد الف�ضلي

وحدة معالجة المياه
الصناعية  ETFمن

الوحدات المهمة
في المصفاة

اليومية مع ر�ؤ�ساء فرق ال�صيانة ،والتي
ت��ك��ات��ف��ت جميعها ب���روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د
حل��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة وف���ق امل��ع��اي�ير
الأ�سا�سية املعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة
يف دولة الكويت.
رفع م�ؤ�شر النجاح
حول هذا الإجناز املحقق� ،أ�شار رئي�س فريق
هند�سة الت�صنيع بامل�صفاة املهند�س را�شد
الف�ضلي �إىل �أن الإجن��ازات املحققة تتمثل
يف تقليل ف�ترة الت�أثري املبا�رش على وحدة
الت�صنيع  ETFب�شكل ملحوظ ،مما �ساهم
يف حتقيق �أه����داف املحافظة على البيئة،
وب��ال��ت��ايل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �سمعة ال�رشكة
لدى لأ�صحاب امل�صالح .stakeholders
كما �أن هذه النتائج الإيجابية �ساهمت يف
رفع م�ؤ�رش النجاح  KPIبالن�سبة لتحقيق
��ش�روط الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة ،لت�صل يف
منت�صف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام امل��ايل

نايف ب�ستكي

� 2018/2017إىل  .%98.3واجل��دي��ر
بالذكر �أن ه��ذا امل���ؤ��شر ك��ان ي�شكل حتدي ًا
لإدارة م�صفاة ميناء الأحمدي ،وال��ذي مل
يتجاوز  %96منذ ت�شغيل وحدة  ETFيف
العام .2012
خطط م�ستقبلية
�أم���ا بالن�سبة للخطط امل�ستقبلية فتتمثل
ب�����ش��ك��ل �أ���س��ا���س��ي يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذه
املكت�سبات ،وتعزيز الأداء البيئي يف كل
�أع���م���ال امل�����ص��ف��اة ،وخ��ا���ص��ة �أث���ن���اء ف�ترات
ال�صيانة ال�شاملة للوحدات .وقد مت تكرمي
ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ح�����ض��ور الإدارة ال��ع��ل��ي��ا،
وممثلي الهيئة العامة للبيئة ،بهدف ن�رش
هذه الثقافة بني العاملني يف ال�رشكة .كما
�أن ع��م��ل��ي��ات الت�شجيع امل�����ادي ،وت��وزي��ع
ال�شهادات التذكارية ،كانت تهدف �إىل تكرار
الإجن���از يف ف�ترة ال�صيانة ال��دوري��ة املقبلة
ملجموعة وح��دات �أخ��رى  FUPبامل�صفاة،
والتي من املنتظر �أن تكون يف مطلع العام
القادم  .2018كما �أن �إدارة م�صفاة ميناء
الأح���م���دي ت��ه��دف �إىل ت�����ص��دي��ر م��ث��ل ه��ذه
املمار�سات الإيجابية best practices
يف امل��ح��اف��ل وامل�����ؤمت����رات ال��دول��ي��ة ،وذل��ك
بامل�شاركة الفاعلة يف ه��ذه امل��ح��اف��ل مطلع
العام القادم .2018

تكرمي م�ستحق للفريق �شارك فيه الرئي�س التنفيذي

�شركاء يف الإجناز
وعن هذا الإجناز قال نائب الرئي�س التنفيذي
للم�صفاة فهد الديحاين« :نحن يف م�صفاة
ميناء الأح��م��دي نعترب الهيئة العامة للبيئة
�رشكاء لنا يف عمليات النجاح التي نحققها
يف ك��ل �أع��م��ال��ن��ا ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام ،فتحقيق
�رشوط ال�سالمة وال�صحة والبيئة هي �إحدى
االل��ت��زام��ات وامل�����س���ؤول��ي��ات ال��ت��ي تقع على
عاتق ال�رشكة جتاه املجتمع ،وحتظى ب�أهمية
كربى �ضمن �أولوياتها» ،م�ؤكد ًا �أنه يعد قيمة
جمتمعية ،ويج�سد جهود ال�رشكة يف جمال
املحافظة على البيئة.
و�أ���ض��اف ال��دي��ح��اين �أن ه��ذا الإجن���از ال��ذي
حت��ق��ق يف م�صفاة م��ي��ن��اء الأح���م���دي يرتكز
ع��ل��ى �أرك������ان وم���ب���ادئ رئ��ي�����س��ي��ة ،ن�سعى

تعزيز األداء البيئي
في أعمال المصفاة
وخاصة أثناء
الصيانة الشاملة

ال�ستمراريتها على م��دى الأع���وام القادمة،
مو�ضح ًا �أنه من بني هذه املبادئ التخطيط
ال�سليم ،وا�ستباق الأح���داث ل�ضمان بلوغ
ال��ه��دف املن�شود وه��و احل��ف��اظ على البيئة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املتابعة الدقيقة لإدارة
امل�صفاة للنتائج البيئية املحققة وب�شكل
يومي ،ت�ساهم يف اتخاذ القرارات الإيجابية
احلا�سمة ،كما �أن مبد�أ ال�شفافية يف العمل
وال��و���ض��وح ميثل القاعدة الأ�سا�سية لبناء

عالقات �إيجابية متينة مع �أ�صحاب امل�صلحة،
والتي ت�ؤدي بدورها �إىل تطوير العمل ب�شكل
م�ستمر.
وختم الديحاين كالمه بتوجيه ال�شكر لفريق
�إدارة ت�رصيف امل��ي��اه �أث��ن��اء ف�ترة ال�صيانة
ال��دوري��ة للم�صفاة RMP-MRTA April
 ،2017على جهودهم الوا�ضحة يف املحافظة
على البيئة �أثناء تلك الفرتة احلرجة ،مقدر ًا
دورهم يف �إ�ضافة قيمة �أخرى مل�صفاة ميناء
الأح���م���دي جت���اه ال��ق�����ض��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة .وح��ث
اجلميع على ��ضرورة اال�ستمرار على هذا
النهج يف حتقيق احتياجات البيئة ،وم�شاركة
العاملني يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي وبقية
م�صايف ��شرك��ة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية
بهذه املمار�سات ال�صحيحة.

روح الفريق الواحد
�أعرب الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي عن تقديره للجهود املميزة التي بذلها �أع�ضاء فريق
�إدارة ت�رصيف املياه وم�ساهمتهم الفعالة يف تنفيذ جزء مهم من الأعمال التي نفذت خالل فرتة
ال�صيانة الدورية على وحدات  ،RMPوالتي متت يف �شهر �أبريل من هذا العام ،ومتثلت يف مراقبة
م�صادر مياه ال�رصف ال�صناعي املختلفة ومعاجلتها مبهنية عالية ،ومن دون �إعاقة �أعمال ال�صيانة.
كما �أ�شاد املطريي بدور الدوائر امل�ساندة التي �ساعدت الفريق على حتقيق �أهدافه ،م�ؤكدا �أن العمل
بروح الفريق الواحد مع ال�شفافية يف العمل والتخطيط اجليد ،تعد �أهم مقومات التميز يف الأداء.
و�أ�شار �إىل �أن جناح فريق �إدارة ت�رصيف املياه يف مهمته املطلوبة اخلا�صة بحماية البيئة �ش َّكل جتربة
ناجحة ميكن تكرارها م�ستقب ًال يف م�صايف ال�رشكة.
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بيئة

حملة بيئية أطلقها العازمي

تخضير مصفاة ميناء عبداهلل
يف �إطار جهود ال�شركة يف جمال حماية البيئة ،واحلد من ظاهرة التلوث البيئي ،انطلقت
حملة «تخ�ضري م�صفاة ميناء عبداهلل» ،التي نظمتها دائ��رة العمليات ،برعاية نائب
الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل مطلق العازمي ،وبرئا�سة رئي�س فريق عمليات
املنطقة الثانية �صالح ال�شمري ،وبالتن�سيق والتعاون مع دائرة اخلدمات العامة.
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العازمي :مشاريعنا

المستقبلية تركز

على إنتاج منتجات
صديقة للبيئة

نباتات زهرية
ت�ضمنت احلملة التي جت�سد اهتمام ال�رشكة
بالق�ضايا التي تتعلق بالبيئة والعوامل التي
ت���ؤث��ر ع��ل��ي��ه��ا ،زراع����ة جم��م��وع��ة م��ن �شتالت
النباتات الزهرية يف ال�ساحات الرتابية داخل
املناطق التي حتيط مبرافق امل�صفاة ،بهدف
ن�رش الثقافة والوعي البيئي لدى املوظفني،
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ���ر ي�ساهم التخ�ضري يف
تخفي�ض درج����ة احل�����رارة ،وت��ق��ل��ي��ل ال��غ��ب��ار
والتلوث ،وتوفري بيئة عمل مريحة و�صحية.
وق��د �شارك نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
ميناء عبداهلل مطلق العازمي يرافقه م��دراء
ال��دوائ��ر ور�ؤ����س���اء ال��ف��رق بغر�س ال�شتالت
الأوىل يف ال�ساحة املقابلة ملبنى ر�ؤ�ساء فرق
العمليات بامل�صفاة� ،إي��ذان�� ًا بانطالق احلملة
ال��ت��ي تت�ضمن تخ�ضري ع��دة مناطق �أخ��رى
بامل�صفاة تباع ًا.

ال�سنة .وم��ن �أب���رز الأن����واع ال��ت��ي ق��ام��ت دائ��رة
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ب��ت��وف�يره��ا ���ش��ج��رات ال��دف��ل��ة
واملجنونة والفتنة (اليا�سمني الهندي) وفايتك�س.

�صالح ال�شمري

الهدف ،وتقدمي منوذج يحتذي به حول االهتمام
بالبيئة ،وامل�شاركة يف احلد من التلوث.

اخلدمات العامة
ويقوم فريق من دائرة اخلدمات العامة بتوفري
امل�ستلزمات م��ن ال�ترب��ة ال��زراع��ي��ة وال�شتالت
والأ�سمدة وامل�رشفني من املهند�سني ،مع املتابعة
وال��رع��اي��ة امل�ستمرة للنباتات امل��زروع��ة .وعلى
جانب �آخر فقد روعي يف تنفيذ «حملة التخ�ضري»
ر�ؤية و�أهداف
و�أ�شاد العازمي بهذه املبادرة التي تتما�شى مع اختيار �أن��واع النباتات التي تتالءم مع طبيعة
ر�ؤية و�أهداف �إدارة ال�رشكة التي ت�ضع البيئة املناخ بدولة الكويت ،وتتحمل درج��ات احلرارة
على قمة �أولوياتها ،م�شري ًا �إىل �أن امل�شاريع العالية التي ت�سود �أج���واء الكويت معظم �أي��ام
امل�ستقبلية لل�رشكة تركز على �إنتاج منتجات ذات
“البترول الوطنية” تقدم
موا�صفات �صديقة للبيئة ،تتوافق مع املتطلبات
نموذج ًا في اهتمامها
البيئية الأك�ثر �رصامة .و�أ���ض��اف العازمي �إن
ال�رشكة ال ت��دخ��ر ج��ه��د ًا يف �سبيل حتقيق هذا
بالبيئة والحد من التلوث
اليا�سمني الهندي

اليا�سمني الهندي م��ن النباتات ال��ت��ي تتميز
بالرائحة الزكية وج��م��ال مظهرها ،وقيمتها
التن�سيقية العالية ،وه��ي �شجرية مت�ساقطة
الأوراق حتمل باقة من الأزهار ،منها ال�صفراء،
�أو البي�ضاء �أو الوردية �إىل اللون الأرج��واين،
وتنت�رش زراعتها يف البالد العربية باعتبارها
من �أ�شجار الزينة التي تك�سب املكان جمالية
وجاذبية خا�صة ،ف�ض ًال ع��ن مظهرها البهي
يف كثافة �أوراق��ه��ا و�إط�لال��ة �أزه��اره��ا ،وميكن
تربيتها على هيئة ���ش��ج�يرات تظهر مقو�سة
التفريع ،وت�ترك لتنمو دون اخل�ضوع لعملية
التقليم ،حيث تتم �إزال��ة الأف��رع غري املرغوب

تربة معاجلة
ي�شري رئي�س فريق عمليات املنطقة الثانية
���ص��ال��ح ال�����ش��م��ري �إىل �أن ال�ترب��ة ال��ت��ي يتم
ا�ستخدامها يف م�رشوع تخ�ضري م�صفاة ميناء
عبداهلل هي الرتبة القدمية للم�صفاة ،والتي
متت معاجلتها وفق عمليات امل�رشوع البيئي
ال�ضخم ،الذي تبنته البرتول الوطنية ملعاجلة
الرتبة امللوثة بامل�صفاة ،والتي ن�ش�أت ب�سبب
الطرق القدمية التي كانت ت�ستخدم لتخزين
النفط يف ال�سابق .فقد كانت عملية تخزين
ال��ن��ف��ط اخل����ام ق��دمي�� ًا ت��ت��م يف خ���زان���ات حتت
الأر���ض على �شكل حفر ،وبالتايل ومع مرور
ال�سنوات �أدت هذه احلفرة �إىل حدوث تلوث
بالرتبة املحيطة بها ،وهو ما دفع «البرتول
الوطنية» �إىل تبني م�رشوع معاجلة الرتبة،
والذي مت تنفيذه وفق تقنيات املعاجلة احليوية
لتنظيف ال�ترب��ة امللوثة باملخلفات النفطية،
وهي من �أحدث التقنيات يف هذا املجال ،وقد
مت �إعادة ا�ستخدام هذه الرتبة بعد معاجلتها يف
الزراعة والتخ�ضري ،وي�أتي ذلك يف �إطار تكامل
امل��ب��ادرات وامل�����ش��اري��ع البيئية ال��ت��ي تطلقها
ال�رشكة.

فيها فقط� ،أما باقي الأفرع فيمكن تركها حتى
تنمو ب�شكلها الطبيعي املتهدل واملقو�س.

ورخي�صة ،وتعطي خيارات وا�سعة من الألوان
اجلميلة على مدار العام.

الدفلة

فايتك�س

تعترب ال��دف��ل��ة ���ش��ج�يرة دائ��م��ة اخل����ضرة ذات
تفرعات كثرية وارتفاع ي�صل �إىل �أربعة �أمتار،
ت��زرع للزينة يف املناطق احل��ارة واال�ستوائية،
لدواع طبية.
وت�ستخدم �أحيان ًا ٍ

املجنونة

هي واح��دة من �أك�ثر النباتات �شعبية يف العامل
و�أكرثها زراعة و�أقلها متطلبات ،فهي مقاومة
للجفاف ،وخالية تقريب ًا من الأمرا�ض ،وال يوجد
لها �أعداء بني احل�رشات ،ومتوفرة يف كل مكان،

تف�ضل ه��ذه ال�شجرية احل��دائ��ق ال��ت��ي تتلقى
م��ق��دار ًا ج��ي��د ًا م��ن �أ���ش��ع��ة ال�شم�س ،كما �أنها
حتتمل الدرجات املتو�سطة من اجلفاف ،و�إذا
مت ق�ص عناقيد الأزهار مبا�رش ًة بعد ذبولها ف�إن
ه��ذه ال�شجرية تطلق دفع ًة ثاني ًة من العناقيد
الزهرية� .أوراقها كفية ال�شكل عطرة الرائحة،
ويت�ألف كل كف من عدد من الوريقات يرتاوح
بني خم�سة و�سبعة معلقة على معالقٍ واح��د،
�أما الأزه��ار ف�إنها �أرجوانية اللون ،وغزيرة،
وتتجمع يف عناقيد متجهة للأعلى.
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م�شاريع
في مراحله النهائية

مشروع الوقود البيئي
جتري حالياً �أعمال املراحل النهائية مل�شروع الوقود البيئي ،الذي من �ش�أنه
و�ضع «البرتول الوطنية» �ضمن املربع الأول يف الت�صنيف العاملي ل�شركات
التكرير .لذلك ت�سعى ال�شركة من خالل هذا امل�شروع �إىل حتويل امل�صايف
القائمة �إىل جممع تكرير متكامل يعمل على تلبية احتياجات الأ�سواق املحلية
والعاملية ،ويقدم منتجات ذات موا�صفات بيئية عالية اجلودة ،تتوافق مع
ر�ؤية ال�شركة للم�ستقبل وطموحها يف حتقيق الأهداف البيئية جنباً �إىل جنب
مع الأهداف االقت�صادية.
وي�شمل نطاق عمل امل�شروع من خالل تنفيذ حزمه الثالث تو�سعة وحتديث
م�صفاتي ميناء الأح��م��دي وميناء عبداهلل ،وتطوير بع�ض ال��وح��دات يف
امل�صفاتني ،وكذلك جتديد املخازن ومرافق ال�شحن وخطوط النقل بني امل�صايف
يف م�صفاة ال�شعيبة ،لت�صل الطاقة التكريرية مل�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء
عبداهلل بعد اكتمال امل�شروع �إىل  800الف برميل من النفط يومياً.

الإجناز الكلي
للوقوف على �آخ��ر م�ستجدات امل����شروع الذي
دخل املراحل النهائية ،وبد�أ اال�ستعداد للت�شغيل
التجريبي له يف نهاية العام القادم ،التقينا رئي�س
ف��ري��ق �إدارة امل����شروع وائ���ل اجل��ا���س��م ،ال��ذي
اطلعنا على �أب��رز الأعمال والإجن���ازات التي مت
االنتهاء من تنفيذها حتى الآن م�شري ًا �إىل �أنه
18
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�سيتم ت�شغيل الوحدات الرئي�سية بالتتابع ابتداء
من �أبريل � 2018إىل دي�سمرب  .2018و�أ�ضاف
�أن ن�سبة الإجن���از ال�تراك��م��ي للم�رشوع بلغت
 %89.7حتى نهاية اكتوبر  ،2017وت�شمل:
 االن���ت���ه���اء م���ن ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش�روع الأع���م���الالتح�ضريية ،وم�رشوع حتديث وحدة التك�سري
بالعامل احلفاز املانع ،وم�رشوع اجلهد العايل

الجاسم :سيتم تشغيل

الوحدات الرئيسية

بالتتابع ابتداء من أبريل
إلى ديسمبر 2018

بن�سبة .%100
 حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي مت االنتهاء منتنفيذ الأعمال بن�سبة .%85.8
 حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل  1بلغت ن�سبة�إجناز الأعمال .%89.4
 حزمة ميناء عبداهلل  2مت �إجناز  %91.6منالأعمال اخلا�صة بها.

يعزز م�رشوع الوقود البيئي املكانة العاملية ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية

الأعمال الرئي�سية
ي�شري اجلا�سم �إىل �أن امل����شروع حقق درج��ة
تقدم جيدة يف الأعمال التنفيذية ،ويجري حالي ًا
الرتكيز على ان��ه��اء الأع��م��ال ا���س��ت��ع��داد ًا لبدء
عملية الت�شغيل التدريجي .وي�ضيف �أن الأعمال
الهند�سية �أو�شكت على االنتهاء يف خمتلف حزم
امل�رشوع ،فقد بلغت ن�سبة الإجن��از الرتاكمي
الفعلي بنهاية �أكتوبر  %100يف حزمة م�صفاة
ميناء الأح��م��دي و %89يف حزمة  1مب�صفاة
ميناء عبداهلل و %99.9يف حزمة � ،2أما الأعمال
ال�رشائية والتوريد فقد حققت تقدم ًا فعلي ًا بلغت
ن�سبته  %97يف حزمة ميناء الأحمدي و%98
يف حزمة ميناء عبداهلل  1و %91يف حزمة ميناء
عبداهلل � 2إذ تتوا�صل �أعمال التوريد �إىل املواقع
ب�صورة جيدة مع حدوث م�شاكل لوج�ستية ال
تذكر .وفيما يخ�ص الأع��م��ال الإن�شائية ،فقد
بلغت ن�سبة الإجن��از الرتاكمي الفعلي بنهاية
هذه الفرتة  %65يف ميناء الأحمدي و %78يف
ميناء عبداهلل  1و %90يف ميناء عبداهلل  .2حيث
يتوا�صل تدفق الر�سومات الهند�سية وامل��واد
ملواقع عمل املقاولني.
ويفيد اجلا�سم ب���أن من �أك�بر التحديات التي
ت��واج��ه م����شروع ال��وق��ود البيئي ه��و ت��زوي��د
امل����شروع بالعمالة ال��واف��دة املطلوبة ح�سب
من شأن المشروع
وضع “البترول الوطنية”
في مقدمة التصنيف
العالمي لشركات التكرير

 اجتماعات خا�صة بالأمن وال�سالمة. اجتماعات ملتابعة ت�سليم امل�ستندات اخلا�صةمبعدات امل�رشوع.
�أمن امل�شروع
م��ن ���ض��م��ن ت���ط���ورات ال��ع��م��ل ب��امل����شروع يجري
حالي ًا التن�سيق بني �إدارة امل�رشوع و�إدارة الأمن
والإطفاء والإدارة العامة لأمن املن�ش�آت يف وزارة
الداخلية ،ال�ستالم ت�أمني مرافق امل�صايف اجلديدة
يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأح��م��دي بعد
الت�شغيل ،كما �سيتم ت�سليم بوابات امل�صايف اجلديدة
بعد تطويرها ح�سب موا�صفات ومتطلبات وزارة
رئي�س فريق �إدارة امل�رشوع وائل اجلا�سم
املخطط ل��ه ،حيث توفرها ي���ؤث��ر ب�شكل كبري الداخلية� ،أما عن احلرا�سة احلالية للبوابات فهي
على تقدم جميع �أعمال امل�رشوع ،وقد بلغ عدد تتم حتت �إ�رشاف �إدارة امل�رشوع.
العمالة الإجمالية ما يقارب ( )40,000حتى
تكلفة امل�شروع
نهاية �أكتوبر .2017
ب�ش�أن تكلفة امل�رشوع احلالية ،ي�شري اجلا�سم �إىل
�أنها فت�سري �ضمن التكلفة امل�ستهدفة ،حيث مت
جاهزية الت�شغيل
وحيث �أن امل����شروع ب�صدد االنتهاء ،يتم الآن �إنفاق ما يقارب الـ  3.1مليار دينار كويتي حتى
الرتكيز على التجهيز لت�شغيله ،وذلك بالتن�سيق نهاية �سبتمرب  ،2017من �إجمايل التكلفة البالغة
مع م�صايف ال�رشكة و�إداراتها ،وتعقد االجتماعات  4.68دينار كويتي.

وور�ش العمل ب�شكل م�ستمر ،بح�ضور م�ست�شار
ا�ستالم م�ستندات
امل����شروع وامل��ق��اول�ين واملعنيني ،م��ن ف��رق عمل وي��ن��وه اجل��ا���س��م �إىل �أن����ه م��ع اق��ت�راب ت�شغيل
امل�صايف ،وف��رق ت�شغيل امل�رشوع وفريق الأمن امل�������ش�روع ،وان���ت���ه���اء دور امل���ق���اول�ي�ن ،ي��ج��ري
وال�سالمة ،لبحث كل الأم��ور ،وتقييم اجلاهزية
لبدء مرحلة الت�شغيل التدريجي ب�شكل �آم��ن،
تقدم األعمال التنفيذية
حيث تعقد ور�ش العمل كالتايل:
والتركيز على انهاء
 ور�ش عمل لدرا�سة املخاطر. ور����ش ع��م��ل خ��ا���ص��ة بالت�شغيل االب��ت��دائ��ياألعمال استعداداً لبدء
والرئي�سي للم�رشوع.
عملية التشغيل التدريجي
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مت االنتهاء من الن�سبة الأكرب من �أعمال م�صفاة ميناء الأحمدي

اال�ستعداد لت�سليم كافة وثائق امل�رشوع ،من كتب،
و�إج���راءات وكتيبات ووث��ائ��ق �إجن��از امل�رشوع،
وغريها من البيانات املطلوبة من قبل مقاولني
احلزم الثالث لإدارة امل�رشوع ،م�شري ًا �إىل �أنه مت
االتفاق ح�سب العقد على ت�سليم حوايل � 200ألف
جملد حجم  A4وفق ًا للإجراءات التالية:

تزويد المشروع
بالعمالة الوافدة
المطلوبة من أهم
التحديات التي تواجهنا

عدد امللفات التي �سيتم ا�ستالمها من قبل �إدارة امل�شروع:
املجموع
احلزمة
م�رشوع الأعمال التح�ضريية
716
م�رشوع حتديث وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع
3,946
م�صفاة ميناء الأحمدي
103,136
م�صفاة ميناء عبداهلل
106,470
 يتم اعتماد امللفات من قبل �إدارة امل�رشوع،واال�ست�شاري وامل�صايف.
 يتم التدقيق على �أنظمة املقاول لتطوير هذهامل�ستندات من حيث البيانات واملحتويات.
 قبل انهاء امللف يتم التدقيق عليه مرة �أخرىل�ضمان توافقه مع املعايري اخلا�صة واملنظمة.
 ي��ت��م التن�سيق م��ع الأر���ش��ي��ف وتكنولوجيااملعلومات يف م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء
ع���ب���داهلل ،ل�����ض��م��ان �إم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ك��م
الهائل من هذه امل�ستندات ب�شكلها الإلكرتوين
وال��ورق��ي ،حيث مت و�ضع نظام �أر���ش��ف��ة لهذه
امللفات بالتن�سيق مع دائرة تقنية املعلومات.
نظام �إدارة املخططات والوثائق الهند�سية
ي�ؤكد وائ��ل اجلا�سم �أن فريق م�رشوع الوقود
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ال��ب��ي��ئ��ي و���ض��ع ب���رن���اجم��� ًا ل��ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات
الهند�سية ،ونظام �إدارة املخططات والوثائق
القابلة للت�سليم �إىل م�صفاتي ميناء الأحمدي
وميناء ع��ب��داهلل ،با�ستخدام تطبيقات برنامج
ال��ت�����ص��ام��ي��م ال��ه��ن��د���س��ي��ة ال���رائ���د (SMART
 )PLANTم�شري ًا �إىل �أن هذا النظام �سيوفر
���س��ه��ول��ة ال��و���ص��ول �إىل امل��ع��ل��وم��ات الهند�سية
التف�صيلية ،وما يت�صل بها من وثائق الت�صميم
الأول��ي��ة ،ل�لاط�لاع والتدقيق وعمل التغيريات
الالزمة ،ح�سب حاجة العمل ،لعك�س ال�صورة
الأخرية واحلديثة حلالة املخططات الهند�سية يف
جميع وحدات امل�صفاة.
وق��د �أ��شرف��ت �إدارة م����شروع ال��وق��ود البيئي
على تطوير جميع �أنظمة برنامج الت�صاميم
الهند�سية وهي:

 :Smart Plant Instrumentationي�ستخدم ه��ذا ال�برن��ام��ج حلفظ و�إدارة جميع
املعلومات الهند�سية اخلا�صة ب��الآالت الدقيقة
املكونة للوحدات يف امل�صايف ،مما ي�سهل جمع
املعلومات عنها ،و�سهولة الدخول على الوثائق
اخلا�صة بها ،والتي ت�ساعد بال�صيانة والرتكيب.
  :Smart Plant Electricalي�ستخدمه��ذا الربنامج لنظام ت��وزي��ع الطاقة وال��دوائ��ر
الكهربائية ،وي�ستفاد منها يف حتديد احلمولة
الكهربائية امل��ق��درة للبدء يف ت�شغيل الوحدات
للم�رشوع.
  :3D Intergraph Smartه��و برنامج•
•
•
•
•
•
•

•حقق امل�رشوع  224مليون �ساعة عمل يف
املوقع مت�ضمنة �ساعات هند�سة وت�صميم
الواجهة الأمامية .FEED
•و�صلت كافة املعدات �إىل املواقع.
•مت تركيب �أطول مفاعل حيث يبلغ طوله
 75مرت ًا وبقطر � 10أمتار.
•مت تركيب �أثقل مفاعل وبلغ وزنه 1500
طن.
•مت االنتهاء من ت�شغيل حمطات الكهرباء
الرئي�سية مب�صفاتي ميناء الأح��م��دي
وميناء عبداهلل.
•مت ت���رك���ي���ب �أك���ب���ر وح�������دة م����ن ح��ي��ث
الإحداثيات (الغاليات).
•مت االن���ت���ه���اء م���ن �أك��ب�ر جم��م��ع لإن��ت��اج
ال��ه��ي��دروج�ين النقي يف املنطقة لت�صل
نقاوة املنتج .99.9%

متكامل لت�صميم امل�صفاة بتقنية الت�صوير
الثالثي الأب��ع��اد ،مم��ا يعطي املهند�س ت�صور ًا
حقيقي ًا حول تفا�صيل وحدات امل�صفاة  ،ويعك�س
ال�صورة النهائية واحلقيقية لها.
  :Smart Plant P&IDي�شمل هذا الربنامجج��م��ي��ع امل��خ��ط��ط��ات وت��ف��ا���ص��ي��ل ���س�ير الأن��اب��ي��ب
اخل��ا���ص��ة بكل ال��وح��دات للم�صفاة ك��ام��ل��ة ،مما
ي�ساعد يف احل�����ص��ول على املخططات للم�صفاة
ب�سهولة وي�رس ،وكذلك يحتوي على �إدارة التغيري
لتوثيق جميع عمليات التغيري والتطوير الفعلي
داخل الوحدات خالل امل�شاريع امل�ستقبلية.
  :Smart Plant Foundationيعترب بوابةالكرتونية جلميع الربامج الأربعة ال�سابقة ،مما
ي�سهل للمهند�س احل�صول على املعلومات ،و�إدارة
التغيري يف جميع الربنامج الأربعة بدون احلاجة �إىل
الدخول على كل برنامج على حدة ،فهو يعترب بوابة
�شاملة لأربعة برنامج جمتمعة يف مكان موحد.

مب��ا يف ذل��ك �سل�سلة ق��واع��د بيانات التطبيقات
ونظم امللفات املرتبطة بها ،فيما يتعلق ب�أنظمة
الت�صميم الأرب���ع���ة ال�����س��اب��ق��ة ال���ذك���ر ،و�سيتم
الت�سليم يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة وال��ت��ي تعك�س
مت��ام�� ًا حالة امل�صفاة النهائية .وي�شري �إىل �أن
فريق �إدارة امل�رشوع يتعاون حالي ًا مع دائرة
تقنية املعلومات لإع��داد البنية التحتية و�إن�شاء
الأنظمة لتنفيذ نظام �إدارة املخططات والوثائق
الهند�سية يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،يف حني �أن
م�صفاة ميناء الأحمدي نفذت بالفعل نظام �إدارة
املخططات والوثائق الهند�سية على الوحدات
وامل�شاريع القائمة .ويقوم فريق �إدارة امل�رشوع
ب�إعداد خطة التدريب على نظام �إدارة املخططات
وال��وث��ائ��ق الهند�سية مل�صايف ال����شرك��ة ،والتي
�سيتم ت�سليمها قبل ت�سليم امل�رشوع.

التدريب على النظام
وي�ضيف اجلا�سم �أن م�رشوع ال��وق��ود البيئي
�سيتخذ م��ن��ج��زات ك��ل م��ق��اويل ال��ث�لاث ح��زم،

حقق المشروع  224مليون
ساعة عمل في الموقع
متضمنة تصميم
الواجهة األمامية

معدات رئي�سية �ست�ستخدم
يف امل�شروع وعددها كالآتي:
املعدات

العدد

مفاعالت

78

�أبراج
�أوعية
خزانات كبرية
مبادالت حرارية
�أفران�/شعالت/غاليات
م�ضخات
�آالت �ضغط الغاز
توربينات بخارية

117

36

حمطات كهربائية فرعية

61

وحدات جممعة

232

معدات �أخرى

174

641
96
1267
62
191
90

الأعمال الهند�سية �أو�شكت على االنتهاء يف كل حزم امل�رشوع
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جهود
لجنة تعمل بمنهجية واضحة

أصحاب المصلحة
Stakeholders

أصحاب المصلحة
هم كل الجهات التي
تتعامل الشركة معها
وترتبط بأدائها ألعمالها

تعد «البرتول الوطنية» من �أوىل ال�شركات التي اتخذت �سل�سلة من اخلطوات والإجراءات لتنظيم وتعزيز التوا�صل مع «�أ�صحاب
امل�صلحة» والذي �أ�صبح �أحد �أهدافها اال�سرتاتيجية .وتعمل ال�شركة على و�ضع منهجية متكاملة لهذا الغر�ض ،بحيث ت�ضمن بناء
عالقات قوية وم�ستدامة وموثقة تكون مرجعية عند اتخاذ القرارات الهامة .واملق�صود ب�أ�صحاب امل�صلحة هم كل اجلهات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل ال�شركة معها ،وترتبط ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أدائها لأعمالها.
و�إمياناً منها ب�أهمية التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة يف �إبراز دورها الريادي يف اقت�صاد الكويت ،وتعزيز �صورتها املجتمعية ،وت�سهيل
�أعمالها وم�شاريعها ،فقد قامت ال�شركة بتنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات املو�سعة وور�ش العمل ،مب�شاركة م�س�ؤولني وجهات
حكومية وغري حكومية ،وغريهم من املعنيني داخلياً وخارجياً ،وذلك بهدف مناق�شة �سبل التعاون املثلى والتوا�صل الفعال واملثمر مع
هذه اجلهات .وقد توجت هذه اجلهود بت�شكيل اللجنة اال�ست�شارية ملتابعة تطبيق �آلية عمل التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة ،برئا�سة
نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية با�سم العي�سى ،والتي ت�ضم يف ع�ضويتها  14ع�ضو ًا.
لإلقاء املزيد من ال�ضوء على دور اللجنة و�أهدافها و�آلية عملها ،التقت «الوطنية» ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية ملتابعة تطبيق �آلية عمل
التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة ،ومديرة العالقات العامة والإعالم خلود املطريي ،وكان احلوار التايل:
22
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املطريي :العالقة مع �أ�صحاب امل�صلحة مبنية على الثقة وامل�صداقية

�أهمية ا�سرتاتيجية
• •ما املق�صود ب�أ�صحاب امل�صلحة؟ وما الأهمية
اال�سرتاتيجية لتعزيز التوا�صل معهم؟
�أ�صحاب امل�صلحة هم �أي جهة �أو �شخ�ص
له ت�أثري ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أعمال
ال�شركة و�أن�شطتها .وتتمثل �أهمية التوا�صل
مع �أ�صحاب امل�صلحة يف م�ساعدة ال�شركة
على �إدارة املخاطر املحتملة ،وفهم طبيعة
بيئة العمل املعقدة التي حتيط ب�أعمالها،
وامل��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت ��ؤث��ر عليها م��ن كافة
النواحي ،وذلك بهدف مواكبة تلك املتغريات،
وال��ت��ف��اع��ل معها ع��ل��ى ك��اف��ة امل�ستويات،
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية� .أي�ضا
تهدف ال�شركة م��ن خ�لال ه��ذه اللجنة �إىل
تطوير العالقة املبنية على الثقة املتبادلة
وال�شفافية وامل�صداقية مع ه��ذه اجلهات
وامل�ؤ�س�سات ،وفهم طبيعة ال�سوق ودرا�سته،
لتطوير �أعمالنا ،وابتكار ط��رق وو�سائل
جديدة لتح�سني بيئة العمل ،وتقوية �أوا�صر
العالقة م��ع �أ���ص��ح��اب امل�صلحة .فتعزيز
العالقة مع �أ�صحاب امل�صلحة ،وخلق جو
من املعرفة وال�شفافية بني الطرفني ،ي�ساعد
على اتخاذ القرارات ال�صحيحة التي ت�صب
يف �صالح الطرفني.
ويتخذ التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة �صور ًا

خلود المطيري:

تعزيز العالقة معهم

يساعد على اتخاذ
القرارات الصحيحة

ع��دي��دة ،لإي��ج��اد ر�ؤى م�شرتكة ،وتو�سيع
جمال التعاون ،وتبادل الأفكار واخلربات
ملواجهة التحديات ،والت�صدي للعقبات التي
حتول دون حتقيق الأهداف ب�شكل متكامل.

التمويل .وقد كان جلهود اللجنة يف هذا املجال
�أثر ًا �إيجابياً كبري ًا يف جناح جتربة التمويل من
امل�صادر اخلارجية ،حيث ت�صب معظم جهود
اللجنة و�أن�شطتها يف �إطار دعم م�شروع الوقود
البيئي ،وت�أكيد اجلاهزية لت�شغيله ب�أعلى
م�ستويات الكفاءة.
تقوم اللجنة مبمار�سة �أعمالها وفق �آلية ترتكز
على عدة نقاط ،منها التحليل الداخلي للأنظمة
احلالية املتبعة يف التوا�صل م��ع �أ�صحاب
امل�صلحة يف كافة مواقع ال�شركة ،للوقوف على
�أوجه الق�صور يف هذه الأنظمة ،ومن ثم و�ضع
خارطة لت�صنيف الفئات املختلفة من �أ�صحاب
امل�صلحة ،ال��ت��ي ت�شمل حت��دي��د ك��ل اجلهات
التي تتفاعل معها ال�شركة ،وطبيعة العالقة
التي تربطها بها ،وحتديد اجلهة من كل موقع
من مواقع ال�شركة امل�س�ؤولة عن �إدارة هذا
التوا�صل .وتقوم اللجنة بو�ضع خطط العمل
املعتمدة ،وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية القابلة
للقيا�س ،لتحديد الأدوار واملهام اخلا�صة بكل
جهة من مواقع «البرتول الوطنية» يف تعاملها
مع �أ�صحاب امل�صلحة ،و�أي�ضاً و�ضع �أهداف
حمددة و�سبل لقيا�س فعالية هذا التوا�صل.

عالقة تفاعلية
• •ما هو الت�صور اال�سرتاتيجي لعملية �إدارة
العالقة التفاعلية مع �أ�صحاب امل�صلحة؟
ت��ت��ط��ل��ع ال��ل��ج��ن��ة �إىل حت��دي��د امل�����س ��ؤول��ي��ات
واالجراءات التي حتكم وتوجه عملية االرتباط
مع �أ�صحاب امل�صلحة ،وتطوير العالقة معهم،
لت�صبح �أ�سهل و�أكرث تنظيماً ،ومتثل مرجعية
م��وث��ق��ة .وق��د دع��ت ال�����ض��رورة لو�ضع �إط��ار
ا�سرتاتيجي لتعزيز التوا�صل مع �أ�صحاب
امل�صلحة مع تنفيذ م�شروع الوقود البيئي،
خا�صة و�أن �سيا�سة متويل امل�شروع تعترب
جتربة جديدة على «البرتول الوطنية» ،واعتمد
تعزيز التوا�صل
جناحها على حتقيق التوا�صل الفعال ،وتلبية • •�سبق ت�شكيل اللجنة العديد من اجلهود
متطلبات البنوك الأجنبية امل�شاركة يف �صفقة
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يقوم موظفونا بزيارة ال�سفارات املعنية للتعريف مب�رشوع الوقود البيئي

يف �إطار تعزيز التوا�صل مع �أ�صحاب
امل�صلحة ،ما هي �أهم التو�صيات التي مت
ا�ستخال�صها يف هذا املجال؟
يف ظ��ل تطور الأع��م��ال وامل�شاريع الكربى
احلالية وامل�ستقبلية التي تقوم «البرتول
الوطنية» بتنفيذها ،ارت ��أت �إدارة ال�شركة
���ض��رورة خلق ق��ن��وات توا�صل جيدة مع
�أ�صحاب امل�صلحة ،ل�ضمان ا�ستمرارية العمل
بدون تعطيل �أو ت�أخري ،نتيجة لعدم و�ضوح
ال��ر�ؤي��ة� ،أو ع��دم تفهم �أي ��ة جهة لطبيعة
ومتطلبات الأع��م��ال بال�شركة .وق��د ب��د�أت
اجلهود يف هذا املجال مبحاولة فهم ال�سبل
املثلى لإدارة العالقة مع الآخ��ري��ن الذين
ي�ؤثرون يف �أداء ال�شركة ملهامها و�أعمالها.
وقد متت درا�سة وحتديد الأ�ساليب املتبعة
حالياً التي حتكم عملية التوا�صل مع هذه
اجلهات .وقد نظمت دائرة العالقات العامة
تحديد المسؤوليات
واالجراءات التي تحكم
عملية االرتباط مع
أصحاب المصلحة
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وكيفية تنفيذ املهام املوكلة �إليها؟
تتمثل �أهم �أهداف اللجنة ومهامها يف و�ضع
اخلطط املتعلقة بفتح قنوات توا�صل فعالة
مع �أ�صحاب امل�صلحة ،والإ�شراف املبا�شر
على �آلية تنفيذ هذه اخلطط ،والتوا�صل مع
فريق العمل لتطبيق �أهداف اللجنة .وتقوم
اللجنة بتنفيذ وتطوير عالقات ال�شراكة مع
�أ�صحاب امل�صلحة داخلياً وخارجيا ح�سب
خريطة الت�صنيف للفئات املختلفة لأ�صحاب
امل�صلحة ،ومتابعة التو�صيات التي تطرح
من قبل �أع�ضاء اللجنة ،ويف �سبيل حتقيق
ذلك جتتمع اللجنة �شهرياً ملناق�شة التقارير
ال�شهرية حول �سري �آلية عمل التوا�صل مع
�أ�صحاب امل�صلحة.

والإعالم ور�شة عمل يف �أكتوبر املا�ضي حول
�سبل تعزيز االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة،
ح�ضرها نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات
امل�ساندة �آن��ذاك با�سم العي�سى ،وع��دد من
املدراء ور�ؤ�ساء الفرق املعنيني .ا�ستهدفت
الور�شة بحث �سبل التوا�صل مع �أ�صحاب
امل�صلحة لت�سهيل �أعمال ال�شركة وم�شاريعها،
ح��ي��ث �أن ع ��دم وج���ود ت��وا���ص��ل ف��ع��ال مع
�أ���ص��ح��اب امل�صلحة يعرقل ح��ل امل�شاكل،
وي� ��ؤدي �إىل تباط�ؤ امل�شاريع الهامة مثل
م�شروع الوقود البيئي .فعلى �سبيل املثال
�إذا كانت هناك �أمور كثرية معلقة مع جهات
عديدة (البلدية على �سبيل املثال ،وجرت
الكثري من املرا�سالت بدون رد ،ف�إن االجتماع
م��ع مدير البلدية ق��د يحل الكثري م��ن هذه
فريق عمل
الأمور) .وانتهت الور�شة �إىل �ضرورة و�ضع
• •كيف يتم تنظيم العالقة مع �أ�صحاب
منهجية خا�صة ،وحت�ضري م�سبق ،وت�شكيل
امل�صلحة ،ملواجهة حتديات امل�ستقبل التي
فريق متخ�ص�ص لإي��ج��اد حلول مدرو�سة
وفعالة ملثل هذه امل�سائل.
مع توسع مشاريعنا
�أهداف اللجنة
نسعى إلى ضمان
• •هل ميكن �أن تعطينا فكرة تف�صيلية عن
استمرارية العمل
�أهداف اللجنة اال�ست�شارية ملتابعة تطبيق
�آلية عمل التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة،
دون تعطيل أو تأخير

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎء

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻮزارات
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﻮﺣﺪ
اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺎت
ﻣﻮردي ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﯿﺌﻲ وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ )اﻷوﻟﻰ  -اﻟﺴﻮر(
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿﻦ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﯿﺌﺔ

ﻋﻤﻼء اﻟﺘﺠﺰﺋﻪ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣﺴﺎﻧﺪة
اﻹدارة

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ

اﻟﻤﻮردﯾﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ووﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎ
ﻋﻮاﺋﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﯿﺠﻲ
دوﻟﻲ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ

اﻟﻤﻮارداﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮواﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻋﻼم

اﻟﺼﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﻤﻮارد واﻹﻋﻼم

اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

اﻹﻋﻼم
اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ )اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﺼﺤﻒ واﻟﺮادﯾﻮ(

اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي

اﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎل

اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ

ﻫﯿﺌﺎت اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
ﻣﺒﺎدرة إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ
أوﺑﻚ  /أواﺑﻚ

خارطة �أ�صحاب امل�صلحة يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية

يحملها متويل م�رشوع الوقود البيئي على
�سبيل املثال؟
ً
ت�ضم اللجنة  14ع�ضوا ميثلون خمتلف
دوائر ال�شركة ،كل ع�ضو م�س�ؤول عن �إدارة
جهة �أو �أكرث من �أ�صحاب امل�صلحة ح�سب
اخت�صا�صات الدوائر التي ميثلها الع�ضو ،مع
مالحظة �إمكانية وجود عالقات متداخلة مع
�أكرث من جهة نتيجة اختالف طبيعة الأعمال
املطلوبة بال�شركة.
نظر ًا ل�ضخامة و�أهمية م�شروع الوقود البيئي،
ف�إنه يحظى باهتمام كبري من �أعمال اللجنة،
وقد نظمت اللجنة لقا ًء خا�صاً جمع ممثلي
تسعى اللجنة إلى إنشاء
عالقة مشتركة مبنية
على الثقة والشفافية
والمصداقية

الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
التي �ساهمت يف تذليل العقبات ،وت�سهيل
الإجراءات اخلا�صة بتنفيذ امل�شروع ،بهدف
تعزيز التوا�صل مع هذه اجلهات و�ضمان
ا�ستمراريتها� .أي�ضاً ق��ام فريق من ممثلي
اللجنة بتنظيم زيارات تعريفية للتوا�صل مع
� 9سفارات للدول املرتبطة ب�أعمال م�شروع
الوقود البيئي ،من حيث توفري كافة اخلدمات
للم�شروع من تكنولوجيا وعمالة وجهات
ا�ست�شارية وغريها من متطلبات امل�شروع.
ويف هذا الإطار قامت اللجنة بت�شكيل فريق
عمل ملراجعة الإج���راءات املتعلقة بحفظ
حقوق عمالة امل��ق��اول ،وو�ضعها يف �إط��ار
موحد ي�ضمن ح�صولهم على كافة احلقوق
التعاقدية والإن�سانية.

�أ�س�س متينة
• •ما هو الت�صور الأمثل للعالقة مع �أ�صحاب
امل�صلحة وفق ر�ؤية ال�رشكة؟ وهل �سيتم

ا�رشاكهم يف تنفيذ �أهداف اللجنة باعتبار �أن
امل�صلحة م�شرتكة؟
نتطلع �إىل �أن تكون عالقتنا م��ع �أ�صحاب
امل�صلحة قائمة على �أ�س�س متينة من ال�شفافية
والوعي وو�ضوح الر�ؤية يف التعامل مع كل
اجلهات املعنية ،والتي ترتبط ب�شكل �أو
ب�آخر ب�أعمال ال�شركة .وذلك لتحقيق املنفعة
امل�شرتكة لكل الأط����راف ،وحتقيق قيمة
م�ضافة ،و�إجناز الأعمال يف �أف�ضل �صورة.
�أي�ضاً نهدف �إىل و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية
يف هذا املجال ،ل�ضمان اال�ستدامة ،وجناح
�أعمال ال�شركة وم�شاريعها يف كل املجاالت.
خطط استراتيجية
لتحقيق االستدامة
وإلنجاح أعمال الشركة
في كل المجاالت
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تطوير
الشركة كرَّمت الوصيص

اختراعات وطنية!
يف ب��ادرة الفتة ،ك ّرم الرئي�س التنفيذي لل�شركة حممد غازي املطريي
املخرتع الكويتي عادل الو�صي�ص الذي نال عدة جوائز عاملية ،منها
اجلائزة الذهبية يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات والإبداعات والتقنيات
(�آي تيك�س) ،والذي ا�ست�ضافته العا�صمة املاليزية يف مايو املا�ضي ،وهو
يحمل �أربع براءات اخرتاع م�سجلة با�سمه يف الواليات املتحدة الأمريكية.

دعم املتميزين
يف لقاء مت يف املكتب الرئي�سي لل�رشكة يف الأحمدي،
���ض��م �أي�����ض��ا ً
ك�ل�ا م��ن ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإداري���ة والتجارية با�سم العي�سى،
ون��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي لعمليات ال��ت��زوي��د
ب��ال��وق��ود ج��م��ال ال��ل��وغ��اين ،وم��دي��ر ال��ع�لاق��ات
العامة والإعالم بالوكالة با�سل الدبو�س ،ت�سلم
الو�صي�ص م��ن امل��ط�يري ه��دي��ة رم��زي��ة تقدير ًا
جلهوده وفوزه بهذه اجلوائز العاملية.
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و�أ�شاد املطريي باملثابرة وروح االبتكار التي
مت ّيز بها الو�صي�ص ،وب��اجل��وائ��ز العاملية
التي نالها ،والتي متثل م�صدر فخر واعتزاز
لكل كويتي ،وث ّمن هذه االخرتاعات املبتكرة،
التي ميكن اال�ستفادة منها يف العديد من
امل��ج��االت العملية ،وخ�صو�ص ًا يف ح��االت
الإن��ق��اذ م��ن احل��رائ��ق يف الأب����راج ال�سكنية
العالية .و�أك��د �أن «البرتول الوطنية» تدعم
املتفوقني و�أ���ص��ح��اب امل��واه��ب الكويتيني

عادل الوصيص
شاب كويتي نال
براءات اختراع وجوائز
عالمية متميزة

ممن ي�ساهمون يف بناء م�ستقبل واثق لبلدنا
احلبيب الكويت.
بدورهما� ،أثنى كل من العي�سى واللوغاين
على الو�صي�ص ،ومتنيا له مزيد ًا من النجاح
ال���ذي ي�شكل مفخرة وم��ث��ا ًال يحتذى لكل
�شباب الكويت ،ويدفعهم لتحقيق �إجنازات
مم��اث��ل��ة ،ومت��ن��ي��ا �أن ت�ترج��م ه���ذه الأف��ك��ار
واالخرتاعات �رسيع ًا �إىل تطبيقات فعلية على
�أر�ض الواقع.

الو�صي�ص و�إىل جانبه الهدية الرمزية املقدمة من �إدارة ال�رشكة

تقدير لل�شركة
من ناحيته ،وج��ه الو�صي�ص ال�شكر لإدارة
«ال��ب�ترول ال��وط��ن��ي��ة» على ال��ت��ك��رمي ،و�أ���ش��اد
باهتمامها ودعمها للمبدعني الكويتيني ،مما
يخلق الفر�ص املنا�سبة لهم لبلورة �أفكارهم
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى �أر������ض ال����واق����ع ،وي�سمح
با�ستثمار م��ه��ارات��ه��م و�إب��داع��ات��ه��م مل�صلحة
الكويت .و�أ���ش��ار �إىل �أن ه��ذا التكرمي ي�شجع
�أ�صحاب املواهب واالبتكارات يف الكويت على
تقدمي و�إظهار ما ميلكون من �أفكار ،وامل�شاركة
يف املعار�ض واملنا�سبات العاملية .و�أ�ضاف �أن
دعم املخرتعني واال�ستفادة من طاقاتهم ي�ؤدي
�إىل تطوير جيل �شاب ق��ادر على امل�شاركة يف
دعم االقت�صاد الكويتي ،الأمر الذي ي�ساهم يف
تنويع م�صادر الدخل لتخفيف االعتماد على
النفط ،خ�صو�ص ًا م��ع م��ا ن��راه م��ن م�صاعب
جمة تواجهها �صناعة النفط يف ظل االجت��اه
العاملي يف االبتعاد عن النفط كم�صدر �أ�سا�سي
للطاقة ،وامليل نحو زيادة ا�ستخدام الطاقات
املتجددة ،ومتنى لـ «البرتول الوطنية» مزيد ًا
من التقدم والنجاح ك�رشكة ت�ساهم يف منو
وازدهار الكويت.
المطيري :اختراعاته

تمثل مصدر فخر واعتزاز
ويمكن االستفادة منها

اهتمام حكومي
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��و���ص��ي�����ص ت��ل��ق��ى ر���س��ال��ة
تهنئة وتقدير من �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك ال�صباح ،وه��و ع�ضو يف
مركز �صباح الأحمد للموهبة والإب��داع التابع
مل�ؤ�س�سة ال��ك��وي��ت للتقدم ال��ع��ل��م��ي .وق���د ن��ال
امليدالية الذهبية يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات
والإب���داع���ات والتقنيات (�آي تيك�س)  -فئة
«الأجهزة والأدوات» ،والذي نظمته ماليزيا يف
�شهر مايو  ،2017بعد �أن تفوق على �أكرث من
 1000م�شارك من  25دولة.
اخرتاعات معتمدة
ح�صل عادل الو�صي�ص على براءة اخرتاع من
الواليات املتحدة الأمريكية لأربع اخرتاعات
م�سجلة با�سمه ،وهذه االخرتاعات جمربة
ومعتمدة ،كما تبنى معهد الكويت للأبحاث
العلمية هذه االخرتاعات ،وقام ب�صنع مناذج
�أولية لها ،وتنفيذ اختبارات مبدئية عليها.

�إحدى براءات االخرتاع

مطرقة �إنقاذ
االخرتاع الثاين يت�ألف من مطرقة تعمل بالهواء،
ت�ستخدم لتك�سري زجاج النوافذ يف الطوابق العليا.
�إذ عادة ما تكون هذه النوافذ �صعبة الك�رس ،كما
�أن احلريق والغازات املتجمعة ت�ض ّيق الفر�صة �أمام
املحتجز يف الطوابق العليا لك�رس هذه النافذة ب�سهولة.
مروحة طويلة
�أما االخرتاع الثالث فيت�ضمن مروحة طويلة
ت�سمح بتكثيف الهواء وزيادة �رسعته وتوجيهه
نحو ُمو ِّلد لإنتاج الكهرباء .ويالئم هذا اجلهاز
الطبيعة الكويتية التي ال توجد فيها رياح قوية،
التي تهب من اجتاهات متعددة.

بخار بارد
االخرتاع الرابع «الري بالبخار البارد» حيث يتم
�إنتاج بخار للماء يف درج��ة ح��رارة الغرفة (25
درجة مئوية) ال�ستخدامه يف ري املزروعات .ويتم
ذلك بتخفيف ال�ضغط عن املاء كي يبد�أ بالتبخر
بدرجة حرارة �أقل من درجة الغليان ( 100درجة
مئوية) التي تتم يف ال�ضغط اجلوي العادي.
حزام الإنقاذ
وهذه الطريقة متنع ت�شكل امللوحة عرب توفري
�أول االخرتاعات هو حزام الإنقاذ من احلرائق،
م�صدر دائم للرطوبة لري الرتبة .وهي تفيد �أي�ضا
وي�ضم جهازا هيدروليكي ًا مربوط ًا بحبل ،ميكن
يف منع تو�سع عملية الت�صحر.
ا�ستخدامه للنجاة �أثناء احلرائق التي تندلع يف
الأبراج ال�شاهقة املنت�رشة ب�شكل وا�سع ،مثل
دعوة إلى ترجمة سريعة
برج احلمراء �أو برج التجارية ،وي�صعب �إنقاذ
ألفكاره إلى تطبيقات
النا�س املحتجزين يف الطوابق العليا مبا �أن
فعلية على أرض الواقع
�سالمل عربات الإطفاء ال ت�صل �إليها.
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�إجنازات

مكافحة البقع النفطية

تامة
جاهزية َّ
تكريم فريق البيئة
لنجاحه في إبعاد
خطر التسرب النفطي
عن المواقع الحيوية

النفط العائم من �أخطر الأعداء للبيئة البحرية
يف املقام الأول ،ومن ثم الياب�سة عندما حتمله
الأم��واج والتيارات املائية �إىل ال�شواطئ ،لذلك
مبجرد انت�شار بقع نفطية يف املياه يجب مواجهة
هذا اخلطر الداهم ب�أ�سرع ما ميكن ،وخ�صو�صاً
عندما يكون يف املياه الإقليمية وقرب ال�شواطئ.
وت�ستلزم مواجهة خماطر الت�سربات وانت�شار
البقع النفطية ا���س��ت��ع��دادات م�سبقة ،وف��رق
متخ�ص�صة ،ق��ادرة على ال�سيطرة على البقع
النفطية ،واحل��د م��ن ت�أثرياتها ال�سلبية على
البيئة ،وتهديدها للم�شاريع احليوية التي تت�صل
بحياة الأف��راد ،والتنمية الب�شرية واملجتمعية
ب�شكل عام.

�شاطئ امل�سيلة وال�شواطئ املجاورة له ،وعليه
فقد قام ق�سم البيئة يف �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،وف��رق مكافحة الت�رسبات النفطية
مبكافحة الت�رسبات بجهود م�ستمرة �إىل �أن
مت تنظيف ال�شواطئ ب�شكل ت��ام ،والت�أكد من
ال�سيطرة على املوقف.

بقعة جمهولة
يف هذا ال�صدد ،تلقت �رشكت البرتول الوطنية
الكويتية بالغ ًا عن بقعة نفطية جمهولة امل�صدر
ب��ال��ق��رب م��ن را����س ال���زور يف م�ساء 08 -10
 .2017وعلى الفور قامت ال�رشكة ب�إر�سالالفرق املتخ�ص�صة مبكافحة الت�رسبات النفطية
ملكافحة البقعة والقيام بجوالت تفقدية على
تكرمي الإدارة
�شواطئ الكويت.
وت��ق��دي��ر ًا م��ن الإدارة العليا ل��ه��ذه اجل��ه��ود،
وقد مت اكت�شاف امتداد امللوثات النفطية �إىل كرم الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي،
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بح�ضور نواب الرئي�س ،ومدير دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة علي خ�شاوي ،فريق البيئة
لدوره يف مكافحة تلك البقع النفطية.
و�أ�شاد املطريي بنجاح الفريق يف �إبعاد خطر
البقع النفطية ع��ن امل�شاريع التابعة ل�رشكة
«ك��ي��ب��ي��ك» ،وك��ذل��ك حمطتي ال����زور ال�شمالية
واجلنوبية لتوليد الكهرباء� ،إ�ضافة �إىل تنظيف
ال�شواطئ املقابلة ملنطقة امل�سيلة و�صو ًال �إىل
ر�أ�س الأر�ض.

تكرمي فريق البيئة لنجاحه يف احتواء البقعة النفطية

جمال :التدريبات على

حوادث التسربات

النفطية ساعدتنا في
أداء مهمتنا

و�أو���ض��ح رئي�س فريق البيئة الكابنت م�ساعد
�سلمان �أن الفريق عمل على مدار ع�رشة �أيام من
دون انقطاع يف مكافحة البقع النفطية يف هذه
الأماكن ،والعمل على �إزالتها و�إبعاد خماطرها
عن املياه الإقليمية و�شواطئ الكويت.
جاهزية وتدريبات
حول هذه التجربة يف مكافحة الت�رسب والبقع
النفطية التي نتجت عنه كان لـمجلة «الوطنية»
هذه الوقفة مع عدد من موظفي ق�سم البيئة،
حيث �أك��د مهند�س بيئة �أول ح�سام جمال� ،أن
ال��ت��دري��ب��ات واجل��اه��زي��ة حل����وادث الت�رسبات
النفطية �ساعدتنا يف �أداء مهمتنا ،حيث تقوم
��شرك��ة ال���ب�ت�رول ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة بجهود
حثيثة لتطوير ك��ف��اءة املوظفني ملكافحة هذه
الت�رسبات .حيث يعقد ق�سم البيئة �شهري ًا دورة
تدريبية حول اال�ستجابة للت�رسبات النفطية،
وذلك ملوظفي ال�رشكة واملقاولني.
كما تقوم دائرة التدريب والتطوير الوظيفي
با�ستقدام ��شرك��ات متخ�ص�صة لعقد دورات
تدريبية معتمدة يف جم��ال مكافحة الت�رسبات
النفطية ،وتقوم ال�رشكة بعقد تدريبات وهمية

ب�شكل دوري ملختلف �سيناريوهات الت�رسبات
النفطية املحتملة ،وي��ت��م قيا�س �أداء �أق�سام
ال�رشكة املعنية لكل تدريب وهمي ،و�إ���ص��دار
املالحظات لتطوير جاهزية ال�رشكة ملواجهة
�أي ت�رسب من هذا النوع.
تن�سيق وتعاون
من جانبها ،قالت مهند�سة بيئة مرمي الف�صام،
�أن التن�سيق مع ال�رشكات النفطية خالل احلادث
مت منذ اللحظة الأوىل التي حر�صت فيها �رشكة
البرتول الوطنية على التوا�صل والتن�سيق مع
ال�رشكات النفطية الأخ��رى واجلهات املعنية،
درو�س م�ستفادة

�أو���ض��ح مهند�س بيئة �أول ح�����س��ام ج��م��ال،
�أن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية قامت
بتقييم اجلهود املبذولة خالل احلادث ،وذلك
ال�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة ،والعمل على
تطوير �أداء فرق مكافحة الت�رسبات النفطية،
ومن �أهم الدرو�س امل�ستفادة:
• •يجب زي���ادة ال��ت��دري��ب��ات الوهمية التي
ت��ق��وم ب��ه��ا ��شرك��ة ال���ب�ت�رول ال��وط��ن��ي��ة
مب�شاركة م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة.
• •��ضرورة تبادل اخل�برات بني ال�رشكات
النفطية وم�ؤ�س�سات الدولة الأخ��رى يف
جمال مكافحة الت�رسبات النفطية.
• •ي��ج��ب درا����س���ة ال���ط���رق امل��ث��ل��ى حلماية
امل��ن��اط��ق ال��ب��ح��ري��ة احل�����س��ا���س��ة يف حالة
حدوث ت�رسب نفطي.

الفصام :التنسيق

مع الشركات النفطية
لعمل خطة محكمة
الحتواء الموقف

لعمل خطة الحتواء املوقف ،حيث كان رئي�س
فريق البيئة كابنت م�ساعد �سلمان �ضمن فريق
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ال��ذي مت ت�شكيله
ملكافحة البقع النفطية ،وال��ت���أك��د م��ن �سالمة
ال�شواطئ الكويتية.
وقد مت حتديد الأدوار والأولويات منذ البداية،
ك��م��ا مت��ت اال���س��ت��ع��ان��ة ب��خ�برات ��شرك��ة عاملية
ملكافحة الت�رسبات النفطية ،من �أجل مكافحة
التلوث النفطي يف �أ�رسع وقت.
حرارة عالية
�أي�ضا �رشحت مهند�سة بيئة فاطمة ال�شمروخ،
ت�أثري اجلو على مكافحة الت�رسبات النفطية
خ�ل�ال �شهر �أغ�����س��ط�����س ،ح��ي��ث ك��ان��ت درج���ات
احل��رارة والرطوبة عالية ج��د ًا ،وهذه امل�شكلة
كانت من التحديات التي واجهت فريق مكافحة
الت�رسبات ،مما �أوجب علينا عمل جدول لتنظيم
�أوق��ات عمل الفريق ،لتجنب اجلهد احل��راري
يف امل��وق��ع .نتيجة لذلك كانت �أع��م��ال املكافحة
تتوقف خالل فرتة الظهرية.
عمل جماعي
مهند�س بيئة عقاب العجمي� ،أك��د �أن العمل
29

الشمروخ :التحديات

التي واجهت الفريق
الحرارة والرطوبة
المرتفعة في أغسطس

اجلماعي مهم جد ًا ملكافحة الت�رسبات النفطية،
وال��ت��ي ت��ع��د ك��ارث��ة بيئية تتطلب ال��ك��ث�ير من
اجلهد والتنظيم بني الأف��راد ،وه��ذا ما ح�صل
خالل فرتة الت�رسب النفطي يف �شهر �أغ�سط�س
امل��ا���ض��ي� ،إذ ك���ان ه��ن��اك تن�سيق وا���ض��ح بني

لقطات من تكرمي �أع�ضاء الفريق
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ال�رشكات النفطية واالفراد مبوقع العمل ،مما
�أ�سفر ع��ن ت��واف��ق اجل��ه��ود ملكافحة الت�رسيب
و�إجناز العمل بوقت قيا�سي ،وخالل م�شاركتي
مع زمالئي من فريق املكافحة تبني يل �أن العمل
اجلماعي هو �أ�سا�س الإجناز والعمل الفعال.
عمليات ح�سا�سة
كذلك �أ���ش��ار مهند�س بيئة �أح��م��د الن�صف �إىل
�أن مكافحة الت�رسبات النفطية من العمليات
احل�سا�سة ،حيث حتتاج �إىل ت�ضافر اجلهود،
وو����ض���ع خ��ط��ط وا����ض���ح���ة ل����سرع��ة م��ك��اف��ح��ة
الت�رسب ،لذلك يلزم اال�ستجابة ال�رسيعة ملنع

العجمي :العمل

الجماعي مهم لمكافحة
التسربات النفطية
وهو أساس اإلنجاز

انت�شار البقعة النفطية ،مما ي���ؤدي �إىل ت�رضر
البيئة البحرية وال�بري��ة ،وو�صول البقعة �إىل
حمطات حتلية املياه ،ولهذا حر�صت اجلهات
املعنية على و�ضع خطط �رسيعة ومدرو�سة ملنع
انت�شار البقعة واحتوائها ب�أق�رص وقت ممكن.

فعاليات

صفة إنسانية أساسية

االستقاللية!

اال�ستقالل ّية من ال�صفات الأ�سا�سية التي تقف وراء
حتقيق الكرامة الإن�سانية ،وه��ي �ش�أنها �ش�أن كافة
املفاهيم الإن�سانية التي حتتاج �إىل تغذية وتنمية،
وتتط ّلب خربات ُتبنى على �أ�سا�س �سليم منذ ال�صغر،
وتتعدد �أ�شكالها ما بني اال�ستقاللية املالية وال�شخ�صية
والفكرية ،وكذلك اال�ستقاللية يف العي�ش والتعبري
عن النف�س والر�أي والدين والتعلم واختيار ال�شريك
والأ�صدقاء واملهن.

م��اذا تعني كلمة اال�ستقاللية بالن�سبة ل��ك؟ ..
�س�ؤال ا�ستهل به الربوفي�سور يو�سف اجل ّمال
من �رشكة «يوروتك» ور�شة عمل نظمتها دائرة
التدريب والتطوير الوظيفي يف م�رسح املبنى
الرئي�سي لل�رشكة ،ليحرك كل �ساكن ،ويحفز
احل�ضور للم�شاركة ،ويغري معانٍ عديدة كانت
جتول يف خاطر امل�شاركني.
«اال�ستقاللية وات��خ��اذ ال��ق��رار وح��ل امل�شاكل
وال��ن��زاع��ات» ،ك��ان ع��ن��وان ور���ش��ة العمل التي
قدمها اجل ّمال للموظفني اجلدد ،الذين تعدهم
ال�رشكة لي�صبحوا قيادات نفطية م�ستقبلية،
ع�بر ب��رام��ج تدريبية متنوعة ،ت�ؤهلهم لأداء
مهامهم ب�شكل كف�ؤ ،والإب��داع من �أجل تطوير
العمل.

وقد ناق�شت الور�شة كيفية التحرر من القيود
ورشة عمل عن
الفكرية واالجتماعية والثقافية عند اتخاذ
االستقاللية واتخاذ
القرارات احلا�سمة التي ت�ؤثر يف حياة الإن�سان،
فالعواقب لن تعود �إال على متخذ القرار الذي
القرار نظمتها “التدريب
قد يكون اختار وبغري �إرادته تخ�ص�ص ًا درا�سي ًا
والتطوير الوظيفي”
ال ينا�سبه� ،أو زوج ًا غري متوافق معه فكري ًا� ،أو
�سيارة ال تنا�سب طبيعة عمله ،وجميعها �أمثلة
اجل��� ّم���ال ك���ان ي��ب��ح��ث و���س��ط احل��ا��ضري��ن عن
ق��د يتخذ فيها الإن�����س��ان ق���راره حت��ت �ضغوط
احلرية واال�ستقاللية ،مفرق ًا يف حديثه ما بني
الن�صائح العائلية� ،أو االجتماعية ،فت�صيبه
احل��ري��ة وت��خ��ط��ي ح����دود الأدب واالح��ت��رام،
م�ستقب ًال بف�شل ال يتحمله معه النا�صحون.
فهناك فرق كبري ما بني احرتام الآخرين بكل
ثالثة حماور
�صفاتهم العائلية وال��وظ��ي��ف��ي��ة ،وب�ين اتخاذ
قرار ا�ضطراري ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على حياة وللتعرف على ماهية القرار احلر ،والت�أكد من
�أنه نابع من داخل الإن�سان ،وبناء على قناعاته
الإن�سان م�ستقب ًال.
31

متيزت ور�شة العمل ب�أجوائها التفاعلية

ال�شخ�صية ،يجب اال�ستف�سار عن ثالثة حماور
�أ�سا�سية هي (الوعي واخليارات وال�شغف)،
حيث يجب على كل �إن�سان التوقف قبل اتخاذ
القرار لي�س�أل نف�سه هل هو على وعي كامل بكل
الظروف املحيطة قبل اتخاذ هذا القرار ،وهل
مازال لديه خيارات �أخرى مل تدر�س ،وهل لديه
�شغف حقيقي لتنفيذ هذا القرار.
وتظهر هذه الأ�سئلة حقيقة حرية وا�ستقاللية
القرار ،فلي�س من املنطقي �أن يكون الإن�سان
م�ستق ًال يف ق��رار جمرب عليه يف ظل عدم توافر
اخل��ي��ارات �أو ًال يجد يف نف�سه �شغف ًا يبحث به
عن التطبيق� ،أو حتى قرار اتخذ من دون وعي
بالظروف املحيطة.
وجت���در الإ���ش��ارة هنا �إىل �أن ال�شخ�ص ال��ذي
يتمتع با�ستقاللية هو ذلك ال�شخ�ص الذي ميتلك
القوة وال��ق��درة على اتخاذ ال��ق��رارات املتعلقة
بحياته وح��ا��ضره وم�ستقبله ،وال���ذي يتمتع
بجملة م��ن ال��ق��درات وامل��ه��ارات والإمكان ّيات
امل��ادي��ة وامل��ع��رف��ي��ة واجل�����س��دي��ة ،ال��ت��ي ت�ؤهله
لأن يكون ح��ر ًا ،وغري تابع لغريه من الأف��راد
واجلماعات ،علم ًا ب���أن احل��ر ّي��ة واال�ستقاللية
تنتهي عندما تبد�أ حر ّيات الآخرين ،لذلك يجب
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الجمال :يجب التحرُّر من
َّ

القيود المختلفة عند

اتخاذ القرارات الحاسمة

�أن يكون ال�شخ�ص م�ستق ًال بنف�سه دون �أن ي�ؤثر
ذلك �سلب ًا على الأ�شخا�ص املحيطني به.
ال�شخ�صية اال�ستقاللية
وتت�سم ال�شخ�صية اال�ستقاللية بانفتاحها على
الآخَ رين ،وال يقت�رص هذا االنفتاح على �أ�رستها
و�أ�صدقائها فقط ،بل يتعداه �إىل املجتمع ككل.
وم��ن �أه���م �سمات ه��ذه ال�شخ�صية ع��دم بناء
القيود واحلواجز مع الآخرين ،والتعامل معهم
•
•
•
•
•
•

�صفات ال�شخ�ص امل�ستقل

•قوة ال�شخ�صية.
•املعرفة الوا�سعة.
•حتيط ب��ه �شبكة وا�سعة م��ن العالقات
االجتماعية.
•على قدر ج ّيد من االكتفاء املادي الن�سبي.
•ميتلك القدرة على خو�ض غمار النقا�شات
املختلفة.
•لديه �أفكار ووجهات نظر خا�صة به.

بالت�ساوي ،دون اعتبار �أن هناك �أ�شخا�ص ًا �أعلى
مكانة من �آخرين.
ويجد ذو ال�شخ�صية اال�ستقاللية �صفات �إيجابية
يف كل �إن�سان ،فيما يغ�ض النظر عن ال�صفات
ال�سلبية للآخر ،ويبتعد عن نبذه �أو كرهه.
وتتمتع ال�شخ�صية اال�ستقاللية بحب ال��ذات،
وتتعامل مع نف�سِ ها ب�صورة ط ّيبة ،وال يعني
ذل��ك �أن �أ���ص��ح��اب ال�شخ�صية اال�ستقاللية ال
م�شاكل لديهم ،ولكنهم يعرفون كيف يتخطونها
ب�شكل ذكي ومتحرر.
ويف الوقت الذي متنح فيه ت�رصفات ال�شخ�صية
اال�ستقاللية �أ�صحابها الكرامة وعزة النف�س،
ال مي��ك��ن لأ���ص��ح��اب ال�شخ�صية ال��ت��ب��ع��ي��ة �أو
االعتمادية فعل �شيء �سوى مب�ساعدة الآخرين.
ال�شخ�صية االعتمادية
وهذه ال�شخ�صية يبحث �أ�صحابها عن ا�ستمداد
القوة من الأ�صدقاء �أو الأقارب �أو من �شخ�ص
ما .حيث يريدون دائم ًا �أن يح�صلوا على كل
�شيء ب�سهولة� ،سواء بطريقة واعية �أو غري
واعية وبدون �أن يقوموا ب�أي جمهود �شخ�صي.
وت���ع���رف ال�����ش��خ�����ص��ي��ة االع��ت��م��ادي��ة ب�سهولة
االنقياد للآخرين ،وبفق ِر امل���ؤه�لات القيادية

جتربة عملية لتحقيق �أهداف الور�شة

واال�ستقاللية ،وهي قادرة على تقبل الن�صائح،
واتّ��ب��اع التعليمات ب���دون �أي ت��ذم��ر ،وتنفيذ
الأوامر ،وم�ساعدة الآخرين.
�أما بالن�سبة لل�صفات الثانوية ،فهذه ال�شخ�صية
قادرة على االنخراط يف عالقة عاطفية ب�رسعة� ،إذ
�إنها ال تتمكن من العي�ش والعمل بدون م�ساعدة
�أح��د ،وه��ي غري ق��ادرة على اتخاذ ال��ق��رارات،
وتخاف من التعر�ض للرف�ض والهجر.
�أما على �صعيد التحليل النف�سي ،فتظهر هذه
ال�شخ�صية نوع ًا من اخلوف من احلرية ،لأنها
ال تعرف معنى اال�ستقاللية و�أخ���ذ امل��ب��ادرات
بدون تدخل طرف �آخر ،حيث �أن قرارها كان
دائم ًا ب َيد غريها.
�أن�شطة عملية
الأن�����ش��ط��ة العملية ك��ان��ت كلمة ال����سر التي
جعلت احل�ضور يتفاعل م��ع ور���ش��ة العمل،
وي�شارك بها بن�سبة قاربت الـ  ،%100فلم
ي��ك��ن ه��ن��اك م��ن احل�����ض��ور �أح���د م�شغول �أو
تردد يف امل�شاركة ،فقد حثهم اجل ّمال جميع ًا
على امل�شاركة عرب الأن�شطة التفاعلية ،دافع ًا
بت�سا�ؤالت �إيجابية بني احل�ضور جعلت كال

اجل ّمال :يتوجب درا�سة كافة اخليارات قبل اتخاذ قراراتنا

منهم ي�س�أل من يجاوره عن �أك�ثر القرارات
احل��رة التي اتخذها يف حياته ،وع��ن �أكرثها
ا�ستقاللية ،وه��ل ك��ان �سعيد ًا وقتها ،وهل
ا�ستمرت هذه ال�سعادة.
وتناثرت الأ�سئلة التي خلقت جو ًا من احليوية
الإيجابية يف القاعة ،حتى �أنه طلب من اجلميع
كتابة �أ�سئلة له هو �شخ�صي ًا يف �أوراق و�صناعة
طائرات ورقية حتمل الأ�سئلة �إليه ،فخلق جو ًا
من املرح واحلرية يف الور�شة ،جعلت اجلميع
ي�شارك وينتبه بكل تركيز للمحتوى العلمي
وللتطبيقات العملية.
ال��ت��ع��اون وح���ل امل�����ش��اك��ل وت��خ��ط��ي ال��ع��ق��ب��ات
حم��اور �أخ��رى تناولتها الور�شة عرب حمطات
نقا�شية و�أن�شطة خمتلفة ات�صفت كلها باحلرية
واال�ستقاللية يف النقا�ش ،حيث �ساعد اجل ّمال
احل�ضور خالل مدة الور�شة على ك�رس وتخطي
احلواجز االجتماعية.
يف اخلتام ك��رم رئي�س فريق تطوير العاملني
فا�ضل مريزا الربوفي�سور يو�سف اجل ّمال على
املجهود ال��ذي بذله خ�لال ور�شة العمل ،كما
كرم الرئي�س التنفيذي ل�رشكة «يوروتك» فادي
جواد على التعاون املتميز وح�ضور الور�شة.

ثالثة محاور أساسية
تظهر استقاللية القرار
 ..الوعي والخيارات
والشغف
من أهم سمات
الشخصية
االستقاللية عدم بناء
الحواجز مع اآلخرين
إحدى صفات
الشخص المستقل أن
لديه أفكار ووجهات
نظر خاصة به
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جمتمع

الشركة أحد الرعاة

منتخب  ..الذهب!

ع َّمت الفرحة قاعة الت�شريفات يف مطار الكويت ،فور �إطاللة منتخب الكويت
للدراجات املائية ،الذي م َّثل الكويت �أف�ضل متثيل ،ليعود مكل ًال بـالذهب والف�ضـة
والربونز ،من بطولة الواليات املتحدة الأمريكية للدراجات املائية ،التي نظمها
االحتاد العاملي للدراجات املائية يف والية �أريزونا خالل الفرتة من � 30سبتمرب
وحتى � 9أكتوبر .2017
�شركة البرتول الوطنية �شاركت يف اال�ستقبال الر�سمي وال�شعبي احلا�شد للمنتخب
العائد بنتائج متفوقة ،ب�صفتها واحدة من اجلهات الراعية للمنتخب� ،إمياناً منها
بدعم ال�شباب الكويتي يف خمتلف املجاالت ،لتحقيق نتائج م�شرفة للكويت يف
املحافل الدولية بكافة امليادين.
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منتخب الكويت
للدراجات المائية عاد
من بطولة عالمية
بنتائج مشرِّفة

الزميل �أحمد �شهاب م ّثل ال�رشكة يف ا�ستقبال املنتخب العائد

 13ميدالية
�أوبن) لريفع ر�صيد ميدالياته �إىل  21ميدالية
ك��ان يف مقدمة احل�ضور رئي�س جمل�س �إدارة ذهبية ،على امتداد � 11سنة من م�شاركاته يف
ال��ن��ادي ال��ب��ح��ري ال��ري��ا���ض��ي الكويتي ال��ل��واء هذه البطولة العاملية.
املتقاعد فهد ال��ف��ه��د ،وال��ع��دي��د م��ن ال�رشكات
�أول بطل
الراعية واملهتمني بهذه الريا�ضة ال�شيقة ،ومن
وعرب البطل العاملي حممد �أبو ربيع عن الفخر
�ضمنهم «البرتول الوطنية».
ب���إجن��ازات �أب��ط��ال منتخب الكويت الوطني
و�أ�شاد اللواء الفهد ب�أبطال الكويت للدراجات
يف هذه البطولة ،لرفع ا�سم الكويت عالي ًا يف
امل��ائ��ي��ة ال���ذي���ن �أدخ����ل����وا ال��ف��رح��ة �إىل ق��ل��وب
املحافل الريا�ضية الدولية ،وبتتويجه بط ًال
م�شجعيهم ومتابعيهم بعد الإجن��ازات الكبرية
عاملي ًا بف�ضية فئة «ب���رو اوب���ن» ،وامل�صنفة
التي حققوها يف بطولة عام  2017يف الواليات
ك�أقوى فئة لهذا العام ،م�سج ًال بذلك ا�سمه
امل��ت��ح��دة ،مثني ًا على الفريق ال���ذي رف��ع ا�سم
ك�أول العب عربي يحرز هذا اللقب� ،إ�ضافة �إىل
الكويت عالي ًا بفوزه بـ  13ميدالية ،من بينها
ذهبية فئه كبار املحرتفني «برو ليمتد».
ثالث ميداليات ذهبية.
«البرتول الوطنية»
حمفل دويل
وع�بر رئي�س وف��د املنتخب م�رشف ع��ام جلنة وت���وج���ه ب��ورب��ي��ع ب��ال�����ش��ك��ر ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ال��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ال���ن���ادي ال��ب��ح��ري ل��ل��ري��ا���ض��ة ،وال����ن����ادي ال��ب��ح��ري ال��ك��وي��ت��ي،
الريا�ضي ح�سني د�شتي ،عن فخره ب�إجنازات وال����شرك��ات ال��داع��م��ة ،وم��ن �ضمنها �رشكة
املنتخب الذي �شارك بثمانية مت�سابقني يف هذا البرتول الوطنية الكويتية .ووعد ب�إبقاء ا�سم
املحفل الدويل ال�سنوي ،وعلى ر�أ�سهم البطل الكويت وعلم الكويت خفاق ًا من خالل العمل
العاملي حممد �أبو ربيع الذي حقق �إجناز ًا غري ب��روح الفريق الواحد ،بعدما �أ�صبح الفريق
م�سبوق بفوزه بذهبية كبار املحرتفني (برو الكويتي للدراجات املائية مناف�س ًا ي�شار �إليه
بال َبنان يف بطولة الواليات املتحدة الأمريكية
للدراجات املائية.
“البترول الوطنية”
وتوجه بال�شكر للميكانيكيني الذين يواكبون
هذه البطولة لإبقاء الدراجات يف �أعلى حاالت
كانت في استقبال
اجلاهزية ،والتي تتطلب جهد ًا ا�ستثنائي ًا ،كي
المنتخب لدى وصوله
يدخل الفريق املناف�سات مبحركات ذات �أداء
إلى البالد
عالٍ .

علم الكويت
�أ���ش��اد امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة للريا�ضة
ب��الإن��اب��ة د .ح��م��ود فليطح ،ب���إجن��از منتخب
ال��ك��وي��ت ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة يف بطولة العامل
للعبة ،ورف��ع علم الكويت وا�سمها عالي ًا يف
خمتلف املحافل الدولية.
و�أع�����رب ف��ل��ي��ط��ح ع��ق��ب ا���س��ت��ق��ب��ال��ه يف �صالة
الت�رشيفات باملطار �أبطال الكويت امل�شاركني
يف البطولة ع��ن بالغ �سعادته واع��ت��زازه مبا
حققه ه�ؤالء الأبطال من �إجناز ريا�ضي كبري،
وح�صاد م�رشف من امليداليات ُيعد فخر ًا بحد
ذاته.
 11العباً
وك���ان منتخب ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة ���ش��ارك يف
نهائيات بطولة العامل  ،2017التي نظمها
االحت��اد العاملي للعبة ،بوفد تر�أ�سه م�رشف
ع���ام جل��ن��ة ال��ري��ا���ض��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ال��ن��ادي
ال��ب��ح��ري ال��ري��ا���ض��ي ح�سني د���ش��ت��ي ،و�ضم:
عبداهلل بوربيع ،وعبدالوهاب غازي ،مديرين
للجهازين الإداري والفني.
و�ضم الوفد �أي�ض ًا  11العب ًا �أ�سا�سي ًا ،بينهم
بطولة الواليات
المتحدة ينظمها
االتحاد العالمي
للدراجات المائية
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عدد من �أبطال العامل ،يتقدمهم املت�ألق حممد
بوربيع ،وحممد الباز ،وعبدالرحمن العمر،
ويو�سف الب�صريي ،ورا�شد الرا�شد ،وحممد
العنقة ،ووليد العد�ساين ،و�سامي اجل�سمي،
و�سامل املطوع ،وحممد �أحمد ،وقا�سم جعفر.
العبون م�ساعدون
����ش���ارك �أي�������ض���ا يف ال��ب��ط��ول��ة ���س��ت��ة الع��ب�ين
م�����س��اع��دي��ن ،ه���م :ع���ب���داهلل م���ن���دين ،وع��ه��دي
املطوع ،و�سعود ال��وزان ،وجا�سم الرجيب،
وعبداهلل الغامن ،وبندر الربيهي ،و�شارك يف
البطولة مت�سابقون من �أك�ثر من  30دولة،
ميثلون كل القارات.
و�أقام املنتخب الكويتي مع�سكر ًا تدريبي ًا يف والية
(�أري��زون��ا) من � 22إىل � 29سبتمرب ا�ستعداد ًا
للم�شاركة يف هذا احلدث العاملي الكبري ،الذي يقام
مب�شاركة نخبة من �أف�ضل املت�سابقني يف العامل ،من
�أ�صحاب القدرات الفنية العالية ،و�سط م�شاركة
عاملية.
الفهد :نفخر بأبطالنا

الذين أدخلوا الفرحة

إلى قلوب مشجعيهم
جانب �آخر من ا�ستقبال املنتخب لدى و�صوله �إىل مطار الكويت الدويل

نتائج م�شرفة
•
•
•
•
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•حقق البطل العاملي عبدالرحمن العمر ذهبية فئة (نوف�س ليمتد)
وف�ضيتني لفئة (�ستوك نورملي ا�سربيتد ،ليمتد � 800سي �سي).
•ت�ألق البطل العاملي حممد الباز ب���إح��رازه ذهبية فئة (�إك�سربت
اوبن) وبرونزية فئة (برو ليمتد) من بعد عودته من اال�صابة.
•حقق البطل العاملي نواف الفرحان ذهبية فئة (امري ليمتد).
•�أح���رز امل�صنف العاملي البطل زي��د ال��زي��دي يف �أول م�شاركة له
ف�ضيتني للفئات (نوف�س ليمتد ،امري ليمتد).
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للمرة اخلام�سة
مت َّكن املنتخب يف هذه البطولة من املحافظة على �إجن��ازه العاملي
الكبري بتحقيقه املركز الأول يف جمموع النقاط �إىل جانب الواليات
املتحدة يف بطولة العام املا�ضي ،وذلك لل�سنة اخلام�سة على التوايل،
وح�صوله يف تلك البطولة على جمموع العالمة الكاملة للنقاط،
وهي  300نقطة مبجموع  10ميداليات� ،أربع ذهبيات ،وخم�س
ف�ضيات� ،إ�ضافة �إىل برونزية واحدة.

�صحة

نظمته الشركة لتوعية موظفيها

أسبوع
الصحة
العامة
والكلى

الكلى ع�ضو ه��ام من �أع�ضاء ج�سم الإن�سان ،فهي
الع�ضو امل�س�ؤول عن تنقية وت�صفية الدم من ال�سموم
الناجتة عن عملية التمثيل الغذائي ،وكذلك التحكم يف
حجم ال�سوائل يف اجل�سم ،وترتيب كمية العنا�صر مثل
الأيونات والأمالح .وتت�أثر وظائف الكلى بعدة عوامل
�أهمها الأمرا�ض الوراثية ،وال�سن وم�ستويات �شرب
املاء اليومية ،ويف حال �ضعف الكلية� ،أو وهن امل�سالك
البولية يعاين املري�ض عدم قدرة اجل�سم على التخل�ص
من ف�ضالته ،مما ي�ؤثر على جممل احلالة ال�صحية.

الشماع:

الشركة تحرص على
نشر الوعي الصحي
بين موظفيها وعلى
وقايتهم من األمراض
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نائب الرئي�س التنفيذي نا�رص ال�ش ّماع يفتتح فعاليات الأ�سبوع

توعية املوظفني
الكويتي ،انطالق ًا من م�س�ؤوليتها االجتماعية،
ن��ظ��م��ت ��شرك��ة ال���ب�ت�رول ال��وط��ن��ي��ة الكويتية ولتج�سيد ج��ه��وده��ا ال��داع��م��ة للتنمية الوطنية
�أ���س��ب��وع�� ًا ل��ل�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��ك��ل��ى لتوعية امل�ستدامة ،بالرتكيز �أو ًال على بناء الإن�سان.
موظفيها ب�أمرا�ض الكلى وامل�سالك البولية،
�أ�سلوب حياة
وطرق التعامل معها والوقاية منها ،وقد �شهد وق���د ���ش��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات الأ����س���ب���وع حم��ا��ضرة
الأ���س��ب��وع ال���ذي �أ��ش�رف عليه الق�سم الطبي توعوية ح��ول �صحة الكلى ،قدمها الدكتور
بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،جمموعة من �أن�س اليو�سف ا�ست�شاري الأمرا�ض الباطنية
الأن�شطة والفعاليات واملحا�رضات.
و�أم���را����ض ال��ك��ل��ى� ،أك���د فيها ��ض�رورة اتباع
وبهذه املنا�سبة قال نائب الرئي�س التنفيذي �أ���س��ل��وب ح��ي��اة �صحي وم���ت���وازن ،وممار�سة
ل��ل��خ��دم��ات امل�����س��ان��دة ن��ا��صر ال�����ش��م��اع خ�لال الريا�ضة ب�شكل منتظم ،ل�ضمان احلفاظ على
افتتاحه فعاليات الأ���س��ب��وع مب����سرح املبنى �صحة الكلى ،ومن ثم ال�صحة العامة للج�سم.
الرئي�سي� ،إن ال����شرك��ة ت��ويل ج��ل اهتمامها وت�����ض��م��ن��ت امل���ح���ا��ض�رة ���ش�رح���� ًا لأع����را�����ض
بن�رش ال��وع��ي ال�صحي ب�ين موظفيها ،كما �أم��را���ض الكلى ،و�أهمية �إج���راء الفحو�صات
حتر�ص على وقايتهم من الأمرا�ض املختلفة الطبية ال��دوري��ة ،خا�صة تلك املتعلقة بالكلى،
من خالل �إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية مثل قيا�س ن�سبة الكرياتنني ب��ال��دم ،ووج��ود
ح�صوات الكلى
والوقائية.
الربوتني بالبول ،مع متابعة قيا�س �ضغط الدم و�شهد �أ�سبوع ال�صحة العامة والكلى �أي�ضا
و�أ�ضاف �أن ال�رشكة ب�صدد تنظيم فعاليات �صحية با�ستمرار ،ملا له من ت�أثري على الكلى.
حما�رضة �أخرى عن ح�صوات الكلى والتهابات
خارجية ،لتعميم الفائدة على م�ستوى املجتمع وم���ن الأم���را����ض ال��وراث��ي��ة ال��ت��ي مت �رشحها امل�سالك البولية ،قدمها �أخ�صائي جراحة الكلى
«تكي�سات الكلى املتعددة» ،وهو مر�ض وراثي
يجب اتباع أسلوب
األمراض الوراثية
يحتاج للمتابعة الطبية امل�ستمرة وال��ع�لاج،
�أما يف حال وجود كي�س واحد �أو اثنني فيمكن
حياة صحي ومتوازن
وقلة شرب الماء تقف
التكيف معه ،والعي�ش ب�صحة جيدة.
ال��ذي ي�صل فيه امليكروب �إىل اجلهاز البويل
عن طريق ال��دم �أو اجلهاز التنا�سلي ،ويعاين
املري�ض من وجود �صديد ب�شكل كبري ،وكذلك
االلتهاب الكلوي املزمن ،وهو عبارة عن تكرار
مما
حل��دوث التهاب الكلى احل��اد دون ع�لاجّ ،
يت�سبب ب�ضمور الكلى والف�شل الكلوي.
و�أ�شار اليو�سف �إىل حاالت الأم�لاح يف الكلى،
وهي عبارة عن تراكم كميات كبرية من الأمالح
على ج��دار الكلى ،بحيث ال ي�ستطيع اجل�سم
التخ ّل�ص منها ،ويعاين امل�صاب بها ب�أمل �شديد،
وقد تكون حمل لتكون ح�صوات الكلى ،وهي
عبارة عن تر�سب الأم�لاح يف الكلى على �شكل
كرة يتفاوت حجمها بني ر�أ�س الدبو�س �إىل كرة
الغولف ،ويعاين املري�ض هنا من مغ�ص كلوي.

وراء التهابات الكلى
والمسالك البولية
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التهاب حاد
و�شهدت املحا�رضة �رشح ًا اللتهاب الكلى احلاد

لضمان الحفاظ على
صحة الكلى

ا�شتمل الأ�سبوع على �إجراء فحو�صات طبية جمانية

وامل�سالك البولية بالوحدة الكويتية الأملانية
مب�ست�شفى اجلاراهلل الدكتور فردين خاجة ئي.
وم���ن خ�ل�ال ع��ر���ض م���رئ���ي�� ،ش�رح امل��ح��ا��ضر
كيفية عمل �أج��ه��زة الكلى واحل��ال��ب واملثانة
والربو�ستاتا ،مو�ضح ًا الأمرا�ض التي ت�صيب
كال منها ،وطرق عالجها والوقاية منها.
و�أو�ضح �أن كثري ًا من الأمرا�ض امل�شار �إليها
حتدث لأ�سباب وراثية ال دخل للطعام وال�رشاب
فيها� ،إال �أن ��شرب امل��اء بكميات متوازنة قد
ي�ساعد كثري ًا يف جتنب حدوث هذه الأمرا�ض يف
بع�ض احلاالت.
�أ�سئلة احل�ضور
ث��م فتح امل��ح��ا��ضر ب��اب الأ���س��ئ��ل��ة ،جميب ًا على
ت�سا�ؤالت احل�ضور عن ح�صوات الكلى ليدير
امل��ح��ا��ضرة ب�شكل تفاعلي يلبي احتياجات
احل�����ض��ور الثقافية ،مو�ضحا �أن  %80من
ح�����ص��وات الكلى ت���ذوب دون ت��دخ��ل جراحي
ب��زي��ادة ن�سب ال�����س��وائ��ل باجل�سم م��ع بع�ض
الأدوي��ة ،فيما حتتاج  %20فقط من احلاالت
لهذا التدخل.
وع��ن �أع��را���ض احل�����ص��وات ق��ال �إن��ه��ا تتمثل
يف املغ�ص الكلوي وهو من �أكرث الآالم التي
يعرفها الإن�سان ،وميكن التغلب عليها م�ؤقت ًا
بامل�سكنات �إىل �أن يتم تفتيتها والتخل�ص
منها.
المعرض شهد
فحوصات فورية
على كلى الموظفين
باستخدام أجهزة
متطورة

و�أو�ضح �أن حجم الربو�ستاتا ال يعد مقيا�س ًا،
فقد يكون الت�ضخم طبيعي ًا ومن دون ت�أثري ،و�أن
الأع��را���ض املر�ضية يف ح��ال التهابات امل�سالك
البولية هي ما يجب درا�ستها ومراجعتها مع
الطبيب.

ت�ضخم الربو�ستاتا
وان���ت���ق���ل امل���ح���ا��ض�ر ب���احل���دي���ث اىل ت�����ض��خ��م
الربو�ستاتا الطبيعي والعر�ضي ،مو�ضح ًا �أن
معظم الرجال ي�صابون بهذا املر�ض طبيعي ًا بعد
تخطي عمر الـ  50عام ًا ،مما ي�سبب لدى البع�ض
انخفا�ض يف ال��ق��درة اجلن�سية ،و�صعوبات يف
االلتهابات البولية
عمليات تفريغ ال�سائل وتكرار التبول ،يف ظل
وعن �أك�ثر الأم��را���ض �شيوع ًا وهي االلتهابات
عدم القدرة على التفريغ الكامل ،و�ضعف تدفق
البولية ،قال �إنها تنتج عن عدة ع��ادات �سيئة،
البول.
كت�أجيل دخول احلمام ،وقلة �رشب املاء ،وهي
يف ال��غ��ال��ب غ�ير م��ع��دي��ة ،وتنتج م��ن اجلراثيم
 % 80من الحصوات
العادية داخ��ل ج�سم الإن�سان ،وميكن التغلب
تذوب دون تدخل
عليها بتغري هذه العادات.
جراحي وااللتهابات
و�أ�ضاف �أن بع�ض االلتهابات ينتج ب�سبب املثانة
الع�صبية التي ت�سبب تكرار دخول احلمام يف
البولية األكثر شيوع ًا
فرتات متقاربة ،وعدم التفريغ الكامل ،وميكن
التغلب على هذا النوع عرب راحة املثانة بالنوم
معر�ض م�صاحب
وت�ضمن ب��رن��ام��ج �أ���س��ب��وع ال�صحة العامة جيد ًا ،وراحة اجل�سم ،وقلة الع�صبية ،والبعد
وال��ك��ل��ى� ،إق���ام���ة م��ع��ر���ض ط��ب��ي ع��ل��ى م���دار عن ال�ضغط الع�صبي.
ثالثة �أي��ام ،مب�شاركة ع��دد من امل�ست�شفيات وع��ن االلتهابات الن�سائية امل�صاحبة حلاالت
وامل��راك��ز الطبية املتخ�ص�صة ،التي قدمت �سل�س البول ،ن َّبه على �أهمية مراجعة الطبيب
بدورها عرو�ض ًا وخدمات خا�صة وح�رصية مع �إجراء فحو�صات ن�سب احلديد والفرييتني
للموظفني ،وقامت بع�ضها ب�إجراء فحو�صات يف الدم ،كما قدم للح�ضور عدد ًا من التدريبات
ف��وري��ة على كلى امل��وظ��ف�ين يف ع��ي��ادة املبنى الريا�ضية والأو�ضاع واحلركات التي ت�ساعد
الرئي�سي با�ستخدام �أجهزة متطورة.
ع�����ض�لات اجل�����س��م يف ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ب��ول
ويف اخل���ت���ام ك���رم���ت «ال����ب��ت�رول ال��وط��ن��ي��ة» للتخل�ص من �أعرا�ض �سل�س البول.
امل��ح��ا��ضري��ن ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ي��م��ة التي
ق��دم��وه��ا يف حم��ا��ضرات��ه��م خ�ل�ال الأ���س��ب��وع
ال�صحي ،وتقدمت بال�شكر لكل امل�شاركني
يف امل��ع��ر���ض ،كما ك��رم��ت م��دي��ر ��شرك��ة ما�س
لال�ست�شارات وال��ب��ح��وث الت�سويقية زاه��ر
الرز ،على التنظيم اجليد للم�ؤمتر واملعر�ض
وال��ت��ن�����س��ي��ق امل��ت��م��ي��ز ب�ي�ن اجل���ه���ات الطبية
امل�شاركة.

معظم الرجال
يصابون بتضخم

البروستاتا طبيعي ًا
بعد تخطي عمر
الـ  50عام ًا
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من القانون

ما بين العقد والقانون

اإليجار

الإيجار كعقد بني طرفيه يحتوي على التزامات وحقوق،
�إال �أن هناك تنظيم قانوين للعالقة الإيجارية يجب �أخذه يف
االعتبار ،حتى ال ُيفاج�أ �أي من طريف العقد ب�أن بع�ض حقوقه
التي �أكدها يف بنود العقد معطلة مبوجب القانون� ،أو ما ن�ص
عليه �أي منهما يف العقد ي�ستطيع الطرف الآخ��ر االلتفاف
حوله ،والتخل�ص من االلتزامات الواردة به وفقاً حلق قرره
له القانون ،وبناء على ذلك يجب �أن يكون لدي اجلميع،
�سواء من لديهم خلفية قانونية �أو غريها ،ثقافة فهم العالقة
الإيجارية ،وكيفية حترير عقود الإيجار وهذا هو الغر�ض
من املقال ،وا�ستخدام العبارات الب�سيطة فيه.
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�إعداد :د� /أمين عبداملالك
م�ست�شار قانوين �أول للعمليات وامل�شاريع
الدائرة القانونية

عالقة تعاقدية
تحكمها إرادة طرفيها
وتتأثر بقوانين
وضعت لتحكم إطارها

معرفة ن�صو�ص القانون جتنِّب امل� ّؤجر وامل�ست�أجر الدخول يف متاهة النزاعات

العالقة الإيجارية التي حتكمها �إرادة طرفيها
 ب��اع��ت��ب��اره��ا ع�لاق��ة ت��ع��اق��دي��ة  -ت��ت���أث��ر بعدةقوانني و�ضعت لتحكم �إط��اره��ا ،وتنظم حقوق
وواج��ب��ات امل��ال��ك و امل�����س��ت���أج��ر ،وف��ق�� ًا لطبيعة
العني امل�ؤجرة والغر�ض من الإيجار ،وتطبيق
القواعد القانونية و الإجرائية يف حالة حدوث
خالف بينهما ،ولعل درا�سة عقد الإيجار حتتاج
�إىل تف�صيل مط ًول� ،إال �إننا نقت�رص يف هذا املقال
على ع��ر���ض بع�ض النقاط الهامة فيما يتعلق
بعقد الإي��ج��ار وطبيعته ،وبحقوق والتزامات
امل�ؤجر وامل�ست�أجر وم�صدرها ،والأجرة و كيفية
حتديدها ،واالم��ت��داد القانوين لعقد الإي��ج��ار،
قد تتأثر القيمة

اإليجارية سلبي ًا

إذا ما تردت حالة
العين المؤجرة

و�أ�سباب الإخ�لاء العقدية والقانونية ،وننتهي �أو ا�ستحقاق الأج��رة �أو االل��ت��زام بالرتميمات
بعر�ض ال��ف��ارق ب�ين الإي��ج��ار املنعقد ألغ��را���ض وال�صيانة ،وك��ذا يف خ�صو�ص َم��ن له احل��ق يف
ال�سكنى ،ولغري �أغرا�ض ال�سكنى.
�إبرام عقد الإيجار والإبراء من القيمة الإيجارية
�أو تخفي�ضها �أو �إدارة املال ال�شائع يف العموم
ان�صراف �آث��ار عقد الإي��ج��ار �إىل �أطرافه
(باعتبار �أن عقد الإيجار من عقود الإدارة).
وامتدادها للغري:
عقد الإيجار:
الأ�صل �أن الإي��ج��ار باعتباره عقد فهو يحتوي
على حقوق والتزامات كل من طرفيه امل�ؤجر عرف القانون املدين عقد الإيجار يف املادة 561
وامل�ست�أجر� ،إال �أنه قد ي�ؤثر �أو تت�أثر به �أطراف منه ان��ه عقد يلتزم امل�ؤجر مبقت�ضاه �أن ميكن
�أخ��رى مل حت�رض كتابة العقد ،ومل تكن طرف ًا امل�ست�أجر من االنتفاع ب�شيء معني ملدة حمدودة
فيه ،ولي�س لهم توقيع عليه ،فعقد الإيجار الذي يف مقابل عو�ض مايل.
يلتزم به امل���ؤج��ر وامل�ست�أجر قد ُيعقد ل�صالح والتعريف الوارد بقانون الإيجار رقم  35ل�سنة
طرف ثالث ،كمن ي�ست�أجر �شقة ل�سكن ابنه.
وقد ميتد �أثر العقد �إىل �آخرين ،كاخللف العام
يراعى في تقدير
واخل��ا���ص لكل م��ن امل���ؤج��ر وامل�ست�أجر (ورث��ة
ودائ��ن�ين) ،حيث ميتد �إىل ورث��ة امل�ؤجر وورث��ة
أجرة المثل جميع
امل�ست�أجر و�إن تعددوا –حال وفاة �أي منهما –
العناصر كحالة العين
�سواء فيما يتعلق باحلق يف ال�سكن �أو الإقامة �أو
االنتفاع بالعني امل�ؤجرة �أو الت�أجري من الباطن،
ومساحتها وغيرها
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اإليجار عقد
يحتوي على حقوق
والتزامات طرفيه
المؤجر والمستأجر

 1978يف املادة الرابعة منه :الإيجار عقد يلتزم
امل�ؤجر مبقت�ضاه �أن ميكن امل�ست�أجر من االنتفاع
بعني معينة مدة حمددة لقاء اجر معلوم.
نطاق تطبيق قانون الإيجار رقم  35ل�سنة
 1978وتعديالته:
ت�رسي �أحكام القانون على العقارات/الأرا�ضي
ال��ف�����ض��اء ،وي�ستثنى م��ن تطبيقه الأرا����ض���ي
ال��زراع��ي��ة ،و�إذا ا���ش��ت��م��ل ال��ع��ق��د ع��ل��ى ��شروط
جوهرية غري م�ألوفة ،ومعنى ن�ص املادة الأوىل
من القانون �سالفة البيان �أن الإي��ج��ار� ،سواء
كان لغر�ض ال�سكنى �أو لغري �أغرا�ض ال�سكنى،
يخ�ضع لأح��ك��ام ه��ذا القانون ،و�إذا تعار�ضت
��شروط العقد مع ما ن�ص عليه القانون غلبت
ن�صو�ص القانون� ،أما �إذا كان الإيجار ينطبق
عليه ن�ص املادة الأويل ،وخرج عن نطاق تطبيق
�أحكام ه��ذا القانون ،ف�إنه يخ�ضع ك�أ�صل عام
للقانون املدين� ،أو التجاري ح�سب الأحوال.
مدة العقد:
هي املدة املحددة بالعقد ،ف�إن مل يتم االتفاق على
مدة معينة� ،أو تعذر �إثبات امل��دة ،وجب اعتبار
الإيجار منعقد ًا للفرتة املعينة لدفع الأجرة.
الأجرة:
ه��ي مقابل االن��ت��ف��اع بالعني امل���ؤج��رة ،وتكون
الأج����رة امل��ت��ف��ق عليها يف ع��ق��د الإي���ج���ار ملزمة
للمتعاقدين ،فال يجوز تعديلها �إال باتفاقهما،
�أو للأ�سباب التي يقررها القانون ،وبناء على
ذل���ك ف���إن��ه يحق لكل م��ن امل���ؤج��ر وامل�ست�أجر
التم�سك ب���أج��رة املثل ،ويحق لكل منهما طلب
تعديل الأجرة املتفق عليها �إذا ا�ستمرت العالقة
الإي��ج��اري��ة م��دة ال تقل عن خم�س �سنوات على
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الأق���ل ،م��ا مل يكن الإي��ج��ار معقود ًا مل��دة �أط��ول
فت�رسي الأجرة املتفق عليها �إىل نهاية مدة العقد
(مادة  11من القانون  35ل�سنة  )1978ويكون
طلب التعديل ���س��واء م��ن امل���ؤج��ر �أو امل�ست�أجر
ر�ضائي ًا باتفاقهما� ،أو ق�ضائي ًا مبوجب �إجراءات
ن�ص عليها القانون �سالف الذكر.
حتديد �أجرة املثل:
ي��راع��ى يف تقدير �أج���رة امل��ث��ل جميع العنا�رص
الالزمة لذلك كحالة العني وم�ساحتها ودرجة
ال��ع��م��ران والأج����ور ال�سائدة يف منطقتها وما
يت�صل بالعني امل���ؤج��رة م��ن �أو���ص��اف عامة �أو
خا�صة ت�ؤثر يف منفعتها (م��ادة  4من القانون
 35ل�سنة  ،)1978واجل��دي��ر بالذكر هنا �أن
تعديل الأج��رة قد يكون بالزيادة �أو النق�صان،
لأن هناك ح��االت تت�أثر فيها القيمة الإيجارية
ت�أثري ًا �إيجابي ًا نتيجة زيادة القيمة العقارية للعني
امل�ؤجرة� ،أو لأ�سباب اقت�صادية خا�صة مبعدالت
الت�ضخم و غريها ،وقد تت�أثر القيمة الإيجارية
�سلبي ًا �إذا ما تردت حالة العني امل�ؤجرة� ،أو قلت
القيمة العقارية باملكان ،ففي هذا الفر�ض الأخري
يكون من حق امل�ست�أجر طلب تخفي�ض الأجرة
وفق ًا لل�رشوط وال�ضوابط الواردة بالقانون.
انتهاء عقد الإيجار وامتداده القانوين:
الأ���ص��ل �أن ينتهي عقد الإي��ج��ار بانتهاء مدته
املعينة يف العقد ،ف�إن انتهى العقد وبقي امل�ست�أجر
منتفع ًا بالعني دون اعرتا�ض من امل�ؤجر اعتُرب
الإيجار قد جتدد ب�رشوطه الأوىل ،وملدة – �أو مدد
متتالية – و�إذا رغب �أحد الطرفني يف �إخالء العني
وجب عليه �أن ينبه الطرف الآخ��ر قبل الإخ�لاء
مبدة ن�ص عليها القانون ،مامل يكن هناك اتفاق
على ميعاد معني للتنبيه بالإخالء وجبت مراعاته
(مادة  19من القانون  35ل�سنة .)1978
�إال �أن امل�رشع يف املادة  20من ذات القانون ،التي
تعدلت مبوجب القانون  8ل�سنة  1994ن�صت
على �أنه ا�ستثناء من املادة  19ال يجوز للم�ؤجر
�أن يطلب – ولو عند انتهاء مدة الإيجار – �إخالء
العني امل�ؤجرة فيما عدا الأرا�ضي الف�ضاء� ،إال

إذا قام المستأجر
بتأجير العين كلها أو
جزء منها من الباطن
وجب عليه اإلخالء

لأحد الأ�سباب املن�صو�ص عليها باملادة.
�أ�سباب الإخالء:
هناك �أ�سباب قانونية و�أ�سباب عقدية ،وقد تكون
�أ�سباب الإخالء قانونية وعقدية يف ذات الوقت �إذا
ما ا�شتمل العقد على �أ�سباب للإخالء من�صو�ص
عليها قانون ًا ،فعلى �سبيل املثال �إذا ما ت�ضمن
العقد �رشوط ًا مبقت�ضاها يحظر على امل�ست�أجر
�إح��داث تغيري بالعني� ،أو منعه من الت�أجري من
الباطن� ،أو يحظر ا�ستخدام العني يف �أعمال ت�رض
مب�صلحة امل�ؤجر وغريها.
�أ�سباب الإخالء املن�صو�ص عليها باملادة
:20
 -1ع��دم �سداد الأج���رة� ،سواء امل��ح��ددة يف عقد
الإيجار� ،أو تلك التي �صدر حكم بتحديدها خالل
ع�رشين ي��وم�� ًا م��ن ت��اري��خ ا�ستحقاقها� ،إال �أن��ه
يجوز للقا�ضي �أن يقبل ال�سداد املت�أخر ،ويق�ضي
باعتبار الدعوى ك�أن مل تكن ،ويلزم امل�ست�أجر
بامل�رصوفات �إذا ك��ان لت�أخره يف ال�سداد عذر
قوي تقبله املحكمة.
� -2إذا قام امل�ست�أجر بت�أجري العني كلها �أو جزءاً
منها م��ن الباطن� ،أو ت��ن��ازل ع��ن الإي��ج��ار لغري
مالكها� ،أو �أ�سكن معه يف العني َمن مل يكن طرف ًا
يف عقد الإي��ج��ار ،ما مل ي���أذن له امل�ؤجر مبوجب
�إذن كتابي �رصيح.
� -3إذا ا�ستعمل امل�ست�أجر العني امل���ؤج��رة� ،أو
�سمح با�ستعمالها بطريقة تنايف �رشوط الإيجار،
�أو تخالف النظام العام� ،أو الآداب العامة� ،أو
ت�رض مب�صلحة امل�ؤجر.
� -4إذا كانت العني م�ؤجرة ملمار�سة التجارة فيها
ف�أغلقها امل�ست�أجر بدون عذر تقبله املحكمة مدة

ي�سعى القانون �إىل معاجلة كل ما يتع ّلق بالعني امل�ؤجرة

جتاوز �ستة �أ�شهر ،حتى ولو دفع الأجرة.
� -5إذا �أثبت امل�ؤجر �أن العني امل�ؤجرة �أ�صبحت
�آي���ل���ة ل��ل�����س��ق��وط ،وي��خ�����ش��ى م��ن��ه��ا ع��ل��ى �سالمة
ال�سكان� ،أو �صدر قرار ملزم بالهدم من اجلهة
التنظيمية املخت�صة.
� -6إذا �أراد املالك ه��دم العني امل���ؤج��رة لإع��ادة
بنائها م��ن ج��دي��د يف �إح���دى احل���االت ال���واردة
بالن�ص.
� -7إذا رغ��ب امل���ؤج��ر يف تعلية املبنى ،ومل يكن
ثمة اتفاق مينعه من ذلك ،ب�رشط �أال يكون من
املمكن �إجراء التعلية مع بقاء امل�ست�أجر يف العني
امل�ؤجرة.
� -8إذا ق��ام��ت ب��امل��ال��ك ح��اج��ة لل�سكن يف عقاره
بنف�سه �أو ب�إحدى زوجاته �أو �أح��د �أ�صوله �أو
فروعه� ،أو كان مالك العقار ال ميلك �سوى املكان
امل�ؤجر ،ويرغب يف �سكناه بنف�سه.
� -9إذا كانت العني امل�ؤجرة واقعة �ضمن �سكن
املالك اخلا�ص ويرغب يف ا�ستغاللها �أو �شغلها
بنف�سه �أو ب���أح��د �أ���ص��ول��ه �أو ف��روع��ه �أو ممن
يعولهم.
� -10إذا كان وال��د القا�رص ميار�س التجارة يف
عني �أو �أكرث مملوكة له� ،أو خم�ص�صة له و�أجرها
ال��و���ص��ي ب��ع��د وف��ات��ه �إىل امل�����س��ت���أج��ر ،واح��ت��اج
القا�رص �إىل هذا املكان وفق �رشوط و�ضوابط.
� -11إذا ك��ان��ت ال��ع�ين امل����ؤج���رة ً
حم�ل�ا مل��زاول��ة
التجارة� ،أو �إحدى املهن ،و�صدر حكم ق�ضائي
�أو قرار �إداري ب�إبعاد امل�ست�أجر.

التفرقة بني الإيجار لغري غر�ض ال�سكنى
والإيجار لغر�ض ال�سكنى:
التعديل الت�رشيعي مبوجب القانون  8ل�سنة
� 1994أ�ضاف �إىل مواد قانون �إيجار العقارات
امل��ادة  26مكرر الفقرة (ب) التي ن�صت على
�أن���ه« :ي��ج��وز للم�ؤجر يف ال��ع��ق��ارات امل���ؤج��رة
لغر�ض ال�سكن �إنهاء عقد الإيجار بعد م�ضي
خم�س ���س��ن��وات م��ن ت��اري��خ العقد م��ا مل يتفق
الطرفان على مدة �أطول من ذلك ،وميتد العقد
بالن�سبة للم�ؤجر مل��دة �أو مل��دد مماثلة ،ولكن
ب��ال����شروط التي يتفق عليها ال��ط��رف��ان ،م��ا مل
ينبه امل�ؤجر امل�ست�أجر برغبته يف �إخ�لاء العني
قبل انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على الأقل من ال�سنة
الأخ��ي�رة ،وي��ك��ون التنبيه ب��الإخ�لاء بوا�سطة
مندوب الإعالن .كل ذلك مع عدم الإخالل بحق
امل�ؤجر يف طلب �إخالء العني امل�ؤجرة للأ�سباب
امل��ن�����ص��و���ص عليها يف امل����ادة ( )20م��ن ه��ذا
القانون ،ف���إذا مل يتفق الطرفان على �رشوط
جديدة ،وبقي امل�ست�أجر منتفع ًا بالعني امل�ؤجرة
بعلم امل���ؤج��ر دون اع�ترا���ض منه ،امتد العقد
بالن�سبة للم�ؤجر مل��دة خم�س �سنوات �أخ��رى
ب��ذات �رشوطه ،وال يحول ذلك دون �إعمال ما
تن�ص عليه املادة ( )11من هذا القانون».
ويالحظ من قراءة الن�صو�ص اخلا�صة بالإخالء
وفق ًا لتعديالت قانون الإيجار �أن امل�رشع غاير
يف املعاملة يف خ�صو�ص �إنهاء عقد الإيجار ما بني
امل�ؤجر و امل�ست�أجر ،وغاير �أي�ض ًا يف املعاملة يف

�ش�أن الإيجار بغر�ض ال�سكنى �أو لغري �أغرا�ض
ال�سكنى ،ف���أع��ط��ى احل��ق للم�ست�أجر يف طلب
�إنهاء العالقة الإيجارية دون امل�ؤجر ،حتى و�إن
انتهت مدة العقد فجعل العقد ممتد ًا يف مواجهة
امل�ؤجر �إذ ما رغب امل�ست�أجر يف اال�ستمرار ،ثم
رفع امل�رشع بع�ض الإرهاق عن كاهل امل�ؤجر يف
التعديل امل�ضاف مبوجب القانون قم  8ل�سنة
 ،1994الذي �أ�ضاف املادة  26مكرر ،ف�أعطى
للم�ؤجر احلق يف �إنهاء العالقة الإيجارية �إذا
ك��ان الإي��ج��ار لأغ��را���ض ال�سكنى بعد م�ضي
خم�س �سنوات من تاريخ العقد ،مامل يتفق علي
مدة �أط��ول ،ويف حالة عدم �إب��داء امل�ؤجر رغبته
يف �إنهاء العقد ف�إنه ميتد ملدة �أو مدد مماثلة �إىل
�أن ينبه امل�ؤجر على امل�ست�أجر برغبته يف �إخالء
العني قبل انق�ضاء ثالثة �أ�شهر على الأقل من
ال�سنة الأخ�ي�رة ،وم��ن ث��م ال ي�ستطيع امل�ؤجر
�إنهاء عقد الإيجار ،حتى �إذا انتهت مدته طاملا
�أن للم�ست�أجر رغ��ب��ة يف اال���س��ت��م��رار ،ويكون
من حق امل�ؤجر طلب الإنهاء �إذا كان الإيجار
لغر�ض ال�سكنى ،وم�ضت مدة خم�س �سنوات،
�أما �إذا كان الإيجار لغري غر�ض ال�سكنى ف�إنه
ال ي�ستطيع �إنهاء العقد حتى ولو انتهت مدته.
ولكن ���س��واء امتد الإي��ج��ار برغبة امل���ؤج��ر �أو
رغم ًا عنه ،فله وللم�ست�أجر �أن يطلب �أي منهما
تعديل الأجرة بعد م�ضي خم�س �سنوات ،لتكون
الأجرة املعدلة متثل �أجرة املثل عم ً
ال باملادة 11
من ذات القانون.
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علوم وتكنولوجيا

شهدت تطوراً كبيراً

صناعة الطائرات
�شهدت �صناعة الطائرات تطور ًا كبري ًا منذ بداية القرن املا�ضي حتى نهايته،
وتربعت على عر�ش النقل� ،إذ تفوقت على كافة و�سائل النقل الأخ��رى،
كالقطارات ،واحلافالت ،وال�سفن ،وخ�صو�صاً يف جمال نقل امل�سافرين من
بلد �إىل �آخ��ر ،وكذلك حققت �أف�ضل النتائج من حيث اجل��ودة وال�سالمة،
و�أثبتت هذه ال�صناعة والأنظمة امل�ستخدمة فيها كفاءة عالية ،حتى �أنها
�صنفت �أكرث �أماناً من ال�سيارات والدراجات النارية ،كما �أن �ضحايا حوادث
الطريان �أقل بكثري من و�سائل النقل الأخرى ،ف�شكر ًا للأخوين رايت ،اللذين
بذال جهود ًا عظيمة يف �صناعة �أول طائرة يف العامل.
الأخوان رايت
ول����د الأخ�������وان راي�����ت يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية ،وهما ويلرب رايت ()1913 -1876
و�أورفيل رايت ( ،)1948 -1871وقد �صنعا
�أول طائرة يف العامل .وقاما ب�أول رحلة جتريبية
ناجحة يف  17دي�سمرب  .1903كان الأخ��وان
مهند�سني ،وعمل �أورفيل يف املجال امليكانيكي
وفني دراج���ات هوائية ،وك��ان كل منها يحب
الطريان و�شغوف ًا به.
البداية والتو�سع
�أده�����ش��ت الرحلة التجريبية الأوىل للأخوين
ال��ع��امل ب����أ��س�ره لأن��ه��م��ا ا���س��ت��ط��اع��ا �أن يحلقا
بطائرتهما ،وق��د ر�سما اخل��ط��وط العري�ضة
للطريان ،ال��ذي مل يعد حلم ًا بعيد امل��ن��ال بعد
تلك الرحلة .وكانت �أطول رحلة طريان حققها
الأخوان قد ا�ستمرت ملدة  75دقيقة على ارتفاع
 100مرت .وبعد �سنوات قليلة من هذ التجارب
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العـدد  - 477دي�سمرب 2017

تربعت الطائرات
على عرش النقل
وتفوقت على
وسائل النقل األخرى

�أدرك���ت احلكومة الأمريكية �أهمية الطريان ،حيث �شهدت �صناعة الطائرات �إق��ب��ا ًال كبري ًا
عندها تعاقد �سالح الإ�شارة يف القوات امل�سلحة من النا�س بعد �أن تعززت ثقتهم بالطائرات،
الأمريكية على ��شراء طائرة من ط��راز رايت .و�إدراكهم لأمانها و�سالمتها.
وكانت هذه الطائرة مبثابة �أول طائرة حربية
بني حربني!
يف العامل ،ويف هذه الأثناء ،منح بع�ض الأثرياء �ساهم التقدم التقني بني احلربني العامليتني
الأمريكيني� ،سنة 1909م ،الأخ��وي��ن قر�ض ًا الأوىل والثانية كثري ًا يف تقدم وت�سارع وترية
لإن�����ش��اء ��شرك��ة ل�صناعة ال��ط��ائ��رات� ،سميت �صناعة الطائرات .وت�أ�س�ست �رشكة بوينغ يف
«راي��ت» وك��ان مقرها يف مدينة دايتون بوالية  15يوليو  1916على يد وليام بوينغ ،ويف هذه
�أوهايو ،ومقرها الرئي�سي يف نيويورك ،وكان املرحلة مت ت�صميم املحركات النفاثة يف اململكة
هناك تطور �آخ��ر �سنة  ،1909حيث ب��د�أ جلن املتحدة و�أملانيا ،والزالت اململكة املتحدة ت�صنع
مارتن يف �صناعة الطائرات يف كني�سة مهجورة حمركات فائقة اجلودة عن طريق �رشكة رولز
يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ،ويف غ�����ض��ون ���س��ن��وات قليلة روي�س ،ومت �أي�ض ًا اخرتاع الرادار ،الذي لعب
�أ�صبحت �رشكته رائ��دة يف �صناعة الطائرات دور ًا مهم ًا يف �سالمة النقل اجلوي.
احلربية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
الع�صر الذهبي
وق��د عقد يف فرن�سا �أول لقاء ر�سمي للطريان مع نهاية احلرب العاملية الثانية ازدهر النقل
�سنة  ،1909وعر�ضت فيه �أك�ثر م��ن ثالثني ال��ت��ج��اري م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ع��م��ال ال��ط��ائ��رات
ط��ائ��رة ،وعر�ضت �ست ط��ائ��رات منها للبيع ،الع�سكرية منتهية اخل��دم��ة لنقل الب�ضائع

�أده�شت جتربة الطريان الأوىل للأخوين رايت العامل ب�أ�رسه

وامل�سافرين ،و�شكلت ه��ذه املرحلة الع�رص
الذهبي ل�صناعة الطائرات ،و�شهدت تقدم ًا
مل ي�سبق ل��ه مثيل .وت�أ�س�س يف تلك املرحلة
ع���دد م���ن ��ش�رك���ات ال���ط�ي�ران خ�����ص��و���ص�� ًا يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا .وكانت
طائرة «بوينغ  »747التي طرحتها ال�رشكة
�سنة  1969مبثابة ث��ورة جديدة يف الطريان
امل��دين ،ويف الربع الأخ�ير من القرن املا�ضي
رك����زت ال��ب��ح��وث وال��ت�����ص��ام��ي��م ع��ل��ى تطوير
ال��ق��درات املالحية و�أنظمة التحكم ،بعد �أن
تغريت �أغرا�ض ا�ستخدام الطائرات� ،إذ كانت
ت�ستخدم يف احلروب� ،أي و�سيلة قتل وتدمري،
لكنها ات��خ��ذت منحى �آخ��ر وه��و اال�ستخدام
التجاري يف نقل الب�ضائع وامل�سافرين.
�أمن و�سالمة
لقد حقق النقل اجل��وي م�ستويات عالية من
الأم���ن وال�سالمة للم�سافرين �إىل درج���ة �أن��ه
تخطي معظم و�سائل النقل الأخ���رى .ووفق ًا
لعدد من الدرا�سات ،وح�سب جمل�س ال�سالمة
الوطني الأمريكي ف�إن ن�سبة الوفيات لكل 100
مليون م�سافر جو ًا هي � ،0,003أما احلافالت
األخوان رايت بذال جهوداً
كبيرة في صناعة أول
طائرة في العالم

فقد قدرت ﺑ  0,5والقطارات  0,6وال�سيارات
 .0,61ل��ذا ف���إن النقل اجل��وي يتمتع بدرجة
عالية من ال�سالمة� ،أدت �إىل ازدي��اد ثقة النا�س
ب��ه ،مم��ا �ساهم يف دع��م ه��ذه ال�صناعة و�إن��ت��اج
املزيد من الطائرات.
طائرات عمودية
مل يتوقف رواد و�رشكات �صناعة الطائرات عند
الطائرات ثابتة اجلناح ،و�إمنا فكروا بطائرة
ت�ستطيع ال��و���ص��ول �إىل الأم��اك��ن ال�صعوبة،
خ�صو�ص ًا و�أن ال��ط��ائ��رات ث��اب��ت��ة اجل��ن��اح ال
ت�ستطيع الهبوط �إال على م��درج خا�ص بها،
وي�صعب و�صولها �إىل كثري من الأماكن ،لذا مت
اخرتاع الطائرة العمودية التي ميكن �إر�سالها
�إىل �أ�صعب الأماكن التي يحتاجها الب�رش ،ومت
بناء �أول طائرة عمودية يف �أملانيا �سنة ،1936
وتطورت �صناعتها وتنوع ا�ستخدامها ،فهي
ت�����س��ت��خ��دم ال���ي���وم يف احل�����روب واال���س��ع��اف��ات
والنقل ،وبد�أ الكثري من ال�رشكات ب�صناعة هذه
الطائرات على نطاق �أو�سع مثل �رشكة بوينغ.
�آفاق م�ستقبلية
دفعت زيادة الطلب والإقبال على النقل اجلوي
باملنتجني �إىل تنويع �إنتاج هذه الطائرات من
حيث احل��ج��م وال����سرع��ة و�سعتها ال�ستيعاب
امل�سافرين .فقد ب��د�أت �رشكة �إيربا�ص ب�إنتاج
طائرة «�إيربا�ص  »A380والتي ميكن لها �أن

حتمل ما يقارب  853م�سافر ًا� ،أي ما يعادل
�سكان قرية كاملة �أو ناطحة �سحاب �ضخمة،
وهي �أكرب طائرة نقل جتاري يف العامل ،و�صنعت
�رشكة بوينغ «طائرة بوينغ  ،»777والتي ميكن
لها �أن حتمل ما يقرب من  400م�سافر .وقد
حققت هذه ال�رشكات زيادة ملحوظة يف �رسعة
الطائرات� ،إذ �أن الطائرات الكبرية “Jumbo
 ”Jetsمثل  A380ميكن لها �أن ت�سري ب�رسعة
تقارب  1000كم�/س ،لتحقيق متطلبات ع�رص
ال�رسعة وال��ع��ومل��ة ،بعد �أن �أ�صبحت ال�رسعة
�إحدى �سمات ع�رصنا احلايل ،وال جمال للنجاح
فيه �إال مبواكبة متطلباته.
وه��ك��ذا توا�صلت االب��ت��ك��ارات والتح�سينات
امل�ستمرة يف �صناعة النقل اجل���وي ،وبلغت
مراحل عظيمة من التقدم كما �أ��شرن��ا يف هذه
املقالة ،حيث ا�ستمرت �أوىل الرحالت الناجحة
ل��ل��ط��ائ��رة مل���دة  75دق��ي��ق��ة ،ول��ك��ن ال��ط��ائ��رات
احلديثة الآن ت�ستطيع �أن حتلق ب�رسعة عالية
ت�صل �إىل  1000كم�/س ،ومل�سافات �شا�سعة
تقارب  15,000كم� ،أي لي�س ببعيد عن ن�صف
�سطح الكرة الأر�ضية البالغ  20,000كم.
دفعت زيادة الطلب
بالمنتجين إلى زيادة
أحجام وسرعة الطائرات
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ب�أقالمكم

تنمي مهاراته التطورية
ِّ

إرشادات ألجل طفلك
ال�شهور الأوىل من حياة الطفل هي من �أكرث مراحل احلياة حيوية نظر ًا للتغريات
اجلذرية والهائلة التي حتدث يف كل جوانب النمو اجل�سدي والعقلي والإدراكي
واحلركي ..لذا تعد املرحلة الأوىل من الطفولة هي �أهم مرحلة لتطور الدماغ.
ويالحظ ان تطور منو الطفل ب�صورة طبيعية يت�أثر يف ال�سنوات الأوىل من العمر
بالعديد من العوامل من خالل تفاعله مع البيئة املحيطة به.

م�شكلة ،و�إمنا امل�شكلة احلقيقية تكمن يف حدوث
التحفيز مهم
يعترب حتفيز الطفل ع��ام ً�لا مهم ًا يف اكت�ساب تدهور يف عمليات النمو بعد الو�صول �إليها،
املهارات وتطويرها خا�صة خالل هذه ال�سنوات وف��ق��د الطفل ل��ق��درات��ه ميثل خ��ط��ورة الب��د من
الثالث ،مع الأخذ يف االعتبار �أن النمو يختلف الرجوع للطبيب فور حدوثها.
م��ن طفل لآخ���ر ،فقد ي��ك��ون الطفل متقدم ًا يف
دور �أ�سا�سي
�أح��د اجلوانب مثل الكالم لكنه لي�س كذلك يف
للوالدين دور �أ�سا�سي يف تنمية مهارات طفلهم
جانب �آخر مثل امل�شي على �سبيل املثال ،الذي
التطورية ،حتى يت�سنى لهم م�ساعدته يف اجتياز
قد يت�أخر قلي ًال فيه ،والت�أخر الطبيعي ال ميثل
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بقلم :د .غيداء ال�رشيعان
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

مراحل منوه الطبيعية ب�سالم يف كل مرحلة من
مراحل تطوره وتفاعله ،فالبداية تكون بتفهم
احتياجات الطفل لتحقيق االعتماد على النف�س،
واال�ستك�شاف الآمن للعامل املحيط به ،وهناك
ط��رق ب�سيطة وفعالة ميكن للوالدين �إتباعها
لتحفيز اجلانب التطوري للطفل خالل الأن�شطة
اليومية.
فيما يلي بع�ض هذه الأن�شطة التي ت�ساعد على

حتفيز جوانب عديدة من مهارات طفلك التطورية:
 حتدث مع طفلك:• •ر ِّدد ا�سم طفلك عندما تتحدث �إليه.
• •حتدث عما تقوم به مع طفلك.
• •ا�ستخدم تعابري ال��وج��ه املختلفة عندما
تتحدث مع طفلك.
• •ا�ستخدم الإ���ش��ارات ولغة اجل�سد عندما
تتحدث مع الطفل (مثل الإ�شارة بالأ�صبع
ل�شد ان��ت��ب��اه��ه �إىل ���ش��يء م��ا �أو التلويح
باليدين للوداع).
• •ا�ستخدم جم ًال ب�سيطة وكلمات وا�ضحة
عندما تتحدث �إىل طفلك.
• •جت��ن��ب ا���س��ت��خ��دام م�����ص��ط��ل��ح��ات طفولية
(مثال« :مننم» للأكل« ،دادا» للطفل).
• •�أ�ضف مفردات جديدة لكالم طفلك لتزيد
من ح�صيلته اللغوية.
• •�أ�ضف كلمات ملا يقوله طفلك (مثال :عندما
ي��ق��ول طفلك ���س��ي��ارة ح��م��راء ،ق��ل �سيارة
حمراء كبرية).
 غني مع طفلك:• •�شارك طفلك يف ترديد الأنا�شيد املختلفة.
 اقر�أ لطفلك:• •ا�ستخدم كتب الأطفال امل�صورة (مثل كتب
احليوانات وكتب الأحرف الأبجدية) وقم
بت�سمية وو�صف ال�صور والأحداث.
• •اقر�أ ق�ص�ص ًا ب�سيطة لطفلك و�أعطه املجال
للتعبري عما يراه من �صور و�أحداث.
 ا�ستمع �إىل طفلك:• •ا�ستمع جيد ًا ملا يقوله طفلك و�أ�صغي �إليه.
• •�إذا تلفظ طفلك بكلمة بطريقة غري �صحيحة،
�أعد قول تلك الكلمة بالطريقة ال�صحيحة
متجنب ًا �أن ت�أمره ب�أن يرددها.
دور الوالدين مهم في
تنمية مهارات الطفل
وفي نموه الطبيعي

المرحلة األولى من
حياة الطفل هي أهم
مرحلة لتطور الدماغ

•
•
•

• •�أعط لطفلك الفر�صة لطلب ما يريد ،حاول
�أال تعطيه كل ما يريده مبا�رشة دون �أن •
يطلب منك.

يكت�سب مهارات عديدة عن طريق اللعب.
•كن �صبور ًا مع طفلك.
•ك�����ايفء ط��ف��ل��ك ع��ل��ى جم���ه���وده يف ال��ل��ع��ب
وتوا�صله مع الآخرين.
•كن مبدع ًا يف اللعب مع طفلك و�ساعده على
الإبداع واخليال.
•حتكم بوقت م�شاهدة التلفاز� ،أو اللعب
بالأجهزة الإلكرتونية لتمنح طفلك وقت ًا
كافي ًا للقراءة واللعب اجلماعي.
•فكر يف �إمكانية ت�سجيل طفلك يف �إح��دى
احل�ضانات فهي مكان �آمن وحمفز لتطوير
مهاراته.
•ال ت�تردد يف مراجعة طبيب الأطفال �إذا كان
لديك قلق بخ�صو�ص مهارات طفلك التطورية.

 ار�سم مع طفلك:• •�شجع طفلك على م�سك القلم بالطريقة •
ال�صحيحة.
• •�شجع طفلك على الر�سم ابتداء بال�شخبطة،
ور�سم اخلطوط ،ثم ر�سم الدائرة واملربع •
وغريها من الأ�شكال املختلفة ،واذك��ر له
ا�سم ال�شكل املر�سوم.
 احذر هذه الأعرا�ض:هناك جمموعة من الأع��را���ض التي يجب على
 اخرج مع طفلك:• •اذه����ب م���ع اب��ن��ك �إىل الأم���اك���ن اخل��ارج��ي��ة الأم االنتباه لها ومالحظتها للت�أكد من النمو
املختلفة مثل �شاطئ البحر �أو املالهي �أو الطبيعي مل��ه��ارات الطفل ،وحتى يتم التدخل
الطبي يف ال��وق��ت املنا�سب يف حالة وج��ود �أي
احلدائق.
• •حتدث مع طفلك عما ت�شاهده وما ت�سمعه .مر�ض ،ومن بني هذه الأعرا�ض:
• •دع طفلك ي�شارك بقية الأطفال يف اللعب.

 املهارات احلركية:• •ع����دم ث��ب��وت ال����ر�أ�����س ع��ن��د رف��ع��ه ل��و���ض��ع
 العب مع طفلك:اجللو�س عند عمر � 4شهور.
• •العب مع طفلك �ألعاب ب�سيطة (مثل «تيا»،
• •ع��دم ق��درة الطفل على اجللو�س عند عمر
غمي�ضه� ،صيده م�صيده).
� 9-8شهور.
• •ال��ع��ب م��ع طفلك لعب متثيلي مثل اللعب
بالعرو�سة� ،أو ب���أدوات الطبخ والتنظيف• • ،عدم القدرة على امل�شي عند عمر � 18شهر ًا.
�أو بال�سيارات  /قطارات.
 املهارات اللغوية واالجتماعية:حفز تفكري طفلك ومن��ي م��ه��ارات��ه التحليلية • •املولود ال ي�ستجيب للأ�صوات.
بوا�سطة اللعب مثل عد الأ�شياء ولعب الرتكيب • •الطفل ال يبت�سم للآخرين عند عمر �شهرين.
( ،)puzzlesوت�سمية �أج��زاء اجل�سم (مثل• • :الطفل ال ي�شارك الأطفال يف اللعب عند عمر
فمك� ،أنفك� ،أذنك).
� 3سنوات.
• •حفز امل��ه��ارات احلركية الدقيقة لليد عن • •ال��ط��ف��ل ك�لام��ه غ�ي�ر م��ف��ه��وم ع��ن��د ع��م��ر 4
طريق الر�سم والتلوين با�ستخدام �أقالم
�سنوات.
خمتلفة احلجم ،واللعب بالطني �أو الرمل
أعراض يجب على األم
ال�صناعي ،والق�ص واللزق و�شك اخلرز.
 تذكَّر:• •اللعب طريقة غري مبا�رشه للتعلم ،فطفلك

مالحظتها للتأكد من
نمو مهارات طفلها
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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.

أحمد البغلي
طموحي أن أقدم

شيئ ًا لوطني الذي

منحني الفرصة ألكون
ما أنا عليه اليوم

• •بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك تتمثل طبيعة عملي يف �إع�����داد اخلطط
الدرا�سي؟ وما هي اجلامعة التي تخرجت اال�سرتاتيجية متو�سطة وطويلة الأمد ،فيما
يخ�ص امل�شاريع الكربى يف ال�شركة و�أدائها
منها؟
�أح��م��د �إب��راه��ي��م البغلي ،در���س��ت الهند�سة ومتابعة تطبيقها.
الكيميائية يف جامعة تك�سا�س (�أي �أم) • •ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع
الأمريكية ،كما ح�صلت على درجة املاج�ستري
النفطي؟
يف �إدارة الأعمال من جامعة ما�سرتخت.
القطاع النفطي قطاع ديناميكي حيوي مليء
• •ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
بد�أت حياتي العملية مهند�ساً يف ق�سم هند�سة
الت�صنيع مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وتدرجت
مهام عملي يف امل�صفاة ،وحالياً رئي�س فريق
التخطيط اال�سرتاتيجي بدائرة التخطيط
ال�شامل ..م��ن امل�س�ؤوليات املف�ضلة لدي
تنمية وتطوير جيل املوظفني اجلدد ،وحثهم
وت�شجيعهم على املثابرة والإخ�لا���ص يف
العمل ،كونهم ميثلون اال�ستثمار الأغلى.
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بالتطور ب�شكل م�ستمر وجذاب ويعد القلب
الناب�ض لدولة الكويت ،وركيزة �أ�سا�سية
القت�صادها ،ويف نف�س الوقت يتطلب العمل
فيه مهنية عالية متثل فر�صة ممتازة لتحقيق
الطموح العلمي واملهني والذاتي .ويف هذا
اخل�صو�ص� ،أع��زو الف�ضل لوالدي العزيز،
ال ��ذي وجهني و�شجعني وب�ي َّ�ن يل القيمة
ال�سامية للعمل يف هذا القطاع ،و�أي�ضاً دعاء
والدتي الغالية يل.

• •�إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة
احلياة العملية والدرا�سة النظرية؟
يف الدرا�سة النظرية نتعلم ونتعرف على
الأ���س�����س وامل��ب��ادئ ،ون��ت��درب على ال�سبل
املنهجية حلل امل�شاكل� ،أما يف احلياة العملية
ف��امل��ج��ال مفتوح لتكوين وب��ن��اء اخل�برات
اخلا�صة من خالل املمار�سة العملية ،وتطبيق
النظريات العلمية املختلفة ،واختيار الأكرث
مالئمة من هذه الأ�س�س واملبادئ ملمار�سة
وتطوير العمل ،مبا ميثل ترجمة للنظريات
�إىل واقع.
• •ما هي �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
التغريات املتالحقة التي حتيط بالقطاع
النفطي��� ،س��واء على امل�ستوى املحلي �أو
العاملي ،مثل التغريات البيئية واجلغرافية

البغلي� :أحر�ص على ممار�سة الفرو�سية ب�شكل يومي مهما كانت االن�شغاالت

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ،وت����أرج���ح الأ���س��ع��ار،
والتوجهات الأخرى التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
على اخلطط اال�سرتاتيجية واتخاذ القرارات
املتعلقة بالعمل .ويتوجب العمل ب�شكل
م�ستمر لإيجاد احللول واالختيارات البديلة،
حفاظاً على ا�ستمرارية الإنتاج والربحية.
• •هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
نعم بالت�أكيد .فطبيعة عملي يتخللها ظروف
و�أعمال غري روتينية ،وتتطلب تفاع ًال م�ستمر ًا
مع امل�ستجدات واملتغريات ،فكل يوم هناك
مواجهات وحتديات جديدة يجري التعامل
معها ،وهو ما ي�ضفي روح التحدي واملتعة يف
ممار�سة و�إجناز الأعمال.
• •ما هي �أهم الإجنازات التي حققتها يف جمال
العمل؟
اهتمامي وحبي وتقديري للبيئة دفعني
تحقيق الذات هو
إدراك الرضا الذاتي عند
إنجاز األعمال وليس
إلرضاء اآلخرين

للعمل كمدقق رئي�سي داخلي �ضمن الفريق
اخل��ا���ص بت�أهيل �شركتنا للح�صول على
�شهادات عاملية يف الإدارة البيئية و�إدارة
اجلودة .لقد �شعرت بفرحة وفخر مل�شاركتي
يف هذا الإجناز الكبري.
• •ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
حتقيق الذات بالن�سبة يل هو بلوغ و�إدراك
الر�ضا الذاتي عند �إجناز الأعمال والأهداف
بح�سب قناعاتي ومبادئي ولي�س لإر�ضاء
الآخرين فح�سب.
• •ما هي طموحاتك ،وما الذي تود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟
ً
�أن �أكون �إن�ساناً فعاال يف املجتمع ،و�أن �أترك
ب�صمة مميزة تنفع الآخ��ري��ن ،و�أن �أق��دم
�شيئاً لوطني احلبيب الكويت ،الذي �أعطاين
الفر�صة لأكون ما �أنا عليه اليوم.
• • ما هي �أولوياتك يف احلياة؟
وطني و�أ�سرتي هما �أهم �أولوياتي� ،آمل �أن
تظل الكويت دائماً كعهدها يف م�صاف الدول
املتميزة وامل���ؤث��رة �إي��ج��اب��ي�اً ب��رغ��م �صغر
حجمها ،و�أرج��و من اهلل �أن يقدرين على �أن
�أ�ساهم حتقيق هذا الهدف ،وعلى م�ستوى

الأ�سرة �أن �أكون قدوة ح�سنة ومثا ًال جيد ًا
لأفراد عائلتي ،و�أن �أكون قادر ًا على توفري
الفر�ص لهم للتطور واالرتقاء.
• • ما هي هواياتك ..وهل حتر�ص على
ممار�ستها؟
الريا�ضة جانب هام يف حياتي ،فقد مار�ست
عدد ًا من الريا�ضات منذ الطفولة املبكرة،
منها كرة القدم والغط�س والإ�سكوا�ش
ورك ��وب اخل��ي��ل .لكن الفرو�سية بقيت
م��ع��ي ط����وال ال���وق���ت� ،أح���ر����ص على
ممار�ستها يومياً مهما كانت االن�شغاالت
والأعمال ،ملا �أجد فيها من راحة و�صحة
نف�سية وبدنية ،وقد �شاركت يف العديد
م��ن ب��ط��والت قفز احل��واج��ز ،و�أح ��رزت
ميداليات وجوائز.
شاركت في العديد
من بطوالت قفز
الحواجز وأحرزت
ميداليات وجوائز
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هل تعلم ؟

معلومات عامة

•في  23دي�سمبر  1934منح ال�شيخ
�أحمد الجابر ال�صباح امتياز ًا
للتنقيب عن النفط في الأرا�ضي
التابعة للكويت ل�شركة نفط الكويت
المحدودة.

•تعتبر قرنية العين في ج�سم الإن�سان الجزء الوحيد
الذي ال ي�صله الدم �أبداً.
•يتركز العدد الأكبر من العظام في اليدين والقدمين.
•حا�ستا ال�شم واللم�س لدى الرجل �أ�ضعف مما هي لدى
المر�أة.

•تم حفر �آبار للمياه في برقان عام
.1940
•تم ت�شغيل معمل تقطير مياه البحر
�سنة .1950

من الكويت

كلمات

•تم �أول اح�صاء تقديري ل�سكان الكويت بواقع
ع�شرة �آالف ن�سمة �سنة .1765

•كن م�ستمع ًا جيد ًا لتكن متحدث ًا لبق ًا.
•احتر�س من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
•�أجارتنا ما فات لي�س ي�ؤوب  ...وما هو �آت في الزمان
قريب � -إمر�ؤ القي�س.

�شخ�صيات

•تغلب المنذر بن ماء ال�سماء على الحارث الكندي
في منطقة وارة الكويت عام 529م.
•التاريخ التقريبي لإن�شاء مدينة الكويت هو
 1672في عهد براك بن غريغر �أمير بنى
خالد.

•�أبو الح�سن ال�ش�شتري (1269-1212م)� ،أحد فحول ال�شعراء الأندل�سيين ،كان وزير ًا
وعالم ًا و�أبوه كان �أميراً .كان مجود ًا للقر�آن ،قائم ًا عليه ،وعارف ًا بمعانيه ،وله ديوان �شعري
رائع ،وكان كثير التطواف في البالد الأندل�سية ،ورحل �إلى المغرب و�أقاليمها وتوفي في
دمياط من بالد الم�شرق ودفن بها.
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• •حركة الزيت وتحميل الناقالت بالمنتجات البترولية من ر�صيف
الزيت بم�صفاة الأحمدي.
الم�صدر :مجلة الوطنية – عدد �أغ�سط�س 1975

• •وحدات معالجة الكيرو�سين والديزل في م�صفاة ال�شعيبة.
الم�صدر :مجلة الوطنية – عدد �أبريل 1975
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جهود توعوية

يوم الصحة المهنية

@knpcofficial
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