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ميناء عبداهلل

خلود �سعد املطريي

اجلائزة اجلميلة

التي  الت�صكيلية،  للفنون  الوطنية  التتبتترتول  جائزة  بها  واأعتتنتتي 

احتفلنا بتكرمي الفائزين يف مناف�صاتها قبل اأيام، وكانت ال�رشكة 

الت�صكيلية،  للفنون  الكويتية  اجلمعية  مع  بالتعاون  نظمتها  قد 

التي �صاهمت معنا يف ا�صتقبال الأعمال الفنية، ويف تقييمها لختيار 

الفائزين، ثم ا�صت�صافت يف مقرها احلفل اخلتامي للجائزة، فلها 

منا كل ال�صكر والتقدير.

قبل  متتن  لفتتت  بتفاعل  الثالثة  دورتتتهتتا  يف  اجلتتائتتزة  حظيت  لقد 

جمموعة كبرية من الفنانني ال�صباب واملحرتفني على حد �صواء، 

الثالث،  فئاتها  ت  غطَّ مميزة،  فنية  اأعماًل  اجلائزة  جلنة  وتلقت 

النحت  فئة  اإىل  اإ�صافة  الفوتوغرايف،  والت�صوير  الر�صم،  وهي 

واخلزف.

اأبناء الكويت، وتطوير قدراتهم ومواهبهم، وتوظيف  اإن رعاية 

الدولة  ت�صعى  اأهداف  جميعها  هي  الأمثل،  التوظيف  اإمكاناتهم 

لتحقيقها، بدءًا من قائدها ح�رشة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح 

واحلكومة  الأمتتني،  عهده  و�صمو ويل  ورعتتاه،  اهلل  الأحمد حفظه 

مبختلف موؤ�ص�صاتها وهيئاتها.

»هم  ال�صباب  اأن  على  خطاباته  يف  الأمتتري  �صمو  يوؤكد  ما  فدائمًا 

»ال�صتثمار  واأن  وامل�صتقبل«،  للحا�رش  الأ�صا�صية  التتركتتيتتزة 

الأ�صمل والأف�صل والأطول اأمدًا وربحًا على كافة الأ�صعدة، هو 

ال�صتثمتتتار يف ال�صباب، ويف تعليمتتهم، وتدريبهم، وتاأهيلهم«.

الوطن  الكويتية جزء من هذا  الوطنية  البرتول  ونحن يف �رشكة 

فر�صة  كل  يتلم�ص  التتذي  امل�صار  ذات  يف  خططنا  نبني  العزيز، 

اأبنائه، وم�صاعدتهم  �صانحة، ت�صهم يف تعزيز مكانته، ويف خدمة 

على حتقيق اآمالهم وطموحاتهم.

بطبيعة  لي�صت  الت�صكيلية  للفنون  الوطنية  التتبتترتول  جتتائتتزة 

الكثري  فهناك  ال�رشكة،  اأجندة  �صمن  الوحيدة  الفعالية  احلتتال 

نظرًا  الأجمل،  تكون  قد  لكنها  غريها،  الجتماعية  الأن�صطة  من 

واملرتبط  الزاهية،  باألوانها  وباحلياة  بالفنون،  املرتبط  لطابعها 

اأي�صًا بتطلع اإن�صان الكويت لغٍد اأكرث اإ�رشاقًا وبهاًء.
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تكرير  الريادي على �سعيد �سناعة  لأداء دورها  م�ساعيها  بالتوازي مع 

فاإن  الأمام،  اإىل  الوطني  القت�ساد  بعجلة  الدفع  يف  ي�ساهم  ومبا  النفط، 

ودعم  الجتماعي،  دورها  تعزيز  يف  جهدًا  تدخر  ل  الوطنية«  »البرتول 

و�سعها  يف  ما  كل  وتقدمي  وغريها،  والفنية  الثقافية  الأن�سطة  خمتلف 

للنهو�ض باملجتمع. 

يف اأجواء تفي�ض جماًل، كرَّمت ال�سركة يف اأم�سية رائعة، الفائزين بجائزة 

حيث  الثالثة،  ن�سختها  يف   ،2017 الت�سكيلية  للفنون  الوطنية  البرتول 

للفنون  الكويتية  اجلمعية  ا�ست�سافته  خا�ساً  حفاًل  الغر�ض  لهذا  نظمت 

الت�سكيلية يف مقرها مبنطقة حويل. 

الشماع: 

الفنون بمختلف 

فروعها هي نتاجات 

إبداع اإلنسان في 

كل العصور

جـائـزة البتــرول الوطنيـة 
للفنون التشكيلية 2017 

ق�صة الغالف
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 كرَّست الجائزة 

نفسها بمرور 

الوقت كواحدة من 

األنشطة المتميزة

خلود المطيري: إدارة 

الشركة تدعم كل 

ما يعود بالخير على 

أبناء الكويت

عدد من م�صوؤويل ال�رشكة واجلمعية يف افتتاح معر�ص الأعمال الفنية امل�صاركة

اإبداع الإن�سان

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأكتتد  املنا�صبة،  بهذه 

الفنون  اأن  ال�صماع،  نا�رش  امل�صاندة  للخدمات 

نتتتتتاجتتات  هتتي  واأ�تتصتتكتتالتتهتتا  فتتروعتتهتتا  مبختلف 

الف�صاء  الع�صور، وهي  كل  الإن�صان يف  اإبتتداع 

ليمنحوا  املبدعون،  اأجوائه  الذي طاملا حلَّق يف 

تفاعل  متتدى  يعك�ص  ثقافيًا،  اإرثتتتًا  جمتمعاتهم 

تفا�صيلها،  بتتاأدق  احلياة  مع  املجتمعات  هتتذه 

ر�صد  التتذي  املتتتوؤرخ،  مبثابة  الفنون  ولت�صبح 

الفارقة،  اللحظات  مالمح  ور�صم  التحولت، 

والأمم  الأفتتتتتتراد  واأدوار  عتتتطتتتاءات  وجتت�تتصتتد 

واحل�صارات.

تنمية املواهب

الوطنية  التتتبتتترتول  �تترشكتتة  »ولأن  واأ�تتتصتتتاف: 

املجتمع،  هذا  موؤ�ص�صات  اإحتتدى  هي  الكويتية 

فقد قطعت على نف�صها عهدًا منذ البدايات الأوىل 

تتجاوز  التي  ال�رشكة  تكون  اأن  لتاأ�صي�صها، 

النفطية،  ال�صناعة  �صعيد  على  التتهتتام  دورهتتتا 

اأهمية،  تقل  ل  اأدوارًا  مهامها  �صمن  لت�صمل 

الأر�ص  هذه  اأبناء  برعاية  تتعلق  التي  تلك  هي 

قدراتهم  لتطوير  اأمكن  ما  كل  وتقدمي  الطيبة، 

ومواهبهم، وتنمية اإبداعاتهم«.

اأن اجلائزة  اإىل  ال�صدد  هذا  ال�صماع يف  واأ�صار 

كتتواحتتدة من  التتوقتتت  نف�صها مبتتترور  �تتصتتت  كتترَّ

الأن�صطة املتميزة، وجنحت يف ا�صتقطاب اهتمام 

من�صًة  ومنحتهم  اجلتتنتت�تتصتتني،  متتن  املتتوهتتوبتتني 

ومتيز  بجمال  تليق  الفنية،  اإبداعاتهم  لعر�ص 

هذه الإبداعات الرائعة.

مبادرة متكاملة

وتوجه للح�صور والفائزين بالقول: »حلر�صنا 

املبادرة اجلميلة، توجهت  اأن تتكامل هذه  على 

الخت�صا�ص،  لأ�صحاب  الوطنية«  »التتبتترتول 

للفنون  الكويتية  اجلمعية  مع  التعاون  فكان 

يف  وجهودها  دورهتتتا  ن�صكر  التي  الت�صكيلية، 

اأهدافها  وحتقيق  اجلائزة،  هذه  اإجنتتاح  �صبيل 

املرجوة«.

وختم ال�صماع كلمته بالقول: »نتوجه نيابة عن 

�رشكة البرتول الوطنية بال�صكر لكل من تفاعل 

اأفتتراد وهيئات وو�صائل  من  هذه اجلائزة،  مع 

اإعالم، كما ن�صكر القائمني على تنظيمها، وكل 

مناف�صاتها،  يف  للم�صاركة  ب�صغف  حتم�ص  من 

اآملني اأن ي�صّكل ذلك دافعًا ملزيد من امل�صاركات 

يف دورات اجلائزة املقبلة«.

طاقات خالقة

من جانبها، اأكدت مديرة دائرة العالقات العامة 

العليا  الإدارة  والإعالم خلود املطريي، حر�ص 

يف »البرتول الوطنية« على دعم جميع الأن�صطة 

الكويت،  اأبناء  على  باملنفعة واخلري  تعود  التي 

من خالل اإبراز طاقاتهم وقدراتهم.

ونوهت اإىل اأن هذه اجلائزة اجلميلة التي ترتبط 

باأ�صكال و�صور التعبري عن حياتنا، هي من بني 

اإدارة  واهتمام  بحما�ص  حتظى  التي  الأن�صطة 

ال�رشكة، ون�صعى اإىل اأن حتقق اأهدافها، لت�صهم 

يف تعزيز دور الفنون يف حياتنا، من خالل اإتاحة 

اإطار  يف  واملحرتفة،  ال�صابة  للمواهب  الفر�صة 

هذه اجلائزة.

تناغم متكامل

جتتاءت  اجلتتائتتزة  اأن  اإىل  املتتطتتريي  واأ�تتتصتتتارت 

كثمرة لتعاون متناغم بني ال�رشكة واجلمعية 

جنحت  وقتتتد  الت�صكيلية،  للفنون  الكويتية 

يف  ناأمل  م�صجعة،  تناف�صية  اأجتتتواء  توفري  يف 

اإىل  جنتتاح  من  املقبلة   موا�صمها  يف  تنتقل  اأن 
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ب�صبابنا،  نتتثتتق  »نتتحتتن  م�صيفة  اأكتتتتر،  جنتتتاح 

البرتول  �رشكة  يف  و�صنظل  بقدراتهم،  ونثق 

الوطنية يف رحلة بحث دائمة عن كل املجالت 

التي ن�صتطيع من خاللها الوفاء مب�صوؤوليتنا 

كل  متتنتتا  ي�صتحق  جمتمع  جتتتتاه  الجتتتتتمتتاعتتيتتة 

الهتمام والرعاية«.

�سكر م�ستحق

يف  والإعتتالم  العامة  العالقات  مديرة  وتوجهت 

اإىل من �صاهموا يف جناح  ختام كلمتها بال�صكر 

هتتتذه اجلتتتائتتتزة، وعتتمتتلتتوا بتتجتتد واإختتتال�تتتص كي 

حتقق اأهدافها، وخ�صت بال�صكر امل�صوؤولني يف 

واأع�صاء  الت�صكيلية،  للفنون  الكويتية  اجلمعية 

القائمني  الفائزة، وكذلك  الأعمال  جلنة اختيار 

الفائزين،  وهتتنتتاأت  التكرمي،  حفل  تنظيم  على 

يف  التتفتتوز  يحالفهم  مل  ملتتن  اأوفتتتر  حتتظتتًا  متمنية 

دورات اجلائزة املقبلة.

حتفيز املبدعني

للفنون  الكويتية  اجلمعية  رئي�ص  اأ�صاد  بدوره، 

باخلطوة  �تتصتتلتتمتتان،  عتتبتتدالتتر�تتصتتول  الت�صكيلية 

املتميزة والرائدة التي اأخذتها �رشكة البرتول 

الفنون  جمعية  مع  بالتعاون  الكويتية  الوطنية 

لت�صجيع وحتفيز املبدعني واملوهوبني بالتزامن 

اجلمعية،  تاأ�صي�ص  على  عتتامتتًا   50 متتترور  متتع 

لل�صباب  الكويت كعا�صمة  ومع احتفالت دولة 

العربي.

بتتداأت هذه  الوطنية«  »التتبتترتول  اأن  اإىل  واأ�تتصتتار 

اخلتتتطتتتوة املتتتتتمتتيتتزة والتتتترائتتتتدة بتتالتتتتتعتتاون مع 

بهدف  الت�صكيلية،  للفنون  الكويتية  اجلمعية 

حتفيز املناف�صة الفنية بني املبدعني واملوهوبني، 

الذي  الت�صكيلي،  للفن  ال�رشكة  من  وت�صجيعًا 

واإميانها  احلتتيتتاة،  لفهم  عاملية  اأبتتجتتديتتة  يعتر 

بدور الفن يف الرتقاء باملجتمع، واإثراء حركته 

التنموية.

منجز ثقايف

ونوه �صلمان اإىل اأن املعر�ص يحتوي يف ن�صخته 

الت�صكيلية  املحاولت  من  جمموعة  على  الثالثة 

اإ�صافة  ور�صم،  �صوئي  ت�صوير  من  الإبداعية، 

مب�صاركة  الأوىل  للمرة  واخلتتتزف  النحت  اإىل 

فنانني وفنانات من الكويتيني واملقيمني.

اأن معظم التجارب املعرو�صة تعك�ص  اإىل  ولفت 

تتتتيتتتارات فتتنتتيتتة متتتتتعتتددة متتتثتتل عتتمتتقتتًا تتتاريتتختتيتتًا 

واأن  وقتتيتتم،  اأ�صالة  متتن  يحمل  مبتتا  وح�صاريًا 

اهتمامنا به يعك�ص ال�صغف بجمالياته وحيويته، 

م�صيفًا اأن اجلائزة اإىل جانب العديد من اجلهود 

الثقايف ت�صكل  الإبداعية املقرتنة بارتقاء املنجز 

الوطنية  البرتول  �رشكة  لتعاون  رئي�صيًا  عاماًل 

امل�صارات  يف  املتفردة  املكانة  لدعم  اجلمعية  مع 

الإبداعية.

ف�ساءات توا�سل

البرتول  بجهود  بالتذكري  كلمته  �صلمان  وختم 

التوا�صل  متتن  فتت�تتصتتاءات  لتاأ�صي�ص  التتوطتتنتتيتتة 

والتقابل الثقايف عر حوار اإن�صاين وا�صع الأفق، 

مرزًا جماليات تناول الفن ملو�صوعات حمددة 

اأن  حيث  بينهما،  العالقة  يف  ودوره  النفط  عن 

من  الفنانون  معها  يتعامل  النفط  م�صتقات  كل 

التنظيف  ومواد  والألتتوان  والرتبنتني  الزيوت 

من  ولتتكتتل  لل�رشكة  ال�صكر  متتوجتتهتتًا  وغتتريهتتا، 

�صاهم يف اإجناح فعاليات اجلائزة.

نثق بشبابنا 

وحريصون على 

الوفاء بمسؤوليتنا 

االجتماعية 
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لقطات

»التتبتترتول  • متتن  الر�صم  فئة  عتتن  التتفتتائتتزة 

الوطنية« ال�صهد �صامل علي عو�ص.

التنفيذي  • الرئي�ص  نائب  احلفل  ح�رش 

العازمي  مطلق  عتتبتتداهلل  ميناء  مل�صفاة 

وجمع من الفنانني امل�صاركني يف املعر�ص 

و�تتصتتارك  الت�صكيلي،  بالفن  واملهتمني 

باملراكز  التتفتتائتتزيتتن  تتتكتترمي  يف  التتعتتازمتتي 

الأوىل.

تتتكتتونتتت جلتتنتتة حتتتكتتيتتم فتتئتتتتتي التتر�تتصتتم  •

واخلتتتتتزف متتتن عتتبتتدالتتر�تتصتتول �تتصتتلتتمتتان، 

و�صامل اخلرجي، وعلي العو�ص. 

�تتصتتمتتت جلتتنتتة حتتتكتتيتتم فتتئتتة التتتتت�تتصتتويتتر  •

د.  متتن  كتتاًل  ع�صويتها  يف  التتفتتوتتتوغتترايف 

حممد الكندري، وميثم امل�رشي، وحممد 

ال�صلطان.

سلمان: خطوة رائدة 

لتحفيز المنافسة 

الفنية بين المبدعين 

والموهوبين 

فئة اخلزف/النحتفئة الت�سوير الفوتوغرايففئة الر�سم

ال�سمال�سمال�سم املركزاملركزاملركز

اأحمد احل�صينييو�صف القالفعبداهلل العتيبي الأولالأولالأول

الثاينالثاينالثاين

الثالثالثالثالثالث

�صفاء البلو�صيعبدالعزيز ثايناأمرية اأ�صكناين

علي املرياأ�صامة الزايدها�صم خرجي

عنوان للتفاوؤل

فئة  عن  الثاين  باملركز  الفائزة  اأ�صكناين  اأمتترية 

الر�صم، قالت اإن م�صاركتي كانت بلوحتني بعنوان 

تفاوؤل، عرت من خاللهما عن املراأة باأ�صلوب فني 

باألوان  والبا�صتيل  الأكريليك  با�صتخدام  معا�رش 

حيوية تظهر فيها حرية الزخرفة.

وهذه هي ال�صنه الثالثة التي اأحر�ص فيها على 

الوطنية  البرتول  �رشكة  م�صابقة  يف  امل�صاركة 

امل�صاركة  بهذه  �صعيدة  واأنا  الت�صكيلية،  للفنون 

وحري�صة على تقدمي اأف�صل الأعمال التي تنال 

اإعجاب اجلمهور وزوار املعر�ص.

التي  للمناف�صة  املجال  تف�صح  امل�صابقات  وهتتذه   

تعطي احلافز والت�صجيع دائما على ال�صتمرار يف 

املجال الإبداعي، واأي�صًا تظهر الوجه احل�صاري 

الب�رشية  بالفنون  الهتتتتتمتتام  ومتتتدى  للكويت، 

الوطنية  البرتول  ل�رشكة  ال�صكر  فكل  الراقية، 

الكويتية على اإطالق هذه امل�صابقة املتميزة.

منذ النطالقة

الفوتوغرايف  الت�صوير  بجائزة  الأول  الفائز 

يو�صف القالف قال لت »الوطنية« اإن هذا الفوز 

»هو الثالث يل بهذه اجلائزة حيث فزت بها مرة 

فقط،  بال�رشكة  للعاملني  جتتترى  كانت  عندما 

ومرتني عندما اأ�صبحت على م�صتوى الكويت. 

امل�صابقة  هتتذه  يف  امل�صاركة  على  حر�صت  وقتتد 

بعد  م�صابقة  اأي  اأفتتتوت  ومل  انطالقتها،  منذ 

ذلك، وهذه امل�صابقة �صاهمت بانطالقي يف عامل 

املزيد  تعلم  يف  للم�صاركة  وحفزتني  الت�صوير، 

اإىل  الآن  و�صلت  اأن  اإىل  الت�صوير،  فنون  من 

مرحلة تدريب هذا الفن«.

م�سابقة متميزة

عن  التتثتتاين  املتتركتتز  يف  التتفتتائتتز  ثتتاين  عبدالعزيز 

»الوطنية«  لت  قتتال  الفوتوغرايف  الت�صوير  فئة 

التي  الأ�صياء  اأجمل  من  والتتفتتوز  »النجاح  اإن 

اإىل  يحتاج  وهتتذا  بحياته،  الإنتت�تتصتتان  ينتظرها 

النجاح  اإىل  للو�صول  كبريين  واإ�تتترشار  اإرادة 

هذه  يف  امل�صاركة  من  املن�صود  الهدف  وحتقيق 

امل�صابقة املتميزة«.

ووجه ثاين ال�صكر لل�رشكة واجلمعية الكويتية 

للفنون الت�صكيلية لهتمامهما باملبدعني، معربًا 

امل�صورين  زمالئه  مع  باملناف�صة  �صعادته  عن 

باملركز  الفوز  يف  تكللت  التي  الفوتوغرافيني 

الثاين.
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م�صاركات

التي  التحديات  من  الغاز  النفط  عامل  يف  احلديثة  وتقنياته  الع�سر  مواكبة 

وتزويد  دوره��ا،  اأداء  يف  ت�ستمر  لكي  الكربى،  النفطية  ال�سركات  تواجه 

النهو�ض  متطلبات  يلبي  ومبا  الالزمة،  الطاقة  مب�سادر  العاملية  الأ�سواق 

القت�سادية والتنموية، دون م�ساكل ومعوقات.    

احلمد  مبارك  جابر  ال�سيخ  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  وبرعاية  الإطار،  هذا  يف 

يف  والغاز  للنفط  الثالث  الكويت  ومعر�ض  موؤمتر  فعاليات  اأقيمت  ال�سباح، 

مركز جابر الأحمد الثقايف، والذي نظمته جمعية مهند�سي البرتول العاملية، 

بالتن�سيق مع موؤ�س�سة البرتول الكويتية و�سركاتها التابعة، و�سهد ح�سورًا 

رفيع امل�ستوى من وزراء وم�سوؤويل �سركات عاملية عاملة يف هذا املجال.

“البترول الوطنية” 

شاركت في الحدث 

الذي رعاه سمو 

رئيس الوزراء

مؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط والغاز

التحديات مواجهة 
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المرزوق: الكويت 

مستمرة في خططها 

لتنفيذ المشاريع 

النفطية الحيوية 

مشاريعنا الجديدة 

تعمل على تعزيز األداء 

البيئي والسالمة في 

المصافي

الوزير ع�صام املرزوق اأثناء اإلقاء كلمته

م�ساريع حيوية

ع�صام  واملتتتاء  التتكتتهتتربتتاء  ووزيتتتر  النفط  وزيتتتر 

املتتتتتترزوق ركتتتتز يف احلتتتفتتتل الفتتتتتتتتتتتاحتتتي، على 

النفطية،  ال�صناعة  تتتواجتته  التتتتتي  التتتتتحتتديتتات 

اأن  اإىل  لفتًا  مبواجهتها،  الكفيلة  والإجتتراءات 

وا�صتثماراتها  خططها  يف  م�صتمرة  الكويت 

لتتتتتنتتفتتيتتذ املتت�تتصتتاريتتع التتنتتفتتطتتيتتة احلتتيتتويتتة وفتتق 

ا�صرتاتيجية 2040، دون التاأثر باأ�صعار النفط.

املتترزوق:  قتتال  امل�رشوعات  اأبتترز  يخ�ص  وفيما 

»نتتحتتن حتتالتتيتتًا يف طتتتور النتتتتتهتتاء متتن متت�تترشوع 

الوقود البيئي يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء 

يف  و�صاق  قدم  على  والأعمال جارية  الأحمدي، 

اأمله يف النتهاء منها  الزور معربًا عن  م�صفاة 

نهاية عام 2019«.

ورغم اأن هذه امل�صاريع ت�صمل التنقيب عن النفط 

برتولية  منتجات  اإىل  وتكريره  والتتغتتاز  اخلتتام 

املنتجات  اإنتاج  يف  والتو�صع  عالية،  قيمة  ذات 

البرتوكيماوية، اإّل اأنها تعمل على تعزيز الأداء 

البيئي وال�صالمة يف امل�صايف، وتوفري فر�ص عمل 

جديدة، ودعم النمو القت�صادي يف الكويت.

على هذا ال�صعيد، مت اإطالق العديد من املبادرات 

التترنتتامتتج  لتنفيذ  املتت�تتصتترتكتتة،  التتعتتمتتل  وور�تتتتص 

ختتالل  متتن  املتتحتتلتتي،  للمحتوى  ال�تتصتترتاتتتيتتجتتي 

ال�رشاكات مع القطاع اخلا�ص، ودعم القت�صاد 

املحلي، وتطوير القطاع اخلا�ص ليكون �رشيكًا 

فاعاًل يف التنمية.

حتالفات وتطوير

ال�رشكات  بني  التعاون  لتعزيز  اإطتتار  اإعتتداد  مت 

القطاع  النفطية واجلهات احلكومية و�رشكات 

اخلتتتا�تتتص املتتحتتلتتي، وحتتتتديتتتد جمتتتال اخلتتدمتتات 

يف  النفطي  القطاع  يحتاجها  التي  وال�صناعات 

ال�صنوات املقبلة، وتطوير اآلية ت�صجيع وتي�صري 

القطاع  متتن  احلديثة  والتقنيات  املعرفة  نقل 

النفطي وال�رشكات العاملية اإىل القطاع اخلا�ص.

وكل ذلك من خالل تاأ�صي�ص حتالفات ت�صتهدف 

تطوير القدرات الفنية، و�صياغة برامج تعليمية 

كويتية،  بتت�تترشيتتة  كتتتتوادر  لتتتتتطتتويتتر  وتتتدريتتبتتيتتة 

لإن�صاء  النفطية  العمليات  خمرجات  وا�صتغالل 

�صناعات حتويلية داخل الكويت.

�صناعة  تتتواجتته  التتتتتي  التحديات  �تتصتتوء  وعتتلتتى 

م�صتقر  م�صتقبل  تتتوفتتري  و�تتتتترشورة  التتنتتفتتط، 

القادمة،  الأجتتيتتال  اأجتتل  من  للطاقة  وم�صتدام 

امل�صي قدمًا وحتويل  اأنه يتوجب  املرزوق  اأكد 

التعاون  ختتالل  متتن  فر�ص  اإىل  التحديات  هتتذه 

والبتكار ونقل التكنولوجيا اجلديدة. 

مواجهة التحديات

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

الو�صع  اإىل  كلمته  يف  اأ�تتصتتار  العد�صاين  نتتتزار 

م�صاريع  اأن  واإىل  النفطية،  ال�صوق  يف  املتذبذب 

ملواجهة  تهدف  التابعة  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة 

التحديات يف �صناعة النفط والغاز، واملتغريات 

التي توؤثر على العر�ص والطلب، وهو ما ينعك�ص 

على الأ�صعار يف الأ�صواق النفطية، والذي يتطلب 

وال�صرتاتيجيات  اخلتتطتتط  يف  جتتذريتتًا  تتتغتتيتتريًا 

النفطية  والتت�تترشكتتات  للنفط  املتتنتتتتتجتتة  لتتلتتدول 

الوطنية والعاملية واخلدماتية.

ومتتتن هتتتذه التتتتتحتتديتتات اأن قتتطتتاع التتنتتقتتل التتذي 

النفط ي�صهد  الطلب على  يلعب دورًا رئي�صيًا يف 

ب�صيا�صات  مدعومًا  تكنولوجيًا  تتتطتتوًرا  حاليا 

وت�رشيعات حكومية، حيث اأ�صبحت ال�صيارات 

الكهربائية متثل حتديًا حقيقيًا للطلب على النفط 

يف امل�صتقبل القريب، على �صوء انخفا�ص اأ�صعار 

هذه ال�صيارات نظرًا للتطور التكنولوجي الذي 

البيئية،  واملتتزايتتا  ال�صيارات  �صناعة  �صهدته 

يف  وال�صيا�صات احلكومية  اإىل احلوافز  اإ�صافة 

العديد من الدول.

متطلبات ال�سوق

للبرتول  التنفيذي  الرئي�ص  �صارك  جانبه،  من 

التتوطتتنتتيتتة حمتتمتتد غتتتتازي املتتتطتتتريي يف احلتتلتتقتتة 

النقا�صية الثانية والتي كانت بعنوان: »ت�صكيل 

م�صتقبل الطاقة.. التكامل والتنويع« واأكد فيها 

حجم  رفتتع  يف  البيئي  التتوقتتود  متت�تترشوع  اأهمية 
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يوميًا،  برميل  األتتف   800 اإىل  املحلي  الإنتتتتتاج 

والأ�تتصتتواق  املحلية  ال�صوق  متطلبات  وتلبية 

العاملية من الوقود النظيف.

قبل  الوطنية  البرتول  �رشكة  جتربة  وعر�ص 

على  العمالق  البيئي  الوقود  م�رشوع  وبعد 

م�صتوى دولة الكويت، واأو�صح بالأرقام النقلة 

امل�صتقبل،  يف  امل�رشوع  �صيحدثها  التي  النوعية 

التحويلية من خالل معاجلة  الطاقة  زيادة  عر 

الكريت، واإ�صافة وحدات جديدة ت�صب ل�صالح 

رفع كفاءة العمل، وزيادة ربحية ال�رشكة.

عالمة بارزة

مل�صاركة  البالغة  �صعادته  عن  املطريي  واأعتترب 

بعد  الثالث  والتتغتتاز  النفط  متتوؤمتتتر  يف  ال�رشكة 

النجاح الكبري للموؤمترين ال�صابقني، يف العامني 

بتتتارزة  عتتالمتتة  اأ�تتصتتبتتح  وقتتتد  و2015   2013
الأو�صط، وذلك  ال�رشق  ومتميزة على م�صتوى 

النفطية  لل�رشكات  الوا�صعة  امل�صاركة  بف�صل 

الكويتية وال�رشكات اخلليجية والعاملية.

العدساني: مشاريع 

تهدف لمواجهة 

التحديات في صناعة 

النفط والغاز 

المطيري: الوقود 

البيئي يرفع حجم 

اإلنتاج ويلبي 

متطلبات السوق 

متيز  املعر�ص  اأن  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�تتصتتح 

والتكرير،  والغاز  النفط  تكنولوجيات  باأحدث 

وكتتتتان فتتر�تتصتتة جلتتمتتيتتع املتتوظتتفتتني يف التتقتتطتتاع 

النفطي لال�صتفادة من املحا�رشات والعرو�ص، 

ومتت�تتصتتاركتتة اخلتتترات متتع الآختتريتتن متتن خالل 

التو�صع يف عدد اأوراق العمل واحل�صور.

حدث عاملي

والغاز  للنفط  الوطنية  للهيئة  العام  الأمني 

جانبه  من  اأعرب  ال�رشيان  علي  اأحمد  الدكتور 

وال�رشكات  الهيئة  وفد  مب�صاركة  �صعادته  عن 

موؤكدًا  الهام،  العاملي  احلدث  هذا  يف  النفطية 

يف  الفاعلة  امل�صاركة  على  الهيئة  حر�ص 

واملعار�ص  واملنتديات  والفعاليات  املوؤمترات 

جمل�ص  دول  يف  ُتعقد  التي  امل�صاحبة  النفطية 

التعاون اخلليجي.

واأو�صح اأن موؤمتر ومعر�ص الكويت يعد حدثًا 

والعامل،  الأو�صط  ال�رشق  م�صتوى  على  مهمًا 

املتخ�ص�صني  متتن  وا�صعة  م�صاركة  ي�صهد  اإذ 

لأكتترث  العاملية  النفطية  والتت�تترشكتتات  واخلتتتراء 

ومنظمات  حلتتكتتومتتات  وممثلني  دولتتتة   30 متتن 

موؤ�ص�صات  ا�صتقطاب  اإىل  بتتالإ�تتصتتافتتة  دولتتيتتة، 

واخلليجية  املحلية  واجلامعات  العلمي  البحث 

والعاملية.

لقطات

نتتاقتت�تتص اخلتتتتتراء واملتتتتتختت�تتصتت�تتصتتون ختتالل  •

والأبتتحتتاث  التتدرا�تتصتتات  املتتوؤمتتتر  جل�صات 

�صيجعلهم  متتا  الطاقة،  مب�صتقبل  املتعلقة 

تتعلق  التي  بالتحديات  دائمة  معرفة  على 

باملو�صوع.

ورقة  •  143 املوؤمتر  جل�صات  ا�صتعر�صت 

بح�صور  تقنية،  جل�صة   21 ختتالل  عمل 

الوطنية  النفط  �رشكات  من  �رشكة   200
و�تتترشكتتتات التتنتتفتتط التتتدولتتتيتتتة، و�تترشكتتات 

النفط  قتتطتتاعتتات  يف  املتتبتتتتتكتترة  اخلتتتدمتتتات 

من  والبرتوكيماويات  والتكرير  والغاز 

20 دولة.
اأربع جل�صات نقا�صية تناولت  • �صم املوؤمتر 

�صناعة  ن�صاط  مثل  املتتوا�تتصتتيتتع  متتن  عتتتددًا 

النفط والغاز والبتكار والتحديات، و�صبع 

تقنية،  جل�صات  واأربتتتع  خا�صة،  جل�صات 

وجل�صة وزارية، وجل�صة تنفيذية عامة.

دور املراأة

اجلل�صة  يف  التتوطتتنتتيتتة«  »التتتبتتترتول  �تتصتتاركتتت 

احلوارية املو�صعة حول دور املراأة يف القوى 

املهنية  املتتتراأة  جلنة  نظمتها  التتتتتي  العاملة 

ملعر�ص  الأختتري  اليوم  يف  النفطي،  بالقطاع 

وموؤمتر الكويت الثالث للنفط والغاز. 

ومتحورت املداخالت والكلمات حول تعزيز 

دور املراأة يف قطاع النفط والغاز خ�صو�صًا، 

وعر�ص التجارب الناجحة للن�صاء القياديات 

مكانة  من  اإليه  و�صلن  ومتتا  القطاع،  داختتل 

احتالل  على  اإ�تتترشارهتتتن  بف�صل  متترمتتوقتتة 

املكانة التي تليق بهن.

و�تتُصتتلتتط التت�تتصتتوء عتتلتتى تتتاأثتتري دور املتتتتراأة 

خمتلف  يف  املقبلة  الأجتتيتتال  على  القيادية 

على  وانعكا�صه  والتخ�ص�صات،  املتتواقتتع 

تغيري نظرة املجتمع اإىل املراأة ب�صفتها اأقل 

بها  يقوم  التي  بالأعمال  القيام  على  قتتدرة 

الرجل.

م�صايف  يف  املتتتتراأة  دور  ا�صتعرا�ص  مت  كما 

التي  امل�صغرة  احلوارية  احللقة  يف  ال�رشكة 

ميناء  مب�صفاة  ت�صنيع  مهند�صة  اأدارتتتهتتا 

الأحمدي فاطمة فريدون، والتي مت خاللها 

املتتراأة يف جميع  دعتتم  �تترشورة  على  التاأكيد 

مواقع العمل.

التتدعتتم عندما  اأن  املتتتتتحتتاورون على   و�تتصتتدد 

ياأتي من الرجل يرتك اأثرًا حتفيزيًا اإيجابيًا 

فعاًل لدى املراأة، يف كافة مناحي احلياة.

الرئي�ص التنفيذي م�صاركًا يف احللقة النقا�صية الثانية
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مؤتمر الكويت 

ناقش المتغيرات 

التي طرأت على 

صناعة التكرير

نمو التكرير
حلقة نقاشية شهدها المؤتمر 

على �سوء ما ت�سهده ال�سناعات النفطية والبرتوكيماوية 

موؤثرة  مراكز  ظهرت  �سريعة،  وتغريات  تطورات  من 

جديدة، واختفت اأخرى، مثَّلت يف املا�سي قوى تتحكم يف 

الأ�سواق، فاأوروبا واليابان كانتا يف املا�سي من اأهم املراكز 

الفاعلة يف �سناعة التكرير، ثم بداأت هذه ال�سناعة تهاجر 

على  حتتوي  التي  اخلليج،  منطقة  مثل  اأخرى  اأماكن  اإىل 

هاجرت  كما  العاملية،  النفطية  الحتياطيات  ن�سف  نحو 

اإىل ال�سني والهند اللتني ت�سكالن ثلث �سكان العامل، واأكرب 

منو على الطلب حالياً.

اأهمية ال�سناعة

هذه  ناق�ص  والغاز  للنفط  الثالث  الكويت  موؤمتر 

و�صط  التكرير  �صناعات  خارطة  على  التغريات 

هذه  ال�صتثمار يف  بنمو حجم  العاملية  التوقعات 

ال�صناعات الواعدة، ويف هذا ال�صدد اأقيمت حلقة 

عنوان  حملت  املتتوؤمتتتر  فعاليات  �صمن  نقا�صية 

»التوقعات العاملية لال�صتثمار يف جمال التكرير«.

الفنية  اخلتتدمتتات  دائتترة  مديرة  احللقة  اأدارت 

مب�صفاة ميناء الأحمدي و�صحة اخلطيب، التي 

مهدت للمو�صوع مبقدمة ق�صرية، حتدثت فيها 

امل�صافة  والقيمة  التكرير،  �صناعات  اأهمية  عن 

الناجمة عن هذه ال�صناعة، باملقارنة مع ت�صدير 

النفط اخلام، كما نوهت اإىل تطورات ال�صناعات 

البرتوكيماوية وم�صتقبلها يف الكويت وال�رشق 

لإثتتتراء  للمتحدثني  التتبتتاب  فتتاحتتتة  الأو�تتتصتتتط، 

حجم  عتتن  العاملية  امل�صتجدات  بتتاآختتر  اجلل�صة 

وتوقعاتهم  التت�تتصتتنتتاعتتات  هتتتذه  يف  ال�تتصتتتتتثتتمتتار 

امل�صتقبلية.

اإح�سائيات منو

واملالية  للتخطيط  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 

بتت�تترشكتتة بتتتترتول التتكتتويتتت التتعتتاملتتيتتة عتتبتتداهلل 

العازمي، كان اأول املتحدثني يف احللقة، وقدم 

الح�صائيات  اأحتتتدث  ت�صمنت  علمية  ورقتتة 

التكرير  ال�تتصتتتتتثتتمتتار يف جمتتتالت  حتتجتتم  عتتن 

منو  مظهرًا  التتبتترتوكتتيتتمتتاويتتات،  و�صناعات 

الإنتتتتتتتاج عتتلتتى متتتر التت�تتصتتنتتوات والتتتتتوقتتعتتات 

ظل  يف  النمو  با�صتمرار  البحتة  الريا�صية 
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ا�صتمرار ظروف ال�صوق اجليو�صيا�صية.

اخلارجية  الت�صويق  عمليات  عن  حتدث  كما 

العاملية،  الأ�تتصتتواق  على  الطارئة  والتغريات 

الكميات  حيث  متتن  ال�صوق  متطلبات  ومنتتو 

واجلتتتتتودة، الأمتتتتر التتتذي يجعل التتكتتويتتت يف 

جودة  لتطوير  ويدفعها  م�صتمرة،  مناف�صة 

واملتتتتتطتتلتتبتتات  اخلتت�تتصتتائتت�تتص  وفتتتق  منتجاتها 

العاملية. 

ت�سويق وت�سدير

العاملي  للت�صويق  املنتدب  الع�صو  وقدم نائب 

يف موؤ�ص�صة البرتول الكويتية عماد عبدالكرمي، 

ورقة عمل عن م�صتويات الت�صدير اخلارجي 

للمنتجات  اخلتتارجتتيتتة  الت�صويق  وعمليات 

املحلية، متحدثًا عن التحديات امل�صتقبلية التي 

تواجه املنتجات الكويتية من حيث املتطلبات 

واملوا�صفات الدولية، وكذلك الفر�ص املتاحة 

والأ�صواق املفتوحة. 

واخلارجية  ال�صيا�صية  العوامل  بع�ص  وذكر 

املتتتوؤثتتترة يف الأ�تتتصتتتواق كتتاتتتفتتاقتتات »اأوبتتتتك« 

بتخفي�ص الإنتاج، وغريها من ظروف �صوق 

النفط العاملي، التي توؤثر يف خطط ال�رشكات 

الت�صويقية.

تناف�صية  لديها مميزات  الكويت  اأن  واأ�صاف 

على �صعيد عدد من املنتجات البرتوكيماوية، 

حتقيقها  ميكن  التتتتتي  املكا�صب  اإىل  متت�تتصتتريًا 

ملنتجات  وحتويله  اخلتتام  النفط  ت�صنيع  من 

نهائية. 

م�ستقبل البرتوكيماويات

الكيماويات  �صناعة  ب�رشكة  امل�صاريع  مدير 

قدم  العجمي،  �صلمان  التتدكتتتتتور  البرتولية 

ورقة عن م�صتقبل �صناعة البرتوكيماويات يف 

منطقة اخلليج، وتنامى هذه ال�صناعة، متوقعًا 

اأن ت�صبح اإحدى اأهم الروافد املالية مليزانيات 

توقعات باستمرار 

النمو في ظل 

ظروف السوق 

الجيوسياسية

دول اخلليج، وبالأخ�ص الكويت كدولة واعدة 

الطبيعية  املقومات  من  لديها  املجال،  هذا  يف 

والب�رشية ما يوؤهلها للتفوق، بل ولقيادة هذا 

املجال م�صتقباًل.

واأثنى العجمي على م�صتويات منو ال�صتثمار 

من  �تتصتتواء  التتبتترتوكتتيتتمتتاويتتات،  �صناعات  يف 

قبل  من  اأو  الكويتية،  البرتول  موؤ�ص�صة  قبل 

على  يدل  ما  وهو  اخلا�ص،  القطاع  �رشكات 

الأ�تتصتتواق  ومتطلبات  مبتتجتتريتتات  تتتتام  وعتتتي 

العاملية.

توقعات النمو

الكرى  املتت�تتصتتاريتتع  جمموعة  متتديتتر  واختتتتتتتتم 

لتتلتتبتترتوكتتيتتمتتاويتتات يف �تتترشكتتتة التت�تتصتتنتتاعتتات 

البرتولية املتكاملة عبداهلل الع�صيمي الور�صة 

بتتعتتر�تتص متترئتتي عتتن تتتوقتتعتتات منتتو التتعتتمتتل يف 

املقبلة،  التت�تتصتتنتتوات  ختتالل  التكرير  جمتتتالت 

متت�تتصتتريًا اإىل اأحتتتتدث الحتت�تتصتتائتتيتتات عتتن منو 

ال�صتثمارات يف هذا املجال، وزيادة الهتمام 

النفطية  التت�تتصتتنتتاعتتات  بتكنولوجيا  التتتتدويل 

والبرتوكيماوية.

للمراأة دور هام يف جناح خطط وم�صاريع القطاع

جانب من جناح املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة �صمن املعر�ص امل�صاحبو�صحة اخلطيب اأدارت احللقة النقا�صية بنجاح
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نجاح معالجة المياه 

خالل فترة الصيانة 

الدورية لمصفاة 

ميناء األحمدي 

العملية تمت 

بكفاءة عالية ووفق 

المعايير المعتمدة 

لدى هيئة البيئة

معالجة ناجحة!
إنجاز لمصفاة ميناء األحمدي

التنفيذية  الإدارة  اأمتتتام  كتتبتتريًا  حتتتديتتًا  احلتتالتتة 

جانب  واأن  خا�صة  الأحتتتمتتتدي،  ميناء  مل�صفاة 

ال�صالمة وال�صحة والبيئة، يعتر اأحد اخلطوط 

�رشكة  عليها  تعتمد  التي  الثالثة  ال�صرتاتيجية 

البرتول الوطنية الكويتية يف كافة اأعمالها.

وحدة مهمة

من   ETF ال�صناعية  املياه  تعتر وحدة معاجلة 

الأحتتمتتدي،  ميناء  م�صفاة  يف  املهمة  التتوحتتدات 

عمليات  يف  امل�صتخدمة  املياه  مبعاجلة  تقوم  اإذ 

التتتتت�تتصتتنتتيتتع قتتبتتل تتت�تترشيتتفتتهتتا يف متتتيتتتاه التتبتتحتتر، 

دولتتيتتًا،  عليها  املتفق  والأحتتكتتام  لل�رشوط  وفتتقتتًا 

العامة  الهيئة  التي ت�صعها  وال�رشوط واملعايري 

ال�صيانة  اإجراء عمليات  واأثناء  بالكويت.  للبيئة 

ال�صاملة بامل�صفاة، تزداد التحديات التي تواجه 

املتتلتتوثتتات  ن�صبة  ارتتتفتتاع  ب�صبب  التتوحتتدة  هتتتذه 

وحدات  من  الناجتة  ال�صناعية  باملياه  املوجودة 

اإىل  ال�صابقة  النتائج  وت�صري  املختلفة.  الت�صنيع 

اأن قدرة م�صفاة ميناء الأحمدي على اإدارة هذه 

ال�رشوط  لتلك  وفقًا  معها  والتعامل  املخلفات، 

حوايل  خالل  قيا�صية  مبعدلت  تكون  القيا�صية، 

يومًا   40 اأن هناك  ال�صنة، مبعنى  يومًا يف   320
حتتدود  ختتتارج  املحققة  النتائج  تتتكتتون  متتا  عتتتادة 

تلك  �صكلت  وقد  للبيئة.  العامة  الهيئة  و�تترشوط 

جنح فريق اإدارة ت�سريف املياه ال�سناعية يف اإجراء املعاجلة 

املطلوبة للمياه الناجتة عن اأعمال ال�سيانة الدورية الأخرية 

ووفق  ممكنة،  كفاءة  باأق�سى  الأح��م��دي،  ميناء  مب�سفاة 

املعايري الأ�سا�سية املعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة يف دولة 

الكويت، وذلك قبل �سرفها يف البحر، ليتخطى اأكرب التحديات 

التي تواجه وحدة معاجلة املياه ال�سناعية.

من�صاآت نفطية

المطيري: العمل 

بروح الفريق الواحد 

من أهم مقومات 

التميز في األداء
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واجلتتديتتر   .%98.3 اإىل   2018/2017
حتديًا  ي�صكل  كتتان  املتتوؤ�تترش  هتتذا  اأن  بالذكر 

مل  والتتذي  الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  لإدارة 

ETF يف  96% منذ ت�صغيل وحدة  يتجاوز 

العام 2012.   

خطط م�ستقبلية

فتتمثل  امل�صتقبلية  للخطط  بالن�صبة  اأمتتتا 

بتت�تتصتتكتتل اأ�تتصتتا�تتصتتي يف املتتحتتافتتظتتة عتتلتتى هتتذه 

كل  يف  البيئي  الأداء  وتعزيز  املكت�صبات، 

اأعتتتمتتتال املتت�تتصتتفتتاة، وختتا�تتصتتة اأثتتتنتتتاء فتترتات 

تكرمي  مت  وقد  للوحدات.  ال�صاملة  ال�صيانة 

التتعتتلتتيتتا،  الإدارة  بتتحتت�تتصتتور  التتعتتمتتل  فتتريتتق 

ن�رش  بهدف  للبيئة،  العامة  الهيئة  وممثلي 

كما  ال�رشكة.  يف  العاملني  بني  الثقافة  هذه 

وتتتوزيتتع  املتتتتتادي،  الت�صجيع  عتتمتتلتتيتتات  اأن 

ال�صهادات التذكارية، كانت تهدف اإىل تكرار 

املقبلة  التتدوريتتة  ال�صيانة  فتترتة  يف  الإجنتتتاز 

بامل�صفاة،   FUP اأختترى  وحتتدات  ملجموعة 

العام  مطلع  يف  تكون  اأن  املنتظر  من  والتي 

اإدارة م�صفاة ميناء  اأن  2018. كما  القادم 

الأحتتتمتتتدي تتتهتتدف اإىل تتت�تتصتتديتتر متتثتتل هتتذه 

 best practices الإيجابية  املمار�صات 

يف املتتحتتافتتل واملتتتتوؤمتتتتترات التتدولتتيتتة، وذلتتك 

مطلع  املتتحتتافتتل  هتتذه  يف  الفاعلة  بامل�صاركة 

العام القادم 2018.

حتقيق املهمة

ويف هذا الإطار ي�صري كبري مهند�صي الت�صنيع 

اأن  اإىل  ب�صتكي  نتتايتتف  املهند�ص  بامل�صفاة 

اإدارة م�صفاة ميناء الأحمدي قامت بت�صكيل 

الأ�تتصتتا�تتصتتيتتة  مهمته  تتتكتتون  خمت�ص  فتتريتتق 

درا�تتتتصتتتتة هتتتتذه احلتتتتالتتتتة، وتتتتقتتتدمي احلتتلتتول 

فريق  اأن  ب�صتكي  وي�صيف  لها،  املنا�صبة 

اأدت  التي  الأ�صباب  اأهم  بتحليل  قام  العمل 

ال�صناعية،  املياه  التلوث يف  ن�صبة  اإىل زيادة 

باملعدلت  منها  التخل�ص  على  القدرة  وعدم 

التو�صيات  من  عتتدد  اإىل  وانتهى  املقبولة، 

وامل�صاريع التي ميكن اأن ت�صاهم يف احلد من 

الظاهرة التي بداأت بالنت�صار، مو�صحًا اأن 

فريق عمل اإدارة ت�رشيف املياه بداأ مبزاولة 

الدورية  ال�صيانة  فرتة  يف  التنفيذية  اأعماله 

الأخرية للم�صفاة، والتي كانت خالل فرتة 

التخطيط  لعمليات  كان  وقد   .2017 اأبريل 

اأثرها  التح�صريية  والجتماعات  امل�صبقة 

الكبري يف اإجناح عمل الفريق وحتقيق مهمته 

اأعمال  اإدارة املياه ال�صناعية الناجتة عن  يف 

ال�صيانة باأق�صى كفاءة ممكنة قبل �رشفها 

من  العديد  العمل  فريق  عقد  فقد  البحر،  يف 

املعنية  والأق�صام  الدوائر  مع  الجتماعات 

ال�صيانة-  العمليات-  الفنية-  اخلدمات   -

ال�صالمة والبيئة، بالإ�صافة اإىل الجتماعات 

والتي  ال�صيانة،  فرق  روؤ�صاء  مع  اليومية 

التتواحتتد  التتفتتريتتق  بتتتروح  جميعها  تتتكتتاتتتفتتت 

حلتتقتتيتتق التتنتتتتتائتتج املتتترجتتتوة وفتتتق املتتعتتايتتري 

الأ�صا�صية املعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة 

يف دولة الكويت.

رفع موؤ�سر النجاح 

حول هذا الإجناز املحقق، اأ�صار رئي�ص فريق 

را�صد  املهند�ص  بامل�صفاة  الت�صنيع  هند�صة 

تتمثل  املحققة  الإجنتتازات  اأن  اإىل  الف�صلي 

وحدة  على  املبا�رش  التاأثري  فتترتة  تقليل  يف 

ETF ب�صكل ملحوظ، مما �صاهم  الت�صنيع 

البيئة،  على  املحافظة  اأهتتتتداف  حتقيق  يف 

ال�رشكة  �صمعة  عتتلتتى  املتتحتتافتتظتتة  وبتتالتتتتتايل 

 .stakeholders امل�صالح  لأ�صحاب  لدى 

يف  �صاهمت  الإيجابية  النتائج  هذه  اأن  كما 

لتحقيق  بالن�صبة   KPI النجاح  موؤ�رش  رفع 

يف  لت�صل  للبيئة،  التتعتتامتتة  الهيئة  �تتترشوط 

املتتايل  التتعتتام  متتن  التتثتتالتتث  التتربتتع  منت�صف 

وحدة معالجة المياه 

الصناعية ETF من 

الوحدات المهمة 

في المصفاة

نايف ب�صتكيرا�صد الف�صليفهد الديحاين
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تعزيز األداء البيئي 

في أعمال المصفاة 

وخاصة أثناء 

الصيانة الشاملة 

تكرمي م�صتحق للفريق �صارك فيه الرئي�ص التنفيذي

�سركاء يف الإجناز

وعن هذا الإجناز قال نائب الرئي�ص التنفيذي 

م�صفاة  يف  »نحن  الديحاين:  فهد  للم�صفاة 

للبيئة  العامة  الهيئة  نعتر  الأحتتمتتدي  ميناء 

نحققها  التي  النجاح  عمليات  يف  لنا  �رشكاء 

اأعتتمتتالتتنتتا عتتلتتى متتتدار التتعتتام، فتحقيق  يف كتتل 

�رشوط ال�صالمة وال�صحة والبيئة هي اإحدى 

التتتتتي تقع على  اللتتتتتزامتتات واملتت�تتصتتوؤولتتيتتات 

عاتق ال�رشكة جتاه املجتمع، وحتظى باأهمية 

كرى �صمن اأولوياتها«، موؤكدًا اأنه يعد قيمة 

جمال  يف  ال�رشكة  جهود  ويج�صد  جمتمعية، 

املحافظة على البيئة.

واأ�تتصتتاف التتديتتحتتاين اأن هتتذا الإجنتتتاز التتذي 

يرتكز  الأحتتتمتتتدي  متتيتتنتتاء  م�صفاة  يف  حتتتقتتق 

ن�صعى  رئتتيتت�تتصتتيتتة،  ومتتتبتتتادئ  اأركتتتتتتان  عتتلتتى 

روح الفريق الواحد

اأعرب الرئي�ص التنفيذي حممد غازي املطريي عن تقديره للجهود املميزة التي بذلها اأع�صاء فريق 

فرتة  خالل  نفذت  التي  الأعمال  من  مهم  جزء  تنفيذ  يف  الفعالة  وم�صاهمتهم  املياه  ت�رشيف  اإدارة 

ال�صيانة الدورية على وحدات RMP، والتي متت يف �صهر اأبريل من هذا العام، ومتثلت يف مراقبة 

م�صادر مياه ال�رشف ال�صناعي املختلفة ومعاجلتها مبهنية عالية، ومن دون اإعاقة اأعمال ال�صيانة. 

كما اأ�صاد املطريي بدور الدوائر امل�صاندة التي �صاعدت الفريق على حتقيق اأهدافه، موؤكدا اأن العمل 

اأهم مقومات التميز يف الأداء.  بروح الفريق الواحد مع ال�صفافية يف العمل والتخطيط اجليد، تعد 

ل جتربة  واأ�صار اإىل اأن جناح فريق اإدارة ت�رشيف املياه يف مهمته املطلوبة اخلا�صة بحماية البيئة �صكَّ

ناجحة ميكن تكرارها م�صتقباًل يف م�صايف ال�رشكة.

القادمة،  الأعتتتوام  متتدى  على  ل�صتمراريتها 

التخطيط  املبادئ  هذه  بني  من  اأنه  مو�صحًا 

بلوغ  ل�صمان  الأحتتتداث  وا�صتباق  ال�صليم، 

البيئة.  على  احلتتفتتاظ  وهتتو  املن�صود  التتهتتدف 

بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن املتابعة الدقيقة لإدارة 

وب�صكل  املحققة  البيئية  للنتائج  امل�صفاة 

الإيجابية  القرارات  اتخاذ  ت�صاهم يف  يومي، 

العمل  يف  ال�صفافية  مبداأ  اأن  كما  احلا�صمة، 

لبناء  الأ�صا�صية  القاعدة  ميثل  والتتو�تتصتتوح 

عالقات اإيجابية متينة مع اأ�صحاب امل�صلحة، 

والتي توؤدي بدورها اإىل تطوير العمل ب�صكل 

م�صتمر. 

وختم الديحاين كالمه بتوجيه ال�صكر لفريق 

ال�صيانة  فتترتة  اأثتتنتتاء  املتتيتتاه  ت�رشيف  اإدارة 

 RMP-MRTA April للم�صفاة  التتدوريتتة 

2017، على جهودهم الوا�صحة يف املحافظة 
الفرتة احلرجة، مقدرًا  تلك  اأثناء  البيئة  على 

ميناء  مل�صفاة  اأخرى  قيمة  اإ�صافة  يف  دورهم 

الأحتتتمتتتدي جتتتتاه التتقتت�تتصتتيتتة التتبتتيتتئتتيتتة. وحتتث 

هذا  على  ال�صتمرار  �تترشورة  على  اجلميع 

النهج يف حتقيق احتياجات البيئة، وم�صاركة 

وبقية  الأحتتمتتدي  ميناء  م�صفاة  يف  العاملني 

الكويتية  الوطنية  التتبتترتول  �تترشكتتة  م�صايف 

بهذه املمار�صات ال�صحيحة.
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يف اإطار جهود ال�سركة يف جمال حماية البيئة، واحلد من ظاهرة التلوث البيئي، انطلقت 

نائب  برعاية  العمليات،  دائ��رة  نظمتها  التي  عبداهلل«،  ميناء  م�سفاة  »تخ�سري  حملة 

العازمي، وبرئا�سة رئي�ض فريق عمليات  التنفيذي مل�سفاة ميناء عبداهلل مطلق  الرئي�ض 

املنطقة الثانية �سالح ال�سمري، وبالتن�سيق والتعاون مع دائرة اخلدمات العامة.

العازمي: مشاريعنا 

المستقبلية تركز 

على إنتاج منتجات 

صديقة للبيئة

حملة بيئية أطلقها العازمي 

تخضير مصفاة ميناء عبداهلل

بيئة
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�صالح ال�صمري

“البترول الوطنية” تقدم 

نموذجًا في اهتمامها 

بالبيئة والحد من التلوث

نباتات زهرية

ال�رشكة  اهتمام  جت�صد  التي  احلملة  ت�صمنت 

التي  والعوامل  بالبيئة  تتعلق  التي  بالق�صايا 

تتتوؤثتتر عتتلتتيتتهتتا، زراعتتتتة جمتتمتتوعتتة متتن �صتالت 

النباتات الزهرية يف ال�صاحات الرتابية داخل 

بهدف  امل�صفاة،  مبرافق  حتيط  التي  املناطق 

املوظفني،  لدى  البيئي  والوعي  الثقافة  ن�رش 

يف  التخ�صري  ي�صاهم  الآختتتر  اجلتتانتتب  وعتتلتتى 

التتغتتبتتار  وتتتقتتلتتيتتل  احلتتتتترارة،  درجتتتتة  تخفي�ص 

والتلوث، وتوفري بيئة عمل مريحة و�صحية.

مل�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  �صارك  وقتتد 

متتدراء  يرافقه  العازمي  مطلق  عبداهلل  ميناء 

ال�صتالت  بغر�ص  التتفتترق  وروؤ�تتتصتتتاء  التتدوائتتر 

فرق  روؤ�صاء  ملبنى  املقابلة  ال�صاحة  يف  الأوىل 

احلملة  بانطالق  اإيتتذانتتًا  بامل�صفاة،  العمليات 

اأختترى  مناطق  عتتدة  تخ�صري  تت�صمن  التتتتتي 

بامل�صفاة تباعًا.

روؤية واأهداف

واأ�صاد العازمي بهذه املبادرة التي تتما�صى مع 

البيئة  التي ت�صع  ال�رشكة  اإدارة  واأهداف  روؤية 

امل�صاريع  اأن  اإىل  م�صريًا  اأولوياتها،  قمة  على 

امل�صتقبلية لل�رشكة تركز على اإنتاج منتجات ذات 

موا�صفات �صديقة للبيئة، تتوافق مع املتطلبات 

اإن  العازمي  واأ�تتصتتاف  �رشامة.  الأكتترث  البيئية 

هذا  حتقيق  �صبيل  يف  جتتهتتدًا  تتتدختتر  ل  ال�رشكة 

الهدف، وتقدمي منوذج يحتذي به حول الهتمام 

بالبيئة، وامل�صاركة يف احلد من التلوث.

اخلدمات العامة

بتوفري  العامة  اخلدمات  دائرة  من  فريق  ويقوم 

وال�صتالت  التتزراعتتيتتة  التترتبتتة  متتن  امل�صتلزمات 

والأ�صمدة وامل�رشفني من املهند�صني، مع املتابعة 

وعلى  املتتزروعتتة.  للنباتات  امل�صتمرة  والتترعتتايتتة 

جانب اآخر فقد روعي يف تنفيذ »حملة التخ�صري« 

طبيعة  مع  تتالءم  التي  النباتات  اأنتتواع  اختيار 

احلرارة  درجتتات  وتتحمل  الكويت،  بدولة  املناخ 

اأيتتام  معظم  الكويت  اأجتتتواء  ت�صود  التي  العالية 

ال�صنة. ومتتن اأبتتترز الأنتتتتواع التتتتتي قتتامتتت دائتترة 

اخلتتتدمتتتات التتعتتامتتة بتتتتتوفتتريهتتا �تتصتتجتترات التتدفتتلتتة 

واملجنونة والفتنة )اليا�صمني الهندي( وفايتك�ص.

تربة معاجلة

الثانية  املنطقة  عمليات  فريق  رئي�ص  ي�صري 

يتم  التتتتتي  التترتبتتة  اأن  اإىل  التت�تتصتتمتتري  �تتصتتالتتح 

ا�صتخدامها يف م�رشوع تخ�صري م�صفاة ميناء 

والتي  للم�صفاة،  القدمية  الرتبة  هي  عبداهلل 

البيئي  امل�رشوع  عمليات  وفق  معاجلتها  متت 

ال�صخم، الذي تبنته البرتول الوطنية ملعاجلة 

ب�صبب  ن�صاأت  والتي  بامل�صفاة،  امللوثة  الرتبة 

لتخزين  ت�صتخدم  كانت  التي  القدمية  الطرق 

تخزين  عملية  كانت  فقد  ال�صابق.  يف  النفط 

التتنتتفتتط اخلتتتتام قتتدميتتًا تتتتتتم يف ختتتزانتتتات حتت 

�صكل حفر، وبالتايل ومع مرور  الأر�تتص على 

تلوث  حدوث  اإىل  احلفرة  هذه  اأدت  ال�صنوات 

»البرتول  دفع  ما  وهو  بها،  املحيطة  بالرتبة 

الرتبة،  معاجلة  م�رشوع  تبني  اإىل  الوطنية« 

والذي مت تنفيذه وفق تقنيات املعاجلة احليوية 

النفطية،  باملخلفات  امللوثة  التترتبتتة  لتنظيف 

املجال، وقد  التقنيات يف هذا  اأحدث  وهي من 

مت اإعادة ا�صتخدام هذه الرتبة بعد معاجلتها يف 

الزراعة والتخ�صري، وياأتي ذلك يف اإطار تكامل 

تطلقها  التتتتتي  البيئية  واملتت�تتصتتاريتتع  املتتبتتادرات 

ال�رشكة.

اليا�سمني الهندي

تتميز  التتتتتي  النباتات  متتن  الهندي  اليا�صمني 

وقيمتها  مظهرها،  وجتتمتتال  الزكية  بالرائحة 

مت�صاقطة  �صجرية  وهتتي  العالية،  التن�صيقية 

الأوراق حتمل باقة من الأزهار، منها ال�صفراء، 

الأرجتتواين،  اللون  اإىل  الوردية  اأو  البي�صاء  اأو 

باعتبارها  العربية  البالد  يف  زراعتها  وتنت�رش 

جمالية  املكان  تك�صب  التي  الزينة  اأ�صجار  من 

البهي  مظهرها  عتتن  ف�صاًل  خا�صة،  وجاذبية 

اأزهتتارهتتا، وميكن  واإطتتاللتتة  اأوراقتتهتتا  يف كثافة 

مقو�صة  تظهر  �تتصتتجتتريات  هيئة  على  تربيتها 

لعملية  اخل�صوع  دون  لتنمو  وتتترتك  التفريع، 

املرغوب  غري  الأفتترع  اإزالتتة  تتم  حيث  التقليم، 

ورخي�صة، وتعطي خيارات وا�صعة من الألوان 

اجلميلة على مدار العام.

فايتك�ض

تتلقى  التتتتتي  احلتتدائتتق  ال�صجرية  هتتذه  تف�صل 

اأنها  كما  ال�صم�ص،  اأ�تتصتتعتتة  متتن  جتتيتتدًا  متتقتتدارًا 

واإذا  اجلفاف،  من  املتو�صطة  الدرجات  حتتمل 

مت ق�ص عناقيد الأزهار مبا�رشًة بعد ذبولها فاإن 

العناقيد  من  ثانيًة  دفعًة  تطلق  ال�صجرية  هتتذه 

الزهرية. اأوراقها كفية ال�صكل عطرة الرائحة، 

ويتاألف كل كف من عدد من الوريقات يرتاوح 

واحتتد،  معالٍق  على  معلقة  و�صبعة  خم�صة  بني 

وغزيرة،  اللون،  اأرجوانية  فاإنها  الأزهتتار  اأما 

وتتجمع يف عناقيد متجهة لالأعلى. 

اأما باقي الأفرع فيمكن تركها حتى  فيها فقط، 

تنمو ب�صكلها الطبيعي املتهدل واملقو�ص.

الدفلة

ذات  اخلتت�تترشة  دائتتمتتة  �تتصتتجتترية  التتدفتتلتتة  تعتر 

اأمتار،  اأربعة  اإىل  ي�صل  وارتفاع  كثرية  تفرعات 

وال�صتوائية،  احلتتارة  املناطق  يف  للزينة  تتتزرع 

وت�صتخدم اأحيانًا لدواٍع طبية.

املجنونة

العامل  يف  �صعبية  النباتات  اأكتترث  من  واحتتدة  هي 

مقاومة  فهي  متطلبات،  واأقلها  زراعة  واأكرثها 

للجفاف، وخالية تقريبًا من الأمرا�ص، ول يوجد 

لها اأعداء بني احل�رشات، ومتوفرة يف كل مكان، 
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م�صاريع

جتري حالياً اأعمال املراحل النهائية مل�سروع الوقود البيئي، الذي من �ساأنه 

و�سع »البرتول الوطنية« �سمن املربع الأول يف الت�سنيف العاملي ل�سركات 

امل�سايف  حتويل  اإىل  امل�سروع  هذا  خالل  من  ال�سركة  ت�سعى  لذلك  التكرير. 

القائمة اإىل جممع تكرير متكامل يعمل على تلبية احتياجات الأ�سواق املحلية 

والعاملية، ويقدم منتجات ذات موا�سفات بيئية عالية اجلودة، تتوافق مع 

روؤية ال�سركة للم�ستقبل وطموحها يف حتقيق الأهداف البيئية جنباً اإىل جنب 

مع الأهداف القت�سادية. 

وي�سمل نطاق عمل امل�سروع من خالل تنفيذ حزمه الثالث تو�سعة وحتديث 

يف  ال��وح��دات  بع�ض  وتطوير  عبداهلل،  وميناء  الأح��م��دي  ميناء  م�سفاتي 

امل�سفاتني، وكذلك جتديد املخازن ومرافق ال�سحن وخطوط النقل بني امل�سايف 

يف م�سفاة ال�سعيبة، لت�سل الطاقة التكريرية مل�سفاتي ميناء الأحمدي وميناء 

عبداهلل بعد اكتمال امل�سروع اإىل 800 الف برميل من النفط يومياً.

الجاسم: سيتم تشغيل 

الوحدات الرئيسية 

بالتتابع ابتداء من أبريل 

إلى ديسمبر 2018

في مراحله النهائية 

مشروع الوقود البيئي

الإجناز الكلي

الذي  املتت�تترشوع  م�صتجدات  اآختتر  على  للوقوف 

دخل املراحل النهائية، وبداأ ال�صتعداد للت�صغيل 

التجريبي له يف نهاية العام القادم، التقينا رئي�ص 

التتذي  املتت�تترشوع وائتتتل اجلتتا�تتصتتم،  اإدارة  فتتريتتق 

التي مت  والإجنتتتازات  الأعمال  اأبتترز  على  اطلعنا 

اأنه  اإىل  م�صريًا  الآن  حتى  تنفيذها  من  النتهاء 

�صيتم ت�صغيل الوحدات الرئي�صية بالتتابع ابتداء 

2018. واأ�صاف  2018 اإىل دي�صمر  اأبريل  من 

بلغت  للم�رشوع  التترتاكتتمتتي  الإجنتتتاز  ن�صبة  اأن 

89.7% حتى نهاية اكتوبر 2017، وت�صمل:
- النتتتتتتتهتتتاء متتتن تتتنتتفتتيتتذ متتت�تتترشوع الأعتتتمتتتال 

التح�صريية، وم�رشوع حتديث وحدة التك�صري 

العايل  املانع، وم�رشوع اجلهد  بالعامل احلفاز 

بن�صبة %100.

- حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي مت النتهاء من 

تنفيذ الأعمال بن�صبة %85.8.

ن�صبة  بلغت   1 عبداهلل  ميناء  م�صفاة  حزمة   -

اإجناز الأعمال %89.4.

- حزمة ميناء عبداهلل 2 مت اإجناز 91.6% من 

الأعمال اخلا�صة بها.
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من شأن المشروع 

وضع “البترول الوطنية” 

في مقدمة التصنيف 

العالمي لشركات التكرير

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

الأعمال الرئي�سية

درجتتة  حقق  املتت�تترشوع  اأن  اإىل  اجلا�صم  ي�صري 

تقدم جيدة يف الأعمال التنفيذية، ويجري حاليًا 

لبدء  ا�تتصتتتتتعتتدادًا  الأعتتمتتال  انتتهتتاء  على  الرتكيز 

عملية الت�صغيل التدريجي. وي�صيف اأن الأعمال 

الهند�صية اأو�صكت على النتهاء يف خمتلف حزم 

الرتاكمي  الإجنتتاز  ن�صبة  بلغت  فقد  امل�رشوع، 

الفعلي بنهاية اأكتوبر 100% يف حزمة م�صفاة 

مب�صفاة   1 حزمة  يف  و%89  الأحتتمتتدي  ميناء 

ميناء عبداهلل و99.9% يف حزمة 2، اأما الأعمال 

ال�رشائية والتوريد فقد حققت تقدمًا فعليًا بلغت 

ن�صبته 97% يف حزمة ميناء الأحمدي و%98 

يف حزمة ميناء عبداهلل 1 و91% يف حزمة ميناء 

عبداهلل 2 اإذ تتوا�صل اأعمال التوريد اإىل املواقع 

ب�صورة جيدة مع حدوث م�صاكل لوج�صتية ل 

فقد  الإن�صائية،  الأعتتمتتال  يخ�ص  وفيما  تذكر. 

بنهاية  الفعلي  الرتاكمي  الإجنتتاز  ن�صبة  بلغت 

هذه الفرتة 65% يف ميناء الأحمدي و78% يف 

ميناء عبداهلل 1 و90% يف ميناء عبداهلل 2. حيث 

واملتتواد  الهند�صية  الر�صومات  تدفق  يتوا�صل 

ملواقع عمل املقاولني.

التي  التحديات  اأكتتر  من  بتتاأن  اجلا�صم  ويفيد 

تتتزويتتد  هتتو  البيئي  التتوقتتود  متت�تترشوع  تتتواجتته 

ح�صب  املطلوبة  التتوافتتدة  بالعمالة  املتت�تترشوع 

كبري  ب�صكل  يتتوؤثتتر  توفرها  حيث  لتته،  املخطط 

على تقدم جميع اأعمال امل�رشوع، وقد بلغ عدد 

حتى   )40,000( يقارب  ما  الإجمالية  العمالة 

نهاية اأكتوبر 2017. 

جاهزية الت�سغيل

الآن  يتم  النتهاء،  ب�صدد  املتت�تترشوع  اأن  وحيث 

بالتن�صيق  لت�صغيله، وذلك  التجهيز  الرتكيز على 

مع م�صايف ال�رشكة واإداراتها، وتعقد الجتماعات 

وور�ص العمل ب�صكل م�صتمر، بح�صور م�صت�صار 

فتترق عمل  متتن  واملعنيني،  واملتتقتتاولتتني  املتت�تترشوع 

الأمن  وفريق  امل�رشوع  ت�صغيل  وفتترق  امل�صايف، 

اجلاهزية  وتقييم  الأمتتور،  كل  لبحث  وال�صالمة، 

اآمتتن،  ب�صكل  التدريجي  الت�صغيل  مرحلة  لبدء 

حيث تعقد ور�ص العمل كالتايل:

- ور�ص عمل لدرا�صة املخاطر.

البتتتتتدائتتي  بالت�صغيل  ختتا�تتصتتة  عتتمتتل  ور�تتتص   -

والرئي�صي للم�رشوع.

- اجتماعات خا�صة بالأمن وال�صالمة.

- اجتماعات ملتابعة ت�صليم امل�صتندات اخلا�صة 

مبعدات امل�رشوع.

اأمن امل�سروع

متتن �تتصتتمتتن تتتتطتتتورات التتعتتمتتل بتتاملتت�تترشوع يجري 

الأمن  واإدارة  امل�رشوع  اإدارة  بني  التن�صيق  حاليًا 

املن�صاآت يف وزارة  لأمن  العامة  والإطفاء والإدارة 

الداخلية، ل�صتالم تاأمني مرافق امل�صايف اجلديدة 

بعد  الأحتتمتتدي  وميناء  عبداهلل  ميناء  م�صفاتي  يف 

الت�صغيل، كما �صيتم ت�صليم بوابات امل�صايف اجلديدة 

بعد تطويرها ح�صب موا�صفات ومتطلبات وزارة 

الداخلية، اأما عن احلرا�صة احلالية للبوابات فهي 

تتم حتت اإ�رشاف اإدارة امل�رشوع.

تكلفة امل�سروع

ب�صاأن تكلفة امل�رشوع احلالية، ي�صري اجلا�صم اإىل 

مت  حيث  امل�صتهدفة،  التكلفة  �صمن  فت�صري  اأنها 

اإنفاق ما يقارب الت 3.1 مليار دينار كويتي حتى 

نهاية �صبتمر 2017، من اإجمايل التكلفة البالغة 

4.68 دينار كويتي.

ا�ستالم م�ستندات

ت�صغيل  اقتتتترتاب  متتع  اأنتتتته  اإىل  اجلتتا�تتصتتم  ويتتنتتوه 

يتتجتتري  املتتتقتتتاولتتتني،  وانتتتتتتتهتتتاء دور  املتتتت�تتتترشوع، 

تقدم األعمال التنفيذية 

والتركيز على انهاء 

األعمال استعداداً لبدء 

عملية التشغيل التدريجي

رئي�ص فريق اإدارة امل�رشوع وائل اجلا�صم
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مت النتهاء من الن�صبة الأكر من اأعمال م�صفاة ميناء الأحمدي

ال�صتعداد لت�صليم كافة وثائق امل�رشوع، من كتب، 

امل�رشوع،  اإجنتتاز  ووثتتائتتق  وكتيبات  واإجتتتراءات 

مقاولني  قبل  من  املطلوبة  البيانات  من  وغريها 

احلزم الثالث لإدارة امل�رشوع، م�صريًا اإىل اأنه مت 

التفاق ح�صب العقد على ت�صليم حوايل 200 األف 

جملد حجم A4 وفقًا لالإجراءات التالية: 

امل�رشوع،  اإدارة  قبل  من  امللفات  اعتماد  يتم   -

وال�صت�صاري وامل�صايف.

هذه  لتطوير  املقاول  اأنظمة  على  التدقيق  يتم   -

امل�صتندات من حيث البيانات واملحتويات.

- قبل انهاء امللف يتم التدقيق عليه مرة اأخرى 

ل�صمان توافقه مع املعايري اخلا�صة واملنظمة.

وتكنولوجيا  الأر�تتصتتيتتف  متتع  التن�صيق  يتتتتتم   -

وميناء  الأحمدي  ميناء  م�صفاتي  يف  املعلومات 

عتتتبتتتداهلل، لتت�تتصتتمتتان اإمتتكتتانتتيتتة ا�تتصتتتتتيتتعتتاب التتكتتم 

الإلكرتوين  ب�صكلها  امل�صتندات  هذه  من  الهائل 

لهذه  اأر�تتصتتفتتة  نظام  و�صع  مت  حيث  والتتورقتتي، 

امللفات بالتن�صيق مع دائرة تقنية املعلومات.

نظام اإدارة املخططات والوثائق الهند�سية

الوقود  م�رشوع  فريق  اأن  اجلا�صم  وائتتل  يوؤكد 

حقق امل�رشوع 224 مليون �صاعة عمل يف  •

املوقع مت�صمنة �صاعات هند�صة وت�صميم 

.FEED الواجهة الأمامية

و�صلت كافة املعدات اإىل املواقع. •

مت تركيب اأطول مفاعل حيث يبلغ طوله  •

75 مرتًا وبقطر 10 اأمتار.

مت تركيب اأثقل مفاعل وبلغ وزنه 1500  •

طن.

مت النتهاء من ت�صغيل حمطات الكهرباء  •

الأحتتمتتدي  ميناء  مب�صفاتي  الرئي�صية 

وميناء عبداهلل.

مت تتتتركتتتيتتتب اأكتتتتتتتر وحتتتتتتتدة متتتتن حتتيتتث  •

الإحداثيات )الغاليات(.

مت النتتتتتتتهتتتاء متتتن اأكتتتتر جمتتمتتع لإنتتتتتاج  •

لت�صل  املنطقة  يف  النقي  التتهتتيتتدروجتتني 

نقاوة املنتج 99.9%.

تزويد المشروع 

بالعمالة الوافدة 

المطلوبة من أهم 

التحديات التي تواجهنا 

التتبتتيتتئتتي و�تتصتتع بتتترنتتتاجمتتتًا لتتتتتقتتدمي املتتعتتلتتومتتات 

والوثائق  املخططات  اإدارة  ونظام  الهند�صية، 

الأحمدي  ميناء  م�صفاتي  اإىل  للت�صليم  القابلة 

برنامج  تطبيقات  با�صتخدام  عتتبتتداهلل،  وميناء 

 SMART( التتترائتتتد  التتهتتنتتد�تتصتتيتتة  التتتتت�تتصتتامتتيتتم 

�صيوفر  النظام  هذا  اأن  اإىل  م�صريًا   )PLANT
الهند�صية  املتتعتتلتتومتتات  اإىل  التتو�تتصتتول  �تتصتتهتتولتتة 

التف�صيلية، وما يت�صل بها من وثائق الت�صميم 

التغيريات  وعمل  والتدقيق  لتتالطتتالع  الأولتتيتتة، 

ال�صورة  لعك�ص  العمل،  حاجة  ح�صب  الالزمة، 

الأخرية واحلديثة حلالة املخططات الهند�صية يف 

جميع وحدات امل�صفاة.

البيئي  التتوقتتود  متت�تترشوع  اإدارة  اأ�تترشفتتت  وقتتد 

الت�صاميم  برنامج  اأنظمة  جميع  تطوير  على 

الهند�صية وهي:

:Smart Plant Instrumentation  - 

جميع  واإدارة  حلفظ  التترنتتامتتج  هتتذا  ي�صتخدم 

الدقيقة  بتتالآلت  اخلا�صة  الهند�صية  املعلومات 

جمع  ي�صهل  مما  امل�صايف،  يف  للوحدات  املكونة 

الوثائق  الدخول على  املعلومات عنها، و�صهولة 

اخلا�صة بها، والتي ت�صاعد بال�صيانة والرتكيب.

ي�صتخدم   :Smart Plant Electrical  -

والتتدوائتتر  الطاقة  تتتوزيتتع  لنظام  الرنامج  هتتذا 

احلمولة  حتديد  يف  منها  وي�صتفاد  الكهربائية، 

الوحدات  ت�صغيل  يف  للبدء  املتتقتتدرة  الكهربائية 

للم�رشوع.

برنامج  هتتو   :3D  Intergraph Smart  -

عدد امللفات التي �سيتم ا�ستالمها من قبل اإدارة امل�سروع:

املجموعاحلزمة

716م�رشوع الأعمال التح�صريية
3,946م�رشوع حتديث وحدة التك�صري بالعامل احلفاز املائع

103,136م�صفاة ميناء الأحمدي
106,470م�صفاة ميناء عبداهلل
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الأعمال الهند�صية اأو�صكت على النتهاء يف كل حزم امل�رشوع

معدات رئي�سية �ست�ستخدم 

يف امل�سروع وعددها كالآتي:

العدد املعدات

78 مفاعالت

117 اأبراج

641 اأوعية

96 خزانات كبرية

1267 مبادلت حرارية

62 اأفران/�صعالت/غاليات

191 م�صخات

90 اآلت �صغط الغاز

36 توربينات بخارية

61 حمطات كهربائية فرعية

232 وحدات جممعة

174 معدات اأخرى

حقق المشروع 224 مليون 

ساعة عمل في الموقع 

متضمنة تصميم 

الواجهة األمامية

الت�صوير  بتقنية  امل�صفاة  لت�صميم  متكامل 

ت�صورًا  املهند�ص  يعطي  ممتتا  الأبتتعتتاد،  الثالثي 

حقيقيًا حول تفا�صيل وحدات امل�صفاة ، ويعك�ص 

ال�صورة النهائية واحلقيقية لها.

Smart Plant P&ID: ي�صمل هذا الرنامج   -

جتتمتتيتتع املتتختتطتتطتتات وتتتفتتا�تتصتتيتتل �تتصتتري الأنتتابتتيتتب 

مما  كتتامتتلتتة،  للم�صفاة  التتوحتتدات  بكل  اخلتتا�تتصتتة 

للم�صفاة  املخططات  على  احلتت�تتصتتول  يف  ي�صاعد 

ب�صهولة وي�رش، وكذلك يحتوي على اإدارة التغيري 

الفعلي  والتطوير  التغيري  عمليات  جميع  لتوثيق 

داخل الوحدات خالل امل�صاريع امل�صتقبلية.

بوابة  يعتر   :Smart Plant Foundation  -

مما  ال�صابقة،  الأربعة  الرامج  جلميع  الكرتونية 

ي�صهل للمهند�ص احل�صول على املعلومات، واإدارة 

التغيري يف جميع الرنامج الأربعة بدون احلاجة اإىل 

الدخول على كل برنامج على حدة، فهو يعتر بوابة 

�صاملة لأربعة برنامج جمتمعة يف مكان موحد.

التدريب على النظام

البيئي  التتوقتتود  م�رشوع  اأن  اجلا�صم  وي�صيف 

حتتزم،  التتثتتالث  متتقتتاويل  كتتل  متتنتتجتتزات  �صيتخذ 

التطبيقات  بيانات  قتتواعتتد  �صل�صلة  ذلتتك  يف  مبتتا 

باأنظمة  يتعلق  فيما  بها،  املرتبطة  امللفات  ونظم 

و�صيتم  التتتذكتتتر،  التت�تتصتتابتتقتتة  الأربتتتعتتتة  الت�صميم 

تعك�ص  والتتتتتي  التتنتتهتتائتتيتتة  املتترحتتلتتة  يف  الت�صليم 

اأن  اإىل  وي�صري  النهائية.  امل�صفاة  حالة  متتتامتتًا 

دائرة  مع  حاليًا  يتعاون  امل�رشوع  اإدارة  فريق 

واإن�صاء  التحتية  البنية  لإعتتداد  املعلومات  تقنية 

الأنظمة لتنفيذ نظام اإدارة املخططات والوثائق 

اأن  حني  يف  عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  الهند�صية 

م�صفاة ميناء الأحمدي نفذت بالفعل نظام اإدارة 

الوحدات  على  الهند�صية  والوثائق  املخططات 

وامل�صاريع القائمة. ويقوم فريق اإدارة امل�رشوع 

باإعداد خطة التدريب على نظام اإدارة املخططات 

والتي  التت�تترشكتتة،  مل�صايف  الهند�صية  والتتوثتتائتتق 

�صيتم ت�صليمها قبل ت�صليم امل�رشوع.
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أصحاب المصلحة
Stakeholders

لجنة تعمل بمنهجية واضحة

تعد »البرتول الوطنية« من اأوىل ال�سركات التي اتخذت �سل�سلة من اخلطوات والإجراءات لتنظيم وتعزيز التوا�سل مع »اأ�سحاب 

امل�سلحة« والذي اأ�سبح اأحد اأهدافها ال�سرتاتيجية.  وتعمل ال�سركة على و�سع منهجية متكاملة لهذا الغر�ض، بحيث ت�سمن بناء 

عالقات قوية وم�ستدامة وموثقة تكون مرجعية عند اتخاذ القرارات الهامة. واملق�سود باأ�سحاب امل�سلحة هم كل اجلهات والهيئات 

واملوؤ�س�سات التي تتعامل ال�سركة معها، وترتبط ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر باأدائها لأعمالها.  

واإمياناً منها باأهمية التوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة يف اإبراز دورها الريادي يف اقت�ساد الكويت، وتعزيز �سورتها املجتمعية، وت�سهيل 

اأعمالها وم�ساريعها، فقد قامت ال�سركة بتنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات املو�سعة وور�ض العمل، مب�ساركة م�سوؤولني وجهات 

حكومية وغري حكومية، وغريهم من املعنيني داخلياً وخارجياً، وذلك بهدف مناق�سة �سبل التعاون املثلى والتوا�سل الفعال واملثمر مع 

هذه اجلهات. وقد توجت هذه اجلهود بت�سكيل اللجنة ال�ست�سارية ملتابعة تطبيق اآلية عمل التوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة، برئا�سة 

نائب الرئي�ض التنفيذي لل�سوؤون الإدارية والتجارية با�سم العي�سى، والتي ت�سم يف ع�سويتها 14 ع�سوًا.

لإلقاء املزيد من ال�سوء على دور اللجنة واأهدافها واآلية عملها، التقت »الوطنية« ع�سو اللجنة ال�ست�سارية ملتابعة تطبيق اآلية عمل 

التوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة، ومديرة العالقات العامة والإعالم خلود املطريي، وكان احلوار التايل:  

أصحاب المصلحة 

هم كل الجهات التي 

تتعامل الشركة معها 

وترتبط بأدائها ألعمالها

جهود
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خلود المطيري: 

تعزيز العالقة معهم 

يساعد على اتخاذ 

القرارات الصحيحة

اأهمية ا�سرتاتيجية

ما املق�صود باأ�صحاب امل�صلحة؟ وما الأهمية  •

ال�صرتاتيجية لتعزيز التوا�صل معهم؟

�سخ�ض  اأو  جهة  اأي  هم  امل�سلحة  اأ�سحاب 

اأعمال  على  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  تاأثري  له 

التوا�سل  اأهمية  وتتمثل  واأن�سطتها.  ال�سركة 

ال�سركة  م�ساعدة  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع 

طبيعة  وفهم  املحتملة،  املخاطر  اإدارة  على 

باأعمالها،  حتيط  التي  املعقدة  العمل  بيئة 

كافة  م��ن  عليها  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  وامل��ت��غ��ريات 

النواحي، وذلك بهدف مواكبة تلك املتغريات، 

امل�ستويات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  معها  وال��ت��ف��اع��ل 

اأي�سا  والبيئية.  والجتماعية  القت�سادية 

اإىل  اللجنة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ال�سركة  تهدف 

املتبادلة  الثقة  على  املبنية  العالقة  تطوير 

اجلهات  ه��ذه  مع  وامل�سداقية  وال�سفافية 

واملوؤ�س�سات، وفهم طبيعة ال�سوق ودرا�سته، 

وو�سائل  ط��رق  وابتكار  اأعمالنا،  لتطوير 

جديدة لتح�سني بيئة العمل، وتقوية اأوا�سر 

فتعزيز  امل�سلحة.  اأ���س��ح��اب  م��ع  العالقة 

جو  وخلق  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مع  العالقة 

ي�ساعد  الطرفني،  بني  وال�سفافية  املعرفة  من 

ت�سب  التي  ال�سحيحة  القرارات  اتخاذ  على 

يف �سالح الطرفني. 

ويتخذ التوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة �سورًا 

وتو�سيع  م�سرتكة،  روؤى  لإي��ج��اد  ع��دي��دة، 

واخلربات  الأفكار  وتبادل  التعاون،  جمال 

ملواجهة التحديات، والت�سدي للعقبات التي 

حتول دون حتقيق الأهداف ب�سكل متكامل.

عالقة تفاعلية

ما هو الت�صور ال�صرتاتيجي لعملية اإدارة  •

العالقة التفاعلية مع اأ�صحاب امل�صلحة؟

امل�����س��وؤول��ي��ات  حت��دي��د  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��ط��ل��ع 

والجراءات التي حتكم وتوجه عملية الرتباط 

معهم،  العالقة  وتطوير  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مع 

مرجعية  ومتثل  تنظيماً،  واأكرث  اأ�سهل  لت�سبح 

اإط��ار  لو�سع  ال�����س��رورة  م��وث��ق��ة. وق��د دع��ت 

اأ�سحاب  مع  التوا�سل  لتعزيز  ا�سرتاتيجي 

البيئي،  الوقود  م�سروع  تنفيذ  مع  امل�سلحة 

تعترب  امل�سروع  متويل  �سيا�سة  واأن  خا�سة 

جتربة جديدة على »البرتول الوطنية«، واعتمد 

وتلبية  الفعال،  التوا�سل  حتقيق  على  جناحها 

�سفقة  يف  امل�ساركة  الأجنبية  البنوك  متطلبات 

اللجنة يف هذا املجال  التمويل. وقد كان جلهود 

اأثرًا اإيجابياً كبريًا يف جناح جتربة التمويل من 

جهود  معظم  ت�سب  حيث  اخلارجية،  امل�سادر 

الوقود  م�سروع  اإطار دعم  واأن�سطتها يف  اللجنة 

باأعلى  لت�سغيله  اجلاهزية  وتاأكيد  البيئي، 

م�ستويات الكفاءة.

ترتكز  اآلية  اأعمالها وفق  اللجنة مبمار�سة  تقوم 

على عدة نقاط، منها التحليل الداخلي لالأنظمة 

اأ�سحاب  م��ع  التوا�سل  يف  املتبعة  احلالية 

امل�سلحة يف كافة مواقع ال�سركة، للوقوف على 

و�سع  ثم  ومن  الأنظمة،  هذه  يف  الق�سور  اأوجه 

اأ�سحاب  من  املختلفة  الفئات  لت�سنيف  خارطة 

اجلهات  ك��ل  حت��دي��د  ت�سمل  ال��ت��ي  امل�سلحة، 

العالقة  وطبيعة  ال�سركة،  معها  تتفاعل  التي 

موقع  كل  من  اجلهة  وحتديد  بها،  تربطها  التي 

هذا  اإدارة  عن  امل�سوؤولة  ال�سركة  مواقع  من 

العمل  خطط  بو�سع  اللجنة  وتقوم  التوا�سل. 

القابلة  الرئي�سية  الأداء  وموؤ�سرات  املعتمدة، 

بكل  اخلا�سة  واملهام  الأدوار  لتحديد  للقيا�ض، 

الوطنية« يف تعاملها  جهة من مواقع »البرتول 

اأهداف  و�سع  واأي�ساً  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مع 

حمددة و�سبل لقيا�ض فعالية هذا التوا�سل.

تعزيز التوا�سل

�صبق ت�صكيل اللجنة العديد من اجلهود  •

املطريي: العالقة مع اأ�صحاب امل�صلحة مبنية على الثقة وامل�صداقية
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يف اإطار تعزيز التوا�صل مع اأ�صحاب 

امل�صلحة، ما هي اأهم التو�صيات التي مت 

ا�صتخال�صها يف هذا املجال؟

الكربى  وامل�ساريع  الأع��م��ال  تطور  ظ��ل  يف 

»البرتول  تقوم  التي  وامل�ستقبلية  احلالية 

ال�سركة  اإدارة  ارت��اأت  بتنفيذها،  الوطنية« 

مع  جيدة  توا�سل  ق��ن��وات  خلق  ���س��رورة 

اأ�سحاب امل�سلحة، ل�سمان ا�ستمرارية العمل 

بدون تعطيل اأو تاأخري، نتيجة لعدم و�سوح 

لطبيعة  جهة  اأي���ة  تفهم  ع��دم  اأو  ال��روؤي��ة، 

ب��داأت  وق��د  بال�سركة.  الأع��م��ال  ومتطلبات 

ال�سبل  فهم  مبحاولة  املجال  هذا  يف  اجلهود 

الذين  الآخ��ري��ن  مع  العالقة  لإدارة  املثلى 

واأعمالها.  ملهامها  ال�سركة  اأداء  يف  يوؤثرون 

املتبعة  الأ�ساليب  وحتديد  درا�سة  متت  وقد 

هذه  مع  التوا�سل  عملية  حتكم  التي  حالياً 

العامة  العالقات  دائرة  نظمت  وقد  اجلهات. 

والإعالم ور�سة عمل يف اأكتوبر املا�سي حول 

�سبل تعزيز الرتباط مع اأ�سحاب امل�سلحة، 

للخدمات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  ح�سرها 

من  وع��دد  العي�سى،  با�سم  اآن��ذاك  امل�ساندة 

ا�ستهدفت  املعنيني.  الفرق  وروؤ�ساء  املدراء 

اأ�سحاب  مع  التوا�سل  �سبل  بحث  الور�سة 

امل�سلحة لت�سهيل اأعمال ال�سركة وم�ساريعها، 

اأن ع���دم وج���ود ت��وا���س��ل ف��ع��ال مع  ح��ي��ث 

امل�ساكل،  ح��ل  يعرقل  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 

مثل  الهامة  امل�ساريع  تباطوؤ  اإىل  وي���وؤدي 

املثال  �سبيل  فعلى  البيئي.  الوقود  م�سروع 

اإذا كانت هناك اأمور كثرية معلقة مع جهات 

وجرت  املثال،  �سبيل  على  )البلدية  عديدة 

الكثري من املرا�سالت بدون رد، فاإن الجتماع 

هذه  م��ن  الكثري  يحل  ق��د  البلدية  مدير  م��ع 

الأمور(. وانتهت الور�سة اإىل �سرورة و�سع 

وت�سكيل  م�سبق،  وحت�سري  خا�سة،  منهجية 

مدرو�سة  حلول  لإي��ج��اد  متخ�س�ض  فريق 

وفعالة ملثل هذه امل�سائل. 

اأهداف اللجنة

هل ميكن اأن تعطينا فكرة تف�صيلية عن  •

اأهداف اللجنة ال�صت�صارية ملتابعة تطبيق 

اآلية عمل التوا�صل مع اأ�صحاب امل�صلحة، 

وكيفية تنفيذ املهام املوكلة اإليها؟

و�سع  يف  ومهامها  اللجنة  اأهداف  اأهم  تتمثل 

فعالة  توا�سل  قنوات  بفتح  املتعلقة  اخلطط 

املبا�سر  والإ�سراف  امل�سلحة،  اأ�سحاب  مع 

تنفيذ هذه اخلطط، والتوا�سل مع  اآلية  على 

وتقوم  اللجنة.  اأهداف  لتطبيق  العمل  فريق 

مع  ال�سراكة  عالقات  وتطوير  بتنفيذ  اللجنة 

ح�سب  وخارجيا  داخلياً  امل�سلحة  اأ�سحاب 

للفئات املختلفة لأ�سحاب  الت�سنيف  خريطة 

تطرح  التي  التو�سيات  ومتابعة  امل�سلحة، 

حتقيق  �سبيل  ويف  اللجنة،  اأع�ساء  قبل  من 

التقارير  ملناق�سة  �سهرياً  اللجنة  جتتمع  ذلك 

مع  التوا�سل  عمل  اآلية  �سري  حول  ال�سهرية 

اأ�سحاب امل�سلحة.

فريق عمل

كيف يتم تنظيم العالقة مع اأ�صحاب  •

امل�صلحة، ملواجهة حتديات امل�صتقبل التي 

تحديد المسؤوليات 

واالجراءات التي تحكم 

عملية االرتباط مع 

أصحاب المصلحة

مع توسع مشاريعنا 

نسعى إلى ضمان 

استمرارية العمل 

دون تعطيل أو تأخير

يقوم موظفونا بزيارة ال�صفارات املعنية للتعريف مب�رشوع الوقود البيئي
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تسعى اللجنة إلى إنشاء 

عالقة مشتركة مبنية 

على الثقة والشفافية 

والمصداقية

 الهیئات التجاریة
والصناعیة العامة

وسائل التواصل االجتماعي

اإلعالم العالمي

هیئات اعتماد المعاییر

موظفي الوطنیة

الصنادیق

البنوك

اإلعالم المحلي

الشركات النفطیة

(األولى - السور) شركات التسویق المحلي الخاصة

المطارات والقنصلیات
مجلس الشركة اإلستشاري الموحد

موردي مشروع الوقود البیئي ومصفاة الزور

مجلس 
التعاون الخیجي 

المؤسسات
المالیة

اإلعالم

(التلفاز والصحف والرادیو)

المتقاعدین

أكادیمیا

المجتمعات المحلیة

مقدمي الخدمات الصحیة

مؤسسات النفع العام ووكاالت الحكومة

المجتمع الدولي

عمالء التجزئه

العمالء المساهمین

الوزارات
اإلداریة
لجنة المناقصات المركزیة
الهیئة العامة للبیئة
دیوان المحاسبة
مجلس األمة

العمالء

المجتمع المدني

الموارد البشریة

  العالقات العامة واإلعالم

الموارد
البشریة

الموارد
البشریة التطویر

والتدریب الوظیفي

اتحادات العمال

الهیئات الحكومیة

المؤسسة وشركاتها التابعة

الشركاء

المنافسین

الموردین والمقاولین

التسویق
المحلي

التسویق
المحلي

المصافي

التجاریة

التجاریة
التجاریة

التجاریة

الصحة وسالمة
البیئة

الصحة والسالمة
والبیئة

الصحة والسالمة
والبیئة

العالقات العامة
واإلعالم

العالقات
العامة واإلعالم

العالقاتالعالقات العامة
العامة واإلعالم

مكتب الرئیس
التنفیذي

العالقات العامة واإلعالم

مساندة
اإلدارة

مكتب الرئیس
التنفیذي

الخدمات
العامة

تعیینات ممكنة

مبادرة إصدار التقاریر العالمیة
المؤسسات الفنیة
أوبك / أوابك

عوائل
موظفي
الشركة

دولي

المواردالبشریة
التطویروالتدریب الوظیفي

العالقات العامة واإلعالم

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

يحملها متويل م�رشوع الوقود البيئي على 

�صبيل املثال؟

خمتلف  ميثلون  ع�سوًا   14 اللجنة  ت�سم 

اإدارة  ال�سركة، كل ع�سو م�سوؤول عن  دوائر 

ح�سب  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  اأكرث  اأو  جهة 

اخت�سا�سات الدوائر التي ميثلها الع�سو، مع 

مع  متداخلة  اإمكانية وجود عالقات  مالحظة 

اأكرث من جهة نتيجة اختالف طبيعة الأعمال 

املطلوبة بال�سركة. 

نظرًا ل�سخامة واأهمية م�سروع الوقود البيئي، 

اأعمال اللجنة،  فاإنه يحظى باهتمام كبري من 

ممثلي  جمع  خا�ساً  لقاًء  اللجنة  نظمت  وقد 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات 

وت�سهيل  العقبات،  تذليل  يف  �ساهمت  التي 

بهدف  امل�سروع،  بتنفيذ  الإجراءات اخلا�سة 

و�سمان  اجلهات  هذه  مع  التوا�سل  تعزيز 

ممثلي  من  فريق  ق��ام  اأي�ساً  ا�ستمراريتها. 

اللجنة بتنظيم زيارات تعريفية للتوا�سل مع 

م�سروع  باأعمال  املرتبطة  للدول  �سفارات   9
الوقود البيئي، من حيث توفري كافة اخلدمات 

وجهات  وعمالة  تكنولوجيا  من  للم�سروع 

امل�سروع.  متطلبات  من  وغريها  ا�ست�سارية 

فريق  بت�سكيل  اللجنة  قامت  الإطار  هذا  ويف 

بحفظ  املتعلقة  الإج���راءات  ملراجعة  عمل 

اإط��ار  يف  وو�سعها  امل��ق��اول،  عمالة  حقوق 

احلقوق  كافة  على  ح�سولهم  ي�سمن  موحد 

التعاقدية والإن�سانية.  

اأ�س�ض متينة

ما هو الت�صور الأمثل للعالقة مع اأ�صحاب  •

امل�صلحة وفق روؤية ال�رشكة؟ وهل �صيتم 

خطط استراتيجية 

لتحقيق االستدامة 

وإلنجاح أعمال الشركة 

في كل المجاالت

ا�رشاكهم يف تنفيذ اأهداف اللجنة باعتبار اأن 

امل�صلحة م�صرتكة؟

اأ�سحاب  م��ع  عالقتنا  تكون  اأن  اإىل  نتطلع 

امل�سلحة قائمة على اأ�س�ض متينة من ال�سفافية 

كل  مع  التعامل  يف  الروؤية  وو�سوح  والوعي 

اأو  ب�سكل  ترتبط  والتي  املعنية،  اجلهات 

ال�سركة. وذلك لتحقيق املنفعة  باأعمال  باآخر 

قيمة  وحتقيق  الأط����راف،  لكل  امل�سرتكة 

�سورة.  اأف�سل  يف  الأعمال  واإجناز  م�سافة، 

اأي�ساً نهدف اإىل و�سع اخلطط ال�سرتاتيجية 

وجناح  ال�ستدامة،  ل�سمان  املجال،  هذا  يف 

اأعمال ال�سركة وم�ساريعها يف كل املجالت. 
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دعم املتميزين

يف لقاء مت يف املكتب الرئي�صي لل�رشكة يف الأحمدي، 

اأيتت�تتصتتا كتتتاًل متتن نتتائتتب التترئتتيتت�تتص التنفيذي  �تتصتتم 

العي�صى،  با�صم  والتجارية  الإداريتتتة  لل�صوؤون 

التتتتتزويتتد  لعمليات  التنفيذي  التترئتتيتت�تتص  ونتتائتتب 

بتتالتتوقتتود جتتمتتال التتلتتوغتتاين، ومتتديتتر التتعتتالقتتات 

ت�صلم  الدبو�ص،  با�صل  بالوكالة  والإعالم  العامة 

تقديرًا  رمتتزيتتة  هتتديتتة  املتتطتتريي  متتن  الو�صي�ص 

جلهوده وفوزه بهذه اجلوائز العاملية.    

واأ�صاد املطريي باملثابرة وروح البتكار التي 

العاملية  وبتتاجلتتوائتتز  الو�صي�ص،  بها  متّيز 

التي نالها، والتي متثل م�صدر فخر واعتزاز 

لكل كويتي، وثّمن هذه الخرتاعات املبتكرة، 

من  العديد  يف  منها  ال�صتفادة  ميكن  التي 

حتتالت  يف  وخ�صو�صًا  العملية،  املتتجتتالت 

ال�صكنية  الأبتتتتراج  الإنتتقتتاذ متتن احلتترائتتق يف 

تدعم  الوطنية«  »البرتول  اأن  واأكتتد  العالية. 

الكويتيني  املتتواهتتب  واأ�تتصتتحتتاب  املتفوقني 

ممن ي�صاهمون يف بناء م�صتقبل واثق لبلدنا 

احلبيب الكويت. 

واللوغاين  العي�صى  من  كل  اأثنى  بدورهما، 

على الو�صي�ص، ومتنيا له مزيدًا من النجاح 

لكل  يحتذى  ومتتثتتاًل  مفخرة  ي�صكل  التتتذي 

اإجنازات  لتحقيق  ويدفعهم  الكويت،  �صباب 

ممتتاثتتلتتة، ومتتتنتتيتتا اأن تتترتجتتم هتتتذه الأفتتكتتار 

والخرتاعات �رشيعًا اإىل تطبيقات فعلية على 

اأر�ص الواقع.

املطريي  غازي  حممد  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  كّرم  لفتة،  ب��ادرة  يف 

منها  عاملية،  جوائز  عدة  نال  الذي  الو�سي�ض  عادل  الكويتي  املخرتع 

والتقنيات  والإبداعات  لالخرتاعات  الدويل  املعر�ض  الذهبية يف  اجلائزة 

)اآي تيك�ض(، والذي ا�ست�سافته العا�سمة املاليزية يف مايو املا�سي، وهو 

يحمل اأربع براءات اخرتاع م�سجلة با�سمه يف الوليات املتحدة الأمريكية.

تطوير

عادل الوصيص 

شاب كويتي نال 

براءات اختراع وجوائز 

عالمية متميزة

الشركة كرَّمت الوصيص

اختراعات وطنية!
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المطيري: اختراعاته 

تمثل مصدر فخر واعتزاز 

ويمكن االستفادة منها 

دعوة إلى ترجمة سريعة 

ألفكاره إلى تطبيقات 

فعلية على أرض الواقع

تقدير لل�سركة

لإدارة  ال�صكر  الو�صي�ص  وجتته  ناحيته،  من 

»التتبتترتول التتوطتتنتتيتتة« على التتتتتكتترمي، واأ�تتصتتاد 

مما  الكويتيني،  للمبدعني  ودعمها  باهتمامها 

اأفكارهم  لبلورة  لهم  املنا�صبة  الفر�ص  يخلق 

وي�صمح  التتتتواقتتتتع،  اأر�تتتتتص  عتتلتتى  وتتتطتتبتتيتتقتتهتتا 

مل�صلحة  واإبتتداعتتاتتتهتتم  متتهتتاراتتتهتتم  با�صتثمار 

ي�صجع  التكرمي  هتتذا  اأن  اإىل  واأ�تتصتتار  الكويت. 

اأ�صحاب املواهب والبتكارات يف الكويت على 

تقدمي واإظهار ما ميلكون من اأفكار، وامل�صاركة 

اأن  واأ�صاف  العاملية.  واملنا�صبات  املعار�ص  يف 

دعم املخرتعني وال�صتفادة من طاقاتهم يوؤدي 

يف  امل�صاركة  على  قتتادر  �صاب  جيل  تطوير  اإىل 

دعم القت�صاد الكويتي، الأمر الذي ي�صاهم يف 

على  العتماد  لتخفيف  الدخل  م�صادر  تنويع 

م�صاعب  متتن  نتتراه  متتا  متتع  خ�صو�صًا  النفط، 

الجتتتاه  ظل  يف  النفط  �صناعة  تواجهها  جمة 

العاملي يف البتعاد عن النفط كم�صدر اأ�صا�صي 

للطاقة، وامليل نحو زيادة ا�صتخدام الطاقات 

لت »البرتول الوطنية« مزيدًا  املتجددة، ومتنى 

منو  يف  ت�صاهم  ك�رشكة  والنجاح  التقدم  من 

وازدهار الكويت.

اهتمام حكومي

جتتديتتر بتتالتتذكتتر اأن التتو�تتصتتيتت�تتص تتتلتتقتتى ر�تتصتتالتتة 

الوزراء  تهنئة وتقدير من �صمو رئي�ص جمل�ص 

يف  ع�صو  وهتتو  ال�صباح،  املبارك  جابر  ال�صيخ 

التابع  والإبتتداع  للموهبة  الأحمد  مركز �صباح 

نتتال  وقتتتد  التتعتتلتتمتتي.  للتقدم  التتكتتويتتت  ملوؤ�ص�صة 

امليدالية الذهبية يف املعر�ص الدويل لالخرتاعات 

فئة   - تيك�ص(  )اآي  والتقنيات  والإبتتتداعتتتات 

»الأجهزة والأدوات«، والذي نظمته ماليزيا يف 

�صهر مايو 2017، بعد اأن تفوق على اأكرث من 

1000 م�صارك من 25 دولة.

اخرتاعات معتمدة

ح�صل عادل الو�صي�ص على براءة اخرتاع من 

اخرتاعات  لأربع  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

جمربة  الخرتاعات  وهذه  با�صمه،  م�صجلة 

لالأبحاث  الكويت  معهد  تبنى  كما  ومعتمدة، 

مناذج  ب�صنع  وقام  الخرتاعات،  هذه  العلمية 

اأولية لها، وتنفيذ اختبارات مبدئية عليها.

حزام الإنقاذ

اأول الخرتاعات هو حزام الإنقاذ من احلرائق، 

وي�صم جهازا هيدروليكيًا مربوطًا بحبل، ميكن 

ا�صتخدامه للنجاة اأثناء احلرائق التي تندلع يف 

مثل  وا�صع،  ب�صكل  املنت�رشة  ال�صاهقة  الأبراج 

برج احلمراء اأو برج التجارية، وي�صعب اإنقاذ 

اأن  مبا  العليا  الطوابق  يف  املحتجزين  النا�ص 

�صالمل عربات الإطفاء ل ت�صل اإليها.

مطرقة اإنقاذ

بالهواء،  تعمل  مطرقة  من  يتاألف  الثاين  الخرتاع 

العليا.  الطوابق  يف  النوافذ  زجاج  لتك�صري  ت�صتخدم 

كما  الك�رش،  �صعبة  النوافذ  هذه  تكون  ما  عادة  اإذ 

اأمام  الفر�صة  ت�صّيق  املتجمعة  والغازات  اأن احلريق 

املحتجز يف الطوابق العليا لك�رش هذه النافذة ب�صهولة.

مروحة طويلة

طويلة  مروحة  فيت�صمن  الثالث  الخرتاع  اأما 

وتوجيهه  �رشعته  وزيادة  الهواء  بتكثيف  ت�صمح 

اجلهاز  هذا  ويالئم  الكهرباء.  لإنتاج  ُمولِّد  نحو 

قوية،  رياح  فيها  توجد  التي ل  الكويتية  الطبيعة 

التي تهب من اجتاهات متعددة.

بخار بارد

الخرتاع الرابع »الري بالبخار البارد« حيث يتم 

 25( الغرفة  حتترارة  درجتتة  يف  للماء  بخار  اإنتاج 

درجة مئوية( ل�صتخدامه يف ري املزروعات. ويتم 

بالتبخر  يبداأ  كي  املاء  عن  ال�صغط  بتخفيف  ذلك 

بدرجة حرارة اأقل من درجة الغليان )100 درجة 

مئوية( التي تتم يف ال�صغط اجلوي العادي.

توفري  عر  امللوحة  ت�صكل  متنع  الطريقة  وهذه 

م�صدر دائم للرطوبة لري الرتبة. وهي تفيد اأي�صا 

يف منع تو�صع عملية الت�صحر.

اإحدى براءات الخرتاع الو�صي�ص واإىل جانبه الهدية الرمزية املقدمة من اإدارة ال�رشكة
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البحرية  للبيئة  الأعداء  اأخطر  من  العائم  النفط 

حتمله  عندما  الياب�سة  ثم  ومن  الأول،  املقام  يف 

لذلك  ال�سواطئ،  اإىل  املائية  والتيارات  الأم��واج 

مبجرد انت�سار بقع نفطية يف املياه يجب مواجهة 

وخ�سو�ساً  ميكن،  ما  باأ�سرع  الداهم  اخلطر  هذا 

عندما يكون يف املياه الإقليمية وقرب ال�سواطئ.

وانت�سار  الت�سربات  خماطر  مواجهة  وت�ستلزم 

وف��رق  م�سبقة،  ا���س��ت��ع��دادات  النفطية  البقع 

البقع  على  ال�سيطرة  على  ق��ادرة  متخ�س�سة، 

على  ال�سلبية  تاأثرياتها  م��ن  واحل��د  النفطية، 

البيئة، وتهديدها للم�ساريع احليوية التي تت�سل 

واملجتمعية  الب�سرية  والتنمية  الأف��راد،  بحياة 

ب�سكل عام.

بقعة جمهولة

الوطنية  البرتول  تلقت �رشكت  ال�صدد،  هذا  يف 

الكويتية بالغًا عن بقعة نفطية جمهولة امل�صدر 

 08  -10 م�صاء  التتتزور يف  را�تتتص  متتن  بتتالتتقتترب 

باإر�صال  ال�رشكة  قامت  الفور  وعلى   .2017-
الفرق املتخ�ص�صة مبكافحة الت�رشبات النفطية 

على  تفقدية  بجولت  والقيام  البقعة  ملكافحة 

�صواطئ الكويت.

اإىل  النفطية  امللوثات  امتداد  اكت�صاف  مت  وقد 

�صاطئ امل�صيلة وال�صواطئ املجاورة له، وعليه 

فقد قام ق�صم البيئة يف �رشكة البرتول الوطنية 

النفطية  الت�رشبات  مكافحة  وفتترق  الكويتية، 

اأن  اإىل  م�صتمرة  بجهود  الت�رشبات  مبكافحة 

من  والتاأكد  تتتام،  ب�صكل  ال�صواطئ  تنظيف  مت 

ال�صيطرة على املوقف. 

تكرمي الإدارة

اجلتتهتتود،  لتتهتتذه  العليا  الإدارة  متتن  وتتتقتتديتترًا 

املطريي،  غازي  حممد  التنفيذي  الرئي�ص  كرم 

الرئي�ص، ومدير دائرة ال�صحة  بح�صور نواب 

البيئة  فريق  خ�صاوي،  علي  والبيئة  وال�صالمة 

لدوره يف مكافحة تلك البقع النفطية.

خطر  اإبعاد  يف  الفريق  بنجاح  املطريي  واأ�صاد 

ل�رشكة  التابعة  امل�صاريع  عتتن  النفطية  البقع 

ال�صمالية  التتتتزور  حمطتي  وكتتذلتتك  »كتتيتتبتتيتتك«، 

واجلنوبية لتوليد الكهرباء، اإ�صافة اإىل تنظيف 

اإىل  و�صوًل  امل�صيلة  ملنطقة  املقابلة  ال�صواطئ 

راأ�ص الأر�ص.

تكريم فريق البيئة 

لنجاحه في إبعاد 

خطر التسرب النفطي 

عن المواقع الحيوية

اإجنازات 

مكافحة البقع النفطية

ة جاهزية تامَّ
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جمال: التدريبات على 

حوادث التسربات 

النفطية ساعدتنا في 

أداء مهمتنا

الفصام: التنسيق 

مع الشركات النفطية 

لعمل خطة محكمة 

الحتواء الموقف

تكرمي فريق البيئة لنجاحه يف احتواء البقعة النفطية

م�صاعد  الكابنت  البيئة  فريق  رئي�ص  واأو�تتصتتح 

�صلمان اأن الفريق عمل على مدار ع�رشة اأيام من 

هذه  يف  النفطية  البقع  مكافحة  يف  انقطاع  دون 

الأماكن، والعمل على اإزالتها واإبعاد خماطرها 

عن املياه الإقليمية و�صواطئ الكويت.

جاهزية وتدريبات

حول هذه التجربة يف مكافحة الت�رشب والبقع 

النفطية التي نتجت عنه كان لتمجلة »الوطنية« 

البيئة،  ق�صم  موظفي  من  عدد  مع  الوقفة  هذه 

اأن  جمال،  ح�صام  اأول  بيئة  مهند�ص  اأكتتد  حيث 

الت�رشبات  حلتتتتوادث  واجلتتاهتتزيتتة  التتتتتدريتتبتتات 

تقوم  حيث  مهمتنا،  اأداء  يف  �صاعدتنا  النفطية 

�تترشكتتة التتتبتتترتول التتوطتتنتتيتتة التتكتتويتتتتتيتتة بجهود 

هذه  ملكافحة  املوظفني  كتتفتتاءة  لتطوير  حثيثة 

الت�رشبات. حيث يعقد ق�صم البيئة �صهريًا دورة 

النفطية،  للت�رشبات  ال�صتجابة  حول  تدريبية 

وذلك ملوظفي ال�رشكة واملقاولني. 

الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة  تقوم  كما   

دورات  لعقد  متخ�ص�صة  �تترشكتتات  با�صتقدام 

الت�رشبات  مكافحة  جمتتال  يف  معتمدة  تدريبية 

تدريبات وهمية  بعقد  ال�رشكة  وتقوم  النفطية، 

الت�رشبات  �صيناريوهات  ملختلف  دوري  ب�صكل 

اأق�صام  اأداء  قيا�ص  ويتتتتتم  املحتملة،  النفطية 

واإ�تتصتتدار  وهمي،  تدريب  لكل  املعنية  ال�رشكة 

ملواجهة  ال�رشكة  جاهزية  لتطوير  املالحظات 

اأي ت�رشب من هذا النوع.

تن�سيق وتعاون

من جانبها، قالت مهند�صة بيئة مرمي الف�صام، 

اأن التن�صيق مع ال�رشكات النفطية خالل احلادث 

مت منذ اللحظة الأوىل التي حر�صت فيها �رشكة 

مع  والتن�صيق  التوا�صل  على  الوطنية  البرتول 

املعنية،  واجلهات  الأختترى  النفطية  ال�رشكات 

رئي�ص  كان  حيث  املوقف،  لحتواء  خطة  لعمل 

فريق البيئة كابنت م�صاعد �صلمان �صمن فريق 

ت�صكيله  مت  التتذي  الكويتية،  البرتول  موؤ�ص�صة 

�صالمة  متتن  والتتتتتاأكتتد  النفطية،  البقع  ملكافحة 

ال�صواطئ الكويتية.

وقد مت حتديد الأدوار والأولويات منذ البداية، 

كتتمتتا متتتت ال�تتصتتتتتعتتانتتة بتتختترات �تترشكتتة عاملية 

مكافحة  اأجل  من  النفطية،  الت�رشبات  ملكافحة 

التلوث النفطي يف اأ�رشع وقت.

حرارة عالية

اأي�صا �رشحت مهند�صة بيئة فاطمة ال�صمروخ، 

تاأثري اجلو على مكافحة الت�رشبات النفطية

ختتتالل �صهر اأغتت�تتصتتطتت�تتص، حتتيتتث كتتانتتت درجتتتات 

امل�صكلة  وهذه  جتتدًا،  عالية  والرطوبة  احلتترارة 

كانت من التحديات التي واجهت فريق مكافحة 

الت�رشبات، مما اأوجب علينا عمل جدول لتنظيم 

احلتتراري  اجلهد  لتجنب  الفريق،  عمل  اأوقتتات 

املكافحة  اأعتتمتتال  كانت  لذلك  نتيجة  املتتوقتتع.  يف 

تتوقف خالل فرتة الظهرية.

عمل جماعي

العمل  اأن  اأكتتد  العجمي،  عقاب  بيئة  مهند�ص 

درو�ض م�ستفادة

جتتمتتال،  حتت�تتصتتام  اأول  بيئة  مهند�ص  اأو�تتصتتح 

قامت  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  اأن 

بتقييم اجلهود املبذولة خالل احلادث، وذلك 

ل�صتخال�ص الدرو�ص امل�صتفادة، والعمل على 

تطوير اأداء فرق مكافحة الت�رشبات النفطية، 

ومن اأهم الدرو�ص امل�صتفادة:

التي  • الوهمية  التتتتتدريتتبتتات  زيتتتادة  يجب 

تتتقتتوم بتتهتتا �تترشكتتة التتتبتتترتول التتوطتتنتتيتتة 

مب�صاركة موؤ�ص�صات الدولة املختلفة.

ال�رشكات  • تبادل اخلتترات بني  �تترشورة 

يف  الأختترى  الدولة  وموؤ�ص�صات  النفطية 

جمال مكافحة الت�رشبات النفطية.

املتتثتتلتتى حلماية  • التتتطتتترق  يتتجتتب درا�تتتصتتتة 

التتبتتحتتريتتة احلتت�تتصتتا�تتصتتة يف حالة  املتتنتتاطتتق 

حدوث ت�رشب نفطي.
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اجلماعي مهم جدًا ملكافحة الت�رشبات النفطية، 

من  التتكتتثتتري  تتطلب  بيئية  كتتارثتتة  تتتعتتد  والتتتتتي 

الأفتتراد، وهتتذا ما ح�صل  اجلهد والتنظيم بني 

اأغ�صط�ص  خالل فرتة الت�رشب النفطي يف �صهر 

بني  وا�تتصتتح  تن�صيق  هتتنتتاك  كتتتان  اإذ  املتتا�تتصتتي، 

ال�رشكات النفطية والفراد مبوقع العمل، مما 

الت�رشيب  ملكافحة  اجلتتهتتود  تتتوافتتق  عتتن  اأ�صفر 

واإجناز العمل بوقت قيا�صي، وخالل م�صاركتي 

مع زمالئي من فريق املكافحة تبني يل اأن العمل 

اجلماعي هو اأ�صا�ص الإجناز والعمل الفعال.

عمليات ح�سا�سة

اإىل  الن�صف  اأحتتمتتد  بيئة  مهند�ص  اأ�تتصتتار  كذلك 

العمليات  من  النفطية  الت�رشبات  مكافحة  اأن 

اجلهود،  ت�صافر  اإىل  حتتاج  حيث  احل�صا�صة، 

وو�تتتصتتتع ختتطتتط وا�تتتصتتتحتتتة لتت�تترشعتتة متتكتتافتتحتتة 

ملنع  ال�رشيعة  ال�صتجابة  يلزم  لذلك  الت�رشب، 

ت�رشر  اإىل  يتتوؤدي  مما  النفطية،  البقعة  انت�صار 

اإىل  البقعة  وو�صول  والتتريتتة،  البحرية  البيئة 

اجلهات  حر�صت  ولهذا  املياه،  حتلية  حمطات 

املعنية على و�صع خطط �رشيعة ومدرو�صة ملنع 

انت�صار البقعة واحتوائها باأق�رش وقت ممكن. 

الشمروخ: التحديات 

التي واجهت الفريق 

الحرارة والرطوبة 

المرتفعة في أغسطس

العجمي: العمل 

الجماعي مهم لمكافحة 

التسربات النفطية 

وهو أساس اإلنجاز 

لقطات من تكرمي اأع�صاء الفريق
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صفة إنسانية أساسية

االستقاللية!

وراء  تقف  التي  الأ�سا�سية  ال�سفات  من  ال�ستقاللّية 

كافة  �ساأن  �ساأنها  وه��ي  الإن�سانية،  الكرامة  حتقيق 

وتنمية،  تغذية  اإىل  حتتاج  التي  الإن�سانية  املفاهيم 

ال�سغر،  �سليم منذ  اأ�سا�ض  ُتبنى على  وتتطّلب خربات 

وتتعدد اأ�سكالها ما بني ال�ستقاللية املالية وال�سخ�سية 

والتعبري  العي�ض  يف  ال�ستقاللية  وكذلك  والفكرية، 

ال�سريك  واختيار  والتعلم  والدين  والراأي  النف�ض  عن 

والأ�سدقاء واملهن.

ورشة عمل عن 

االستقاللية واتخاذ 

القرار نظمتها “التدريب 

والتطوير الوظيفي”

 .. لتتك؟  بالن�صبة  ال�صتقاللية  كلمة  تعني  متتاذا 

الروفي�صور يو�صف اجلّمال  به  ا�صتهل  �صوؤال 

من �رشكة »يوروتك« ور�صة عمل نظمتها دائرة 

املبنى  م�رشح  يف  الوظيفي  والتطوير  التدريب 

ويحفز  �صاكن،  كل  ليحرك  لل�رشكة،  الرئي�صي 

كانت  عديدة  معاٍن  للم�صاركة، ويغري  احل�صور 

جتول يف خاطر امل�صاركني.

امل�صاكل  وحتتل  التتقتترار  واتتتختتاذ  »ال�صتقاللية 

والتتنتتزاعتتات«، كتتان عتتنتتوان ور�تتصتتة العمل التي 

تعدهم  الذين  اجلدد،  للموظفني  اجلّمال  قدمها 

م�صتقبلية،  نفطية  قيادات  لي�صبحوا  ال�رشكة 

لأداء  توؤهلهم  متنوعة،  تدريبية  بتترامتتج  عتتر 

مهامهم ب�صكل كفوؤ، والإبتتداع من اأجل تطوير 

العمل. 

اجلتتتّمتتتال كتتتان يتتبتتحتتث و�تتصتتط احلتتا�تترشيتتن عن 

بني  ما  حديثه  يف  مفرقًا  وال�صتقاللية،  احلرية 

والحتتتتترتام،  الأدب  حتتتتدود  وتتتختتطتتي  احلتتريتتة 

الآخرين بكل  فهناك فرق كبري ما بني احرتام 

اتخاذ  وبتتني  والتتوظتتيتتفتتيتتة،  العائلية  �صفاتهم 

قرار ا�صطراري يوؤثر ب�صكل �صلبي على حياة 

الإن�صان م�صتقباًل.

القيود  من  التحرر  كيفية  الور�صة  ناق�صت  وقد 

اتخاذ  عند  والثقافية  والجتماعية  الفكرية 

القرارات احلا�صمة التي توؤثر يف حياة الإن�صان، 

الذي  القرار  اإل على متخذ  فالعواقب لن تعود 

قد يكون اختار وبغري اإرادته تخ�ص�صًا درا�صيًا 

ل ينا�صبه، اأو زوجًا غري متوافق معه فكريًا، اأو 

اأمثلة  تنا�صب طبيعة عمله، وجميعها  ل  �صيارة 

قتتتراره حتتتت �صغوط  الإنتت�تتصتتان  فيها  يتخذ  قتتد 

فت�صيبه  الجتماعية،  اأو  العائلية،  الن�صائح 

م�صتقباًل بف�صل ل يتحمله معه النا�صحون.

ثالثة حماور

وللتعرف على ماهية القرار احلر، والتاأكد من 

اأنه نابع من داخل الإن�صان، وبناء على قناعاته 

فعاليات



العـدد 477 - دي�سمرب 322017

متيزت ور�صة العمل باأجوائها التفاعلية

ال: يجب التحرُّر من  الجمَّ

القيود المختلفة عند 

اتخاذ القرارات الحاسمة

ال�صخ�صية، يجب ال�صتف�صار عن ثالثة حماور 

وال�صغف(،  واخليارات  )الوعي  هي  اأ�صا�صية 

اإن�صان التوقف قبل اتخاذ  حيث يجب على كل 

القرار لي�صاأل نف�صه هل هو على وعي كامل بكل 

القرار، وهل  اتخاذ هذا  الظروف املحيطة قبل 

مازال لديه خيارات اأخرى مل تدر�ص، وهل لديه 

�صغف حقيقي لتنفيذ هذا القرار.

وا�صتقاللية  حرية  حقيقة  الأ�صئلة  هذه  وتظهر 

الإن�صان  يكون  اأن  املنطقي  من  فلي�ص  القرار، 

توافر  عليه يف ظل عدم  قتترار جمر  م�صتقاًل يف 

به  يبحث  �صغفًا  نف�صه  يف  يجد  اأوًل  اخلتتيتتارات 

عن التطبيق، اأو حتى قرار اتخذ من دون وعي 

بالظروف املحيطة.

التتذي  ال�صخ�ص  اأن  اإىل  هنا  الإ�تتصتتارة  وجتتتتدر 

يتمتع با�صتقاللية هو ذلك ال�صخ�ص الذي ميتلك 

املتعلقة  التتقتترارات  اتخاذ  على  والتتقتتدرة  القوة 

يتمتع  والتتتذي  وم�صتقبله،  وحتتا�تترشه  بحياته 

والإمكانّيات  واملتتهتتارات  التتقتتدرات  متتن  بجملة 

التتتتتي توؤهله  املتتاديتتة واملتتعتترفتتيتتة واجلتت�تتصتتديتتة، 

الأفتتراد  لغريه من  تابع  حتترًا، وغري  يكون  لأن 

وال�صتقاللية  احلتترّيتتة  بتتاأن  علمًا  واجلماعات، 

تنتهي عندما تبداأ حرّيات الآخرين، لذلك يجب 

اأن يكون ال�صخ�ص م�صتقاًل بنف�صه دون اأن يوؤثر 

ذلك �صلبًا على الأ�صخا�ص املحيطني به.

ال�سخ�سية ال�ستقاللية

على  بانفتاحها  ال�صتقاللية  ال�صخ�صية  وتت�صم 

الآَخرين، ول يقت�رش هذا النفتاح على اأ�رشتها 

واأ�صدقائها فقط، بل يتعداه اإىل املجتمع ككل. 

بناء  عتتدم  ال�صخ�صية  هتتذه  �صمات  اأهتتتم  ومتتن 

القيود واحلواجز مع الآخرين، والتعامل معهم 

بالت�صاوي، دون اعتبار اأن هناك اأ�صخا�صًا اأعلى 

مكانة من اآخرين.

ويجد ذو ال�صخ�صية ال�صتقاللية �صفات اإيجابية 

ال�صفات  عن  النظر  يغ�ص  فيما  اإن�صان،  كل  يف 

ال�صلبية لالآخر، ويبتعد عن نبذه اأو كرهه. 

التتذات،  بحب  ال�صتقاللية  ال�صخ�صية  وتتمتع 

يعني  ول  طّيبة،  ب�صورة  نف�ِصها  مع  وتتعامل 

ل  ال�صتقاللية  ال�صخ�صية  اأ�تتصتتحتتاب  اأن  ذلتتك 

م�صاكل لديهم، ولكنهم يعرفون كيف يتخطونها 

ب�صكل ذكي ومتحرر.

ويف الوقت الذي متنح فيه ت�رشفات ال�صخ�صية 

النف�ص،  وعزة  الكرامة  اأ�صحابها  ال�صتقاللية 

اأو  التتتتتبتتعتتيتتة  ال�صخ�صية  لأ�تتصتتحتتاب  ميتتكتتن  ل 

العتمادية فعل �صيء �صوى مب�صاعدة الآخرين.

ال�سخ�سية العتمادية

وهذه ال�صخ�صية يبحث اأ�صحابها عن ا�صتمداد 

القوة من الأ�صدقاء اأو الأقارب اأو من �صخ�ص 

كل  على  يح�صلوا  اأن  دائمًا  يريدون  حيث  ما. 

غري  اأو  واعية  بطريقة  �صواء  ب�صهولة،  �صيء 

واعية وبدون اأن يقوموا باأي جمهود �صخ�صي.

ب�صهولة  العتتتتتمتتاديتتة  التت�تتصتتختت�تتصتتيتتة  وتتتتعتتترف 

القيادية  املتتوؤهتتالت  وبفقِر  لالآخرين،  النقياد 

�سفات ال�سخ�ض امل�ستقل

قوة ال�صخ�صية. •

املعرفة الوا�صعة. •

العالقات  • متتن  وا�صعة  �صبكة  بتته  حتيط 

الجتماعية.

على قدر جّيد من الكتفاء املادي الن�صبي. •

ميتلك القدرة على خو�ص غمار النقا�صات  •

املختلفة.

لديه اأفكار ووجهات نظر خا�صة به. •
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اجلّمال: يتوجب درا�صة كافة اخليارات قبل اتخاذ قراراتناجتربة عملية لتحقيق اأهداف الور�صة

وال�صتقاللية، وهي قادرة على تقبل الن�صائح، 

وتنفيذ  تتتذمتتر،  اأي  بتتتدون  التعليمات  واّتتتبتتاع 

الأوامر، وم�صاعدة الآخرين.

اأما بالن�صبة لل�صفات الثانوية، فهذه ال�صخ�صية 

قادرة على النخراط يف عالقة عاطفية ب�رشعة، اإذ 

اإنها ل تتمكن من العي�ص والعمل بدون م�صاعدة 

التتقتترارات،  قتتادرة على اتخاذ  اأحتتد، وهتتي غري 

وتخاف من التعر�ص للرف�ص والهجر.

هذه  فتظهر  النف�صي،  التحليل  �صعيد  على  اأما 

ال�صخ�صية نوعًا من اخلوف من احلرية، لأنها 

املتتبتتادرات  واأختتتذ  ال�صتقاللية  معنى  تعرف  ل 

اأن قرارها كان  اآخر، حيث  بدون تدخل طرف 

دائمًا بَيد غريها.

اأن�سطة عملية

التي  التت�تترش  كلمة  كتتانتتت  العملية  الأنتت�تتصتتطتتة 

العمل،  ور�تتصتتة  متتع  يتفاعل  احل�صور  جعلت 

فلم   ،%100 الت  قاربت  بن�صبة  بها  وي�صارك 

اأو  اأحتتتد م�صغول  متتن احلتت�تتصتتور  هتتنتتاك  يتتكتتن 

جميعًا  اجلّمال  حثهم  فقد  امل�صاركة،  يف  تردد 

دافعًا  التفاعلية،  الأن�صطة  عر  امل�صاركة  على 

كال  جعلت  احل�صور  بني  اإيجابية  بت�صاوؤلت 

القرارات  اأكتترث  عن  يجاوره  من  ي�صاأل  منهم 

اأكرثها  وعتتن  حياته،  يف  اتخذها  التي  احلتترة 

وهل  وقتها،  �صعيدًا  كتتان  وهتتل  ا�صتقاللية، 

ا�صتمرت هذه ال�صعادة. 

وتناثرت الأ�صئلة التي خلقت جوًا من احليوية 

الإيجابية يف القاعة، حتى اأنه طلب من اجلميع 

كتابة اأ�صئلة له هو �صخ�صيًا يف اأوراق و�صناعة 

طائرات ورقية حتمل الأ�صئلة اإليه، فخلق جوًا 

اجلميع  جعلت  الور�صة،  يف  واحلرية  املرح  من 

العلمي  للمحتوى  تركيز  بكل  وينتبه  ي�صارك 

وللتطبيقات العملية.

التتتتتعتتاون وحتتتل املتت�تتصتتاكتتل وتتتختتطتتي التتعتتقتتبتتات 

حمطات  عر  الور�صة  تناولتها  اأختترى  حمتتاور 

نقا�صية واأن�صطة خمتلفة ات�صفت كلها باحلرية 

اجلّمال  �صاعد  حيث  النقا�ص،  يف  وال�صتقاللية 

احل�صور خالل مدة الور�صة على ك�رش وتخطي 

احلواجز الجتماعية. 

العاملني  تطوير  فريق  رئي�ص  كتترم  اخلتام  يف 

فا�صل مريزا الروفي�صور يو�صف اجلّمال على 

كما  العمل،  ور�صة  ختتالل  بذله  التتذي  املجهود 

كرم الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة »يوروتك« فادي 

جواد على التعاون املتميز وح�صور الور�صة.

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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الشركة أحد الرعاة 

منتخب الكويت 

للدراجات المائية عاد 

من بطولة عالمية 

بنتائج مشرِّفة

جمتمع

الكويت  منتخب  اإطاللة  فور  الكويت،  مطار  يف  الت�سريفات  قاعة  الفرحة  ت  عمَّ

للدراجات املائية، الذي مثَّل الكويت اأف�سل متثيل، ليعود مكلاًل ب�الذهب والف�س�ة 

نظمها  التي  املائية،  للدراجات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بطولة  من  والربونز، 

�سبتمرب   30 من  الفرتة  اأريزونا خالل  املائية يف ولية  للدراجات  العاملي  الحتاد 

وحتى 9 اأكتوبر 2017. 

�سركة البرتول الوطنية �ساركت يف ال�ستقبال الر�سمي وال�سعبي احلا�سد للمنتخب 

العائد بنتائج متفوقة، ب�سفتها واحدة من اجلهات الراعية للمنتخب، اإمياناً منها 

يف  للكويت  م�سرفة  نتائج  لتحقيق  املجالت،  خمتلف  يف  الكويتي  ال�سباب  بدعم 

املحافل الدولية بكافة امليادين.

منتخب .. الذهب!
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الزميل اأحمد �صهاب مّثل ال�رشكة يف ا�صتقبال املنتخب العائد

13 ميدالية
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  احل�صور  مقدمة  يف  كتتان 

التتلتتواء  الكويتي  التتريتتا�تتصتتي  التتبتتحتتري  التتنتتادي 

ال�رشكات  متتن  والتتعتتديتتد  التتفتتهتتد،  فهد  املتقاعد 

الراعية واملهتمني بهذه الريا�صة ال�صيقة، ومن 

�صمنهم »البرتول الوطنية«. 

للدراجات  الكويت  باأبطال  الفهد  اللواء  واأ�صاد 

اإىل قتتلتتوب  التتفتترحتتة  اأدختتتتلتتتتوا  التتتذيتتتن  املتتائتتيتتة 

الكبرية  الإجنتتازات  بعد  ومتابعيهم  م�صجعيهم 

التي حققوها يف بطولة عام 2017 يف الوليات 

ا�صم  رفتتع  التتتذي  الفريق  على  مثنيًا  املتتتتتحتتدة، 

بينها  من  ميدالية،   13 بت  بفوزه  عاليًا  الكويت 

ثالث ميداليات ذهبية.

 حمفل دويل

عتتام جلنة  املنتخب م�رشف  وفتتد  رئي�ص  وعتتر 

التتريتتا�تتصتتات التتبتتحتتريتتة يف التتتنتتتادي التتبتتحتتري 

الريا�صي ح�صني د�صتي، عن فخره باإجنازات 

املنتخب الذي �صارك بثمانية مت�صابقني يف هذا 

البطل  راأ�صهم  وعلى  ال�صنوي،  الدويل  املحفل 

العاملي حممد اأبو ربيع الذي حقق اإجنازًا غري 

)برو  املحرتفني  كبار  بذهبية  بفوزه  م�صبوق 

اأوبن( لريفع ر�صيد ميدالياته اإىل 21 ميدالية 

11 �صنة من م�صاركاته يف  ذهبية، على امتداد 

هذه البطولة العاملية.

اأول بطل

وعر البطل العاملي حممد اأبو ربيع عن الفخر 

الوطني  الكويت  منتخب  اأبتتطتتال  بتتاإجنتتازات 

يف  عاليًا  الكويت  ا�صم  لرفع  البطولة،  هذه  يف 

بطاًل  وبتتويجه  الدولية،  الريا�صية  املحافل 

وامل�صنفة  اوبتتتن«،  »بتتترو  فئة  بف�صية  عامليًا 

ا�صمه  بذلك  م�صجاًل  العام،  لهذا  فئة  كاأقوى 

كاأول لعب عربي يحرز هذا اللقب، اإ�صافة اإىل 

ذهبية فئه كبار املحرتفني »برو ليمتد«.

»البرتول الوطنية«

وتتتتوجتتته بتتوربتتيتتع بتتالتت�تتصتتكتتر لتتلتتهتتيتتئتتة التتعتتامتتة 

لتتلتتريتتا�تتصتتة، والتتتتنتتتتادي التتبتتحتتري التتكتتويتتتتتي، 

�رشكة  �صمنها  ومتتن  التتداعتتمتتة،  والتت�تترشكتتات 

البرتول الوطنية الكويتية. ووعد باإبقاء ا�صم 

العمل  الكويت خفاقًا من خالل  وعلم  الكويت 

الفريق  اأ�صبح  بعدما  الواحد،  الفريق  بتتروح 

اإليه  ي�صار  مناف�صًا  املائية  للدراجات  الكويتي 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  بطولة  يف  بالَبنان 

للدراجات املائية. 

يواكبون  الذين  للميكانيكيني  بال�صكر  وتوجه 

هذه البطولة لإبقاء الدراجات يف اأعلى حالت 

اجلاهزية، والتي تتطلب جهدًا ا�صتثنائيًا، كي 

اأداء  ذات  مبحركات  املناف�صات  الفريق  يدخل 

عاٍل.    

علم الكويت 

للريا�صة  العامة  للهيئة  التتعتتام  املتتديتتر  اأ�تتصتتاد 

منتخب  بتتاإجنتتاز  فليطح،  حتتمتتود  د.  بتتالإنتتابتتة 

العامل  بطولة  يف  املتتائتتيتتة  لتتلتتدراجتتات  التتكتتويتتت 

يف  عاليًا  وا�صمها  الكويت  علم  ورفتتع  للعبة، 

خمتلف املحافل الدولية.

ا�تتصتتتتتقتتبتتالتته يف �صالة  عتتقتتب  فتتلتتيتتطتتح  واأعتتتتترب 

امل�صاركني  الكويت  اأبطال  باملطار  الت�رشيفات 

مبا  واعتتتتتزازه  �صعادته  بالغ  عتتن  البطولة  يف 

حققه هوؤلء الأبطال من اإجناز ريا�صي كبري، 

وح�صاد م�رشف من امليداليات ُيعد فخرًا بحد 

ذاته.

11 لعباً
التتتدراجتتتات املتتائتتيتتة �تتصتتارك يف  وكتتتان منتخب 

نظمها  التي   ،2017 العامل  بطولة  نهائيات 

م�رشف  تراأ�صه  بوفد  للعبة،  العاملي  الحتتتاد 

عتتتام جلتتنتتة التتريتتا�تتصتتات التتبتتحتتريتتة يف التتنتتادي 

و�صم:  د�تتصتتتتتي،  ح�صني  التتريتتا�تتصتتي  التتبتتحتتري 

مديرين  غازي،  وعبدالوهاب  بوربيع،  عبداهلل 

للجهازين الإداري والفني.

بينهم  اأ�صا�صيًا،  لعبًا   11 اأي�صًا  الوفد  و�صم 

“البترول الوطنية” 

كانت في استقبال 

المنتخب لدى وصوله 

إلى البالد 

بطولة الواليات 

المتحدة ينظمها 

االتحاد العالمي 

للدراجات المائية 
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نتائج م�سرفة

حقق البطل العاملي عبدالرحمن العمر ذهبية فئة )نوف�ص ليمتد(  •

وف�صيتني لفئة )�صتوك نورملي ا�صريتد، ليمتد 800 �صي �صي(.

)اإك�صرت  • فئة  ذهبية  بتتاإحتترازه  الباز  حممد  العاملي  البطل  تاألق 

اوبن( وبرونزية فئة )برو ليمتد( من بعد عودته من ال�صابة.

حقق البطل العاملي نواف الفرحان ذهبية فئة )امري ليمتد(. •

له  • م�صاركة  اأول  يف  التتزيتتدي  زيتتد  البطل  العاملي  امل�صنف  اأحتتترز 

ف�صيتني للفئات )نوف�ص ليمتد، امري ليمتد(.

للمرة اخلام�سة

العاملي  اإجنتتازه  على  املحافظة  من  البطولة  هذه  يف  املنتخب  ن  متكَّ

الكبري بتحقيقه املركز الأول يف جمموع النقاط اإىل جانب الوليات 

املتحدة يف بطولة العام املا�صي، وذلك لل�صنة اخلام�صة على التوايل، 

للنقاط،  الكاملة  العالمة  جمموع  على  البطولة  تلك  يف  وح�صوله 

وخم�ص  ذهبيات،  اأربع  ميداليات،   10 مبجموع  نقطة   300 وهي 

ف�صيات، اإ�صافة اإىل برونزية واحدة.

املتاألق حممد  يتقدمهم  العامل،  اأبطال  عدد من 

العمر،  وعبدالرحمن  الباز،  وحممد  بوربيع، 

ويو�صف الب�صريي، ورا�صد الرا�صد، وحممد 

اجل�صمي،  و�صامي  العد�صاين،  ووليد  العنقة، 

و�صامل املطوع، وحممد اأحمد، وقا�صم جعفر.

لعبون م�ساعدون 

�تتتصتتتارك اأيتتت�تتتصتتتا يف التتبتتطتتولتتة �تتصتتتتتة لعتتبتتني 

متت�تتصتتاعتتديتتن، هتتتم: عتتتبتتتداهلل متتتنتتتدين، وعتتهتتدي 

الرجيب،  وجا�صم  التتوزان،  و�صعود  املطوع، 

يف  و�صارك  الريهي،  وبندر  الغامن،  وعبداهلل 

دولة،   30 من  اأكتترث  من  مت�صابقون  البطولة 

ميثلون كل القارات. 

الكويتي مع�صكرًا تدريبيًا يف ولية  املنتخب  واأقام 

ا�صتعدادًا  �صبتمر   29 اإىل   22 من  )اأريتتزونتتا(  

للم�صاركة يف هذا احلدث العاملي الكبري، الذي يقام 

مب�صاركة نخبة من اأف�صل املت�صابقني يف العامل، من 

م�صاركة  و�صط  العالية،  الفنية  القدرات  اأ�صحاب 

عاملية.

جانب اآخر من ا�صتقبال املنتخب لدى و�صوله اإىل مطار الكويت الدويل

الفهد: نفخر بأبطالنا 

الذين أدخلوا الفرحة 

إلى قلوب مشجعيهم 
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فهي  الإن�سان،  ج�سم  اأع�ساء  من  ه��ام  ع�سو  الكلى 

الع�سو امل�سوؤول عن تنقية وت�سفية الدم من ال�سموم 

الناجتة عن عملية التمثيل الغذائي، وكذلك التحكم يف 

حجم ال�سوائل يف اجل�سم، وترتيب كمية العنا�سر مثل 

الأيونات والأمالح. وتتاأثر وظائف الكلى بعدة عوامل 

�سرب  وم�ستويات  وال�سن  الوراثية،  الأمرا�ض  اأهمها 

املاء اليومية، ويف حال �سعف الكلية، اأو وهن امل�سالك 

البولية يعاين املري�ض عدم قدرة اجل�سم على التخل�ض 

من ف�سالته، مما يوؤثر على جممل احلالة ال�سحية.

�صحة

أسبوع 
الصحة 
العامة 
والكلى

نظمته الشركة لتوعية موظفيها

الشماع: 

الشركة تحرص على 

نشر الوعي الصحي 

بين موظفيها وعلى 

وقايتهم من األمراض 
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نائب الرئي�ص التنفيذي نا�رش ال�صّماع يفتتح فعاليات الأ�صبوع

األمراض الوراثية 

وقلة شرب الماء تقف 

وراء التهابات الكلى 

والمسالك البولية 

يجب اتباع أسلوب 

حياة صحي ومتوازن 

لضمان الحفاظ على 

صحة الكلى

توعية املوظفني

الكويتية  التتوطتتنتتيتتة  التتتبتتترتول  �تترشكتتة  نتتظتتمتتت 

لتوعية  والتتكتتلتتى  التتعتتامتتة  لتتلتت�تتصتتحتتة  اأ�تتصتتبتتوعتتًا 

البولية،  وامل�صالك  الكلى  باأمرا�ص  موظفيها 

وطرق التعامل معها والوقاية منها، وقد �صهد 

الطبي  الق�صم  عليه  اأ�تتترشف  التتتذي  الأ�تتصتتبتتوع 

بدائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة، جمموعة من 

الأن�صطة والفعاليات واملحا�رشات. 

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  قال  املنا�صبة  وبهذه 

لتتلتتختتدمتتات املتت�تتصتتانتتدة نتتا�تترش التت�تتصتتمتتاع ختتالل 

املبنى  مبتت�تترشح  الأ�تتصتتبتتوع  فعاليات  افتتاحه 

اهتمامها  جتتل  تتتويل  التت�تترشكتتة  اإن  الرئي�صي، 

كما  موظفيها،  بتتني  ال�صحي  التتوعتتي  بن�رش 

املختلفة  الأمرا�ص  من  وقايتهم  على  حتر�ص 

التوعوية  الفعاليات  هذه  مثل  اإقامة  خالل  من 

والوقائية.

واأ�صاف اأن ال�رشكة ب�صدد تنظيم فعاليات �صحية 

املجتمع  م�صتوى  على  الفائدة  لتعميم  خارجية، 

الجتماعية،  م�صوؤوليتها  من  انطالقًا  الكويتي، 

الوطنية  للتنمية  التتداعتتمتتة  جتتهتتودهتتا  ولتج�صيد 

امل�صتدامة، بالرتكيز اأوًل على بناء الإن�صان.

اأ�سلوب حياة

وقتتتد �تتصتتمتتلتتت فتتعتتالتتيتتات الأ�تتتصتتتبتتتوع حمتتا�تترشة 

الدكتور  قدمها  الكلى،  �صحة  حتتول  توعوية 

الباطنية  الأمرا�ص  ا�صت�صاري  اليو�صف  اأن�ص 

اتباع  �تتترشورة  فيها  اأكتتتد  التتكتتلتتى،  واأمتتترا�تتتص 

وممار�صة  ومتتتتتتتوازن،  �صحي  حتتيتتاة  اأ�تتصتتلتتوب 

على  احلفاظ  ل�صمان  منتظم،  ب�صكل  الريا�صة 

�صحة الكلى، ومن ثم ال�صحة العامة للج�صم.

وتتت�تتصتتمتتنتتت املتتتحتتتا�تتترشة �تتتترشحتتتتًا لأعتتتترا�تتتتص 

الفحو�صات  اإجتتتراء  واأهمية  الكلى،  اأمتترا�تتص 

بالكلى،  املتعلقة  تلك  خا�صة  التتدوريتتة،  الطبية 

ووجتتود  بتتالتتدم،  الكرياتنني  ن�صبة  قيا�ص  مثل 

الروتني بالبول، مع متابعة قيا�ص �صغط الدم 

با�صتمرار، ملا له من تاأثري على الكلى. 

التتتتتي مت �رشحها  التتوراثتتيتتة  الأمتتترا�تتتص  ومتتتن 

املتعددة«، وهو مر�ص وراثي  الكلى  »تكي�صات 

والتتعتتالج،  امل�صتمرة  الطبية  للمتابعة  يحتاج 

اأو اثنني فيمكن  اأما يف حال وجود كي�ص واحد 

التكيف معه، والعي�ص ب�صحة جيدة.

التهاب حاد

و�صهدت املحا�رشة �رشحًا للتهاب الكلى احلاد 

البويل  اجلهاز  اإىل  امليكروب  فيه  ي�صل  التتذي 

ويعاين  التنا�صلي،  اجلهاز  اأو  التتدم  طريق  عن 

كبري، وكذلك  ب�صكل  املري�ص من وجود �صديد 

اللتهاب الكلوي املزمن، وهو عبارة عن تكرار 

مّما  عتتالج،  دون  احلتتاد  الكلى  التهاب  حلتتدوث 

يت�صبب ب�صمور الكلى والف�صل الكلوي.

الكلى،  يف  الأمتتالح  حالت  اإىل  اليو�صف  واأ�صار 

وهي عبارة عن تراكم كميات كبرية من الأمالح 

اجل�صم  ي�صتطيع  ل  بحيث  الكلى،  جتتدار  على 

التخّل�ص منها، ويعاين امل�صاب بها باأمل �صديد، 

وهي  الكلى،  لتكون ح�صوات  تكون حمل  وقد 

�صكل  على  الكلى  يف  الأمتتالح  تر�صب  عن  عبارة 

كرة يتفاوت حجمها بني راأ�ص الدبو�ص اإىل كرة 

الغولف، ويعاين املري�ص هنا من مغ�ص كلوي.

ح�سوات الكلى

اأي�صا  والكلى  العامة  ال�صحة  اأ�صبوع  و�صهد 

حما�رشة اأخرى عن ح�صوات الكلى والتهابات 

امل�صالك البولية، قدمها اأخ�صائي جراحة الكلى 
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ا�صتمل الأ�صبوع على اإجراء فحو�صات طبية جمانية

الأملانية  الكويتية  بالوحدة  البولية  وامل�صالك 

مب�صت�صفى اجلاراهلل الدكتور فردين خاجة ئي.

ومتتتن ختتتالل عتتر�تتص متتترئتتتي، �تتترشح املتتحتتا�تترش 

واملثانة  واحلتتالتتب  الكلى  اأجتتهتتزة  عمل  كيفية 

ت�صيب  التي  الأمرا�ص  مو�صحًا  والرو�صتاتا، 

كال منها، وطرق عالجها والوقاية منها.

اإليها  امل�صار  الأمرا�ص  من  كثريًا  اأن  واأو�صح 

حتدث لأ�صباب وراثية ل دخل للطعام وال�رشاب 

قد  متوازنة  بكميات  املتتاء  �تترشب  اأن  اإل  فيها، 

ي�صاعد كثريًا يف جتنب حدوث هذه الأمرا�ص يف 

بع�ص احلالت.

اأ�سئلة احل�سور

على  الأ�تتصتتئتتلتتة، جميبًا  بتتاب  املتتحتتا�تترش  فتح  ثتتم 

ليدير  الكلى  ح�صوات  عن  احل�صور  ت�صاوؤلت 

احتياجات  يلبي  تفاعلي  ب�صكل  املتتحتتا�تترشة 

من   %80 اأن  مو�صحا  الثقافية،  احلتت�تتصتتور 

جراحي  تتتدختتل  دون  تتتتذوب  الكلى  حتت�تتصتتوات 

بع�ص  متتع  باجل�صم  التت�تتصتتوائتتل  ن�صب  بتتزيتتادة 

فقط من احلالت   %20 فيما حتتاج  الأدويتتة، 

لهذا التدخل.

وعتتن اأعتترا�تتص احلتت�تتصتتوات قتتال اإنتتهتتا تتمثل 

التي  الآلم  اأكرث  من  وهو  الكلوي  املغ�ص  يف 

يعرفها الإن�صان، وميكن التغلب عليها موؤقتًا 

والتخل�ص  تفتيتها  يتم  اأن  اإىل  بامل�صكنات 

منها.

ت�سخم الربو�ستاتا

تتت�تتصتتختتم  بتتتاحلتتتديتتتث اىل  املتتتحتتتا�تتترش  وانتتتتتتتقتتتل 

اأن  مو�صحًا  والعر�صي،  الطبيعي  الرو�صتاتا 

معظم الرجال ي�صابون بهذا املر�ص طبيعيًا بعد 

تخطي عمر الت 50 عامًا، مما ي�صبب لدى البع�ص 

يف  و�صعوبات  اجلن�صية،  التتقتتدرة  يف  انخفا�ص 

ظل  يف  التبول،  وتكرار  ال�صائل  تفريغ  عمليات 

عدم القدرة على التفريغ الكامل، و�صعف تدفق 

البول.

معر�ض م�ساحب

العامة  ال�صحة  اأ�تتصتتبتتوع  بتترنتتامتتج  وت�صمن 

والتتكتتلتتى، اإقتتتامتتتة متتعتتر�تتص طتتبتتي عتتلتتى متتتدار 

امل�صت�صفيات  من  عتتدد  مب�صاركة  اأيتتام،  ثالثة 

قدمت  التي  املتخ�ص�صة،  الطبية  واملتتراكتتز 

وح�رشية  خا�صة  وخدمات  عرو�صًا  بدورها 

للموظفني، وقامت بع�صها باإجراء فحو�صات 

املبنى  عتتيتتادة  يف  املتتوظتتفتتني  كلى  على  فتتوريتتة 

الرئي�صي با�صتخدام اأجهزة متطورة.

ويف اخلتتتتتتتام كتتترمتتتت »التتتتبتتتترتول التتوطتتنتتيتتة« 

املتتحتتا�تترشيتتن عتتلتتى املتتعتتلتتومتتات التتقتتيتتمتتة التي 

قتتدمتتوهتتا يف حمتتا�تترشاتتتهتتم ختتتالل الأ�تتصتتبتتوع 

امل�صاركني  لكل  بال�صكر  وتقدمت  ال�صحي، 

يف املتتعتتر�تتص، كما كتترمتتت متتديتتر �تترشكتتة ما�ص 

زاهتتر  الت�صويقية  والتتبتتحتتوث  لال�صت�صارات 

واملعر�ص  للموؤمتر  التنظيم اجليد  على  الرز، 

الطبية  اجلتتتهتتتات  بتتتني  املتتتتتمتتيتتز  والتتتتتنتت�تتصتتيتتق 

امل�صاركة. 

مقيا�صًا،  يعد  ل  الرو�صتاتا  حجم  اأن  واأو�صح 

فقد يكون الت�صخم طبيعيًا ومن دون تاأثري، واأن 

امل�صالك  التهابات  حتتال  يف  املر�صية  الأعتترا�تتص 

مع  ومراجعتها  درا�صتها  يجب  ما  هي  البولية 

الطبيب.

اللتهابات البولية

اللتهابات  وهي  �صيوعًا  الأمتترا�تتص  اأكتترث  وعن 

�صيئة،  عتتادات  عدة  عن  تنتج  اإنها  قال  البولية، 

كتاأجيل دخول احلمام، وقلة �رشب املاء، وهي 

اجلراثيم  متتن  وتنتج  متتعتتديتتة،  غتتري  التتغتتالتتب  يف 

التغلب  وميكن  الإن�صان،  ج�صم  داختتل  العادية 

عليها بتغري هذه العادات.

واأ�صاف اأن بع�ص اللتهابات ينتج ب�صبب املثانة 

يف  احلمام  دخول  تكرار  ت�صبب  التي  الع�صبية 

فرتات متقاربة، وعدم التفريغ الكامل، وميكن 

التغلب على هذا النوع عر راحة املثانة بالنوم 

والبعد  الع�صبية،  وقلة  اجل�صم،  وراحة  جيدًا، 

عن ال�صغط الع�صبي.

حلالت  امل�صاحبة  الن�صائية  اللتهابات  وعتتن 

الطبيب  مراجعة  اأهمية  على  نبَّه  البول،  �صل�ص 

مع اإجراء فحو�صات ن�صب احلديد والفرييتني 

يف الدم، كما قدم للح�صور عددًا من التدريبات 

ت�صاعد  التي  واحلركات  والأو�صاع  الريا�صية 

عتت�تتصتتالت اجلتت�تتصتتم يف التت�تتصتتيتتطتترة عتتلتتى التتبتتول 

للتخل�ص من اأعرا�ص �صل�ص البول.

80 % من الحصوات 
تذوب دون تدخل 

جراحي وااللتهابات 

البولية األكثر شيوعًا 

المعرض شهد 

فحوصات فورية 

على كلى الموظفين 

باستخدام أجهزة 

متطورة

معظم الرجال 

يصابون بتضخم 

البروستاتا طبيعيًا 

بعد تخطي عمر 

الـ 50 عامًا
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وحقوق،  التزامات  على  يحتوي  طرفيه  بني  كعقد  الإيجار 

اأن هناك تنظيم قانوين للعالقة الإيجارية يجب اأخذه يف  اإل 

العتبار، حتى ل ُيفاجاأ اأي من طريف العقد باأن بع�ض حقوقه 

التي اأكدها يف بنود العقد معطلة مبوجب القانون، اأو ما ن�ض 

اللتفاف  الآخ��ر  الطرف  ي�ستطيع  العقد  يف  منهما  اأي  عليه 

حوله، والتخل�ض من اللتزامات الواردة به وفقاً حلق قرره 

اجلميع،  لدي  يكون  اأن  يجب  ذلك  على  وبناء  القانون،  له 

�سواء من لديهم خلفية قانونية اأو غريها، ثقافة فهم العالقة 

الغر�ض  الإيجار وهذا هو  الإيجارية، وكيفية حترير عقود 

من املقال، وا�ستخدام العبارات الب�سيطة فيه.

عالقة تعاقدية 

تحكمها إرادة طرفيها 

وتتأثر بقوانين 

وضعت لتحكم إطارها

ما بين العقد والقانون

اإليجار

اإعداد: د/ اأمين عبداملالك

م�صت�صار قانوين اأول للعمليات وامل�صاريع

الدائرة القانونية 

من القانون
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يراعى في تقدير 

أجرة المثل جميع 

العناصر كحالة العين 

ومساحتها وغيرها

قد تتأثر القيمة 

اإليجارية سلبيًا 

إذا ما تردت حالة 

العين المؤجرة

طرفيها  اإرادة  حتكمها  التي  الإيجارية  العالقة 

تتتتتتاأثتتر بعدة  تتتعتتاقتتديتتة -  بتتاعتتتتتبتتارهتتا عتتالقتتة   -

حقوق  وتنظم  اإطتتارهتتا،  لتحكم  و�صعت  قوانني 

املتت�تتصتتتتتاأجتتر، وفتتقتتًا لطبيعة  املتتالتتك و  وواجتتبتتات 

وتطبيق  الإيجار،  من  والغر�ص  املوؤجرة  العني 

حدوث  حالة  يف  الإجرائية  و  القانونية  القواعد 

خالف بينهما، ولعل درا�صة عقد الإيجار حتتاج 

اإىل تف�صيل مطًول، اإل اإننا نقت�رش يف هذا املقال 

يتعلق  فيما  الهامة  النقاط  بع�ص  عتتر�تتص  على 

والتزامات  وبحقوق  وطبيعته،  الإيتتجتتار  بعقد 

املوؤجر وامل�صتاأجر وم�صدرها، والأجرة و كيفية 

الإيتتجتتار،  لعقد  القانوين  والمتتتتتداد  حتديدها، 

وننتهي  والقانونية،  العقدية  الإختتالء  واأ�صباب 

لأغتترا�تتص  املنعقد  الإيتتجتتار  بتتني  التتفتتارق  بعر�ص 

ال�صكنى، ولغري اأغرا�ص ال�صكنى.

اأطرافه  اإىل  الإي��ج��ار  عقد  اآث��ار  ان�سراف 

وامتدادها للغري:

يحتوي  فهو  عقد  باعتباره  الإيتتجتتار  اأن  الأ�صل 

املوؤجر  طرفيه  من  كل  والتزامات  حقوق  على 

وامل�صتاأجر، اإل اأنه قد يوؤثر اأو تتاأثر به اأطراف 

طرفًا  تكن  ومل  العقد،  كتابة  حت�رش  مل  اأختترى 

فيه، ولي�ص لهم توقيع عليه، فعقد الإيجار الذي 

ل�صالح  ُيعقد  قد  وامل�صتاأجر  املتتوؤجتتر  به  يلتزم 

طرف ثالث، كمن ي�صتاأجر �صقة ل�صكن ابنه.

اإىل اآخرين، كاخللف العام  اأثر العقد   وقد ميتد 

)ورثتتة  وامل�صتاأجر  املتتوؤجتتر  متتن  لكل  واخلتتا�تتص 

املوؤجر وورثتتة  اإىل ورثتتة  ودائتتنتتني(، حيث ميتد 

 – اأي منهما  –حال وفاة  امل�صتاأجر واإن تعددوا 

�صواء فيما يتعلق باحلق يف ال�صكن اأو الإقامة اأو 

النتفاع بالعني املوؤجرة اأو التاأجري من الباطن، 

بالرتميمات  اللتتتتتزام  اأو  الأجتترة  ا�صتحقاق  اأو 

يف  احلتتق  له  َمتتن  خ�صو�ص  يف  وكتتذا  وال�صيانة، 

اإبرام عقد الإيجار والإبراء من القيمة الإيجارية 

العموم  يف  ال�صائع  املال  اإدارة  اأو  تخفي�صها  اأو 

)باعتبار اأن عقد الإيجار من عقود الإدارة(.

عقد الإيجار: 

عرف القانون املدين عقد الإيجار يف املادة 561 

ميكن  اأن  مبقت�صاه  املوؤجر  يلتزم  عقد  انتته  منه 

امل�صتاأجر من النتفاع ب�صيء معني ملدة حمدودة 

يف مقابل عو�ص مايل.

والتعريف الوارد بقانون الإيجار رقم 35 ل�صنة 

معرفة ن�صو�ص القانون جتنِّب املوؤّجر وامل�صتاأجر الدخول يف متاهة النزاعات
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1978 يف املادة الرابعة منه: الإيجار عقد يلتزم 
املوؤجر مبقت�صاه اأن ميكن امل�صتاأجر من النتفاع 

بعني معينة مدة حمددة لقاء اجر معلوم.

ل�سنة   35 رقم  الإيجار  قانون  نطاق تطبيق 

1978 وتعديالته: 
ت�رشي اأحكام القانون على العقارات/الأرا�صي 

الأرا�تتتصتتتي  تطبيقه  متتن  وي�صتثنى  التتفتت�تتصتتاء، 

�تترشوط  عتتلتتى  التتعتتقتتد  ا�تتصتتتتتمتتل  التتزراعتتيتتة، واإذا 

الأوىل  املادة  ماألوفة، ومعنى ن�ص  جوهرية غري 

�صواء  الإيتتجتتار،  اأن  البيان  �صالفة  القانون  من 

ال�صكنى،  اأغرا�ص  لغري  اأو  ال�صكنى  لغر�ص  كان 

تعار�صت  واإذا  القانون،  هتتذا  لأحتتكتتام  يخ�صع 

غلبت  القانون  عليه  ن�ص  ما  مع  العقد  �تترشوط 

ينطبق  الإيجار  كان  اإذا  اأما  القانون،  ن�صو�ص 

عليه ن�ص املادة الأويل، وخرج عن نطاق تطبيق 

عام  كاأ�صل  يخ�صع  فاإنه  القانون،  هتتذا  اأحكام 

للقانون املدين، اأو التجاري ح�صب الأحوال.

مدة العقد:

هي املدة املحددة بالعقد، فاإن مل يتم التفاق على 

اعتبار  وجب  املتتدة،  اإثبات  تعذر  اأو  معينة،  مدة 

الإيجار منعقدًا للفرتة املعينة لدفع الأجرة.

الأجرة:

وتكون  املتتوؤجتترة،  بالعني  النتتتتتفتتاع  مقابل  هتتي 

ملزمة  الإيتتتجتتتار  عتتقتتد  يف  عليها  املتتتتتفتتق  الأجتتتترة 

باتفاقهما،  اإل  تعديلها  يجوز  فال  للمتعاقدين، 

على  وبناء  القانون،  يقررها  التي  لالأ�صباب  اأو 

وامل�صتاأجر  املتتوؤجتتر  متتن  لكل  يحق  فتتاإنتته  ذلتتتك  

طلب  منهما  لكل  ويحق  املثل،  بتتاأجتترة  التم�صك 

تعديل الأجرة املتفق عليها اإذا ا�صتمرت العالقة 

على  �صنوات  خم�ص  عن  تقل  ل  متتدة  الإيتتجتتاريتتة 

اأطتتول  ملتتدة  الإيتتجتتار معقودًا  متتا مل يكن  الأقتتتل، 

فت�رشي الأجرة املتفق عليها اإىل نهاية مدة العقد 

)مادة 11 من القانون 35 ل�صنة 1978( ويكون 

امل�صتاأجر  اأو  املتتوؤجتتر  متتن  �تتصتتواء  التعديل  طلب 

ر�صائيًا باتفاقهما، اأو ق�صائيًا مبوجب اإجراءات 

ن�ص عليها القانون �صالف الذكر. 

حتديد اأجرة املثل:

العنا�رش  جميع  املتتثتتل  اأجتتترة  تقدير  يف  يتتراعتتى 

ودرجة  وم�صاحتها  العني  كحالة  لذلك  الالزمة 

وما  منطقتها  يف  ال�صائدة  والأجتتتتور  التتعتتمتتران 

اأو  عامة  اأو�تتصتتاف  متتن  املتتوؤجتترة  بالعني  يت�صل 

القانون  من   4 )متتادة  منفعتها  يف  توؤثر  خا�صة 

اأن  هنا  بالذكر  واجلتتديتتر   ،)1978 ل�صنة   35
النق�صان،  اأو  بالزيادة  يكون  قد  الأجتترة  تعديل 

الإيجارية  القيمة  فيها  تتاأثر  حتتالت  هناك  لأن 

تاأثريًا اإيجابيًا نتيجة زيادة القيمة العقارية للعني 

املوؤجرة، اأو لأ�صباب اقت�صادية خا�صة مبعدلت 

الإيجارية  القيمة  تتاأثر  وقد  و غريها،  الت�صخم 

�صلبيًا اإذا ما تردت حالة العني املوؤجرة، اأو قلت 

القيمة العقارية باملكان، ففي هذا الفر�ص الأخري 

الأجرة  تخفي�ص  طلب  امل�صتاأجر  حق  من  يكون 

وفقًا لل�رشوط وال�صوابط الواردة بالقانون.

انتهاء عقد الإيجار وامتداده القانوين:

مدته  بانتهاء  الإيتتجتتار  عقد  ينتهي  اأن  الأ�تتصتتل 

املعينة يف العقد، فاإن انتهى العقد وبقي امل�صتاأجر 

اعُتر  املوؤجر  من  اعرتا�ص  دون  بالعني  منتفعًا 

الإيجار قد جتدد ب�رشوطه الأوىل، وملدة – اأو مدد 

متتالية – واإذا رغب اأحد الطرفني يف اإخالء العني 

الإختتالء  قبل  الآختتر  الطرف  ينبه  اأن  عليه  وجب 

اتفاق  يكن هناك  القانون، مامل  عليها  مبدة ن�ص 

على ميعاد معني للتنبيه بالإخالء وجبت مراعاته 

)مادة 19 من القانون 35 ل�صنة 1978(.

اإل اأن امل�رشع يف املادة 20 من ذات القانون، التي 

ن�صت   1994 ل�صنة   8 القانون  مبوجب  تعدلت 

على اأنه ا�صتثناء من املادة 19 ل يجوز للموؤجر 

اأن يطلب – ولو عند انتهاء مدة الإيجار – اإخالء 

اإل  الف�صاء،  الأرا�صي  عدا  فيما  املوؤجرة  العني 

لأحد الأ�صباب املن�صو�ص عليها باملادة.

اأ�سباب الإخالء:

هناك اأ�صباب قانونية واأ�صباب عقدية، وقد تكون 

اأ�صباب الإخالء قانونية وعقدية يف ذات الوقت اإذا 

ما ا�صتمل العقد على اأ�صباب لالإخالء من�صو�ص 

ت�صمن  ما  اإذا  املثال  �صبيل  فعلى  قانونًا،  عليها 

امل�صتاأجر  على  يحظر  مبقت�صاها  �رشوطًا  العقد 

من  التاأجري  من  منعه  اأو  بالعني،  تغيري  اإحتتداث 

الباطن، اأو يحظر ا�صتخدام العني يف اأعمال ت�رش 

مب�صلحة املوؤجر وغريها.

باملادة  عليها  املن�سو�ض  الإخالء  اأ�سباب 

:20
عقد  يف  املتتحتتددة  �صواء  الأجتتترة،  �صداد  عتتدم   -1
الإيجار، اأو تلك التي �صدر حكم بتحديدها خالل 

اأنتته  اإل  ا�صتحقاقها،  تتتاريتتخ  متتن  يتتومتتًا  ع�رشين 

يجوز للقا�صي اأن يقبل ال�صداد املتاأخر، ويق�صي 

امل�صتاأجر  ويلزم  تكن،  مل  كاأن  الدعوى  باعتبار 

عذر  ال�صداد  يف  لتاأخره  كتتان  اإذا  بامل�رشوفات 

قوي تقبله املحكمة.

2- اإذا قام امل�صتاأجر بتاأجري العني كلها اأو جزءًا 
لغري  الإيتتجتتار  عتتن  تتتنتتازل  اأو  الباطن،  متتن  منها 

مالكها، اأو اأ�صكن معه يف العني َمن مل يكن طرفًا 

املوؤجر مبوجب  له  يتتاأذن  الإيتتجتتار، ما مل  يف عقد 

اإذن كتابي �رشيح. 

اأو  املتتوؤجتترة،  العني  امل�صتاأجر  ا�صتعمل  اإذا   -3
�صمح با�صتعمالها بطريقة تنايف �رشوط الإيجار، 

اأو  العامة،  الآداب  اأو  العام،  النظام  تخالف  اأو 

ت�رش مب�صلحة املوؤجر.

4- اإذا كانت العني موؤجرة ملمار�صة التجارة فيها 
فاأغلقها امل�صتاأجر بدون عذر تقبله املحكمة مدة 

إذا قام المستأجر 

بتأجير العين كلها أو 

جزء منها من الباطن 

وجب عليه اإلخالء

اإليجار عقد 

يحتوي على حقوق 

والتزامات طرفيه 

المؤجر والمستأجر
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ي�صعى القانون اإىل معاجلة كل ما يتعّلق بالعني املوؤجرة

جتاوز �صتة اأ�صهر، حتى ولو دفع الأجرة.

5- اإذا اأثبت املوؤجر اأن العني املوؤجرة اأ�صبحت 
اآيتتتلتتتة لتتلتت�تتصتتقتتوط، ويتتختت�تتصتتى متتنتتهتتا عتتلتتى �صالمة 

ال�صكان، اأو �صدر قرار ملزم بالهدم من اجلهة 

التنظيمية املخت�صة.

لإعتتادة  املتتوؤجتترة  العني  هتتدم  املالك  اأراد  اإذا   -6
التتتواردة  اإحتتتدى احلتتتالت  بنائها متتن جتتديتتد يف 

بالن�ص.

يكن  ومل  املبنى،  تعلية  يف  املتتوؤجتتر  رغتتب  اإذا   -7
من  يكون  األ  ب�رشط  ذلك،  من  اتفاق مينعه  ثمة 

املمكن اإجراء التعلية مع بقاء امل�صتاأجر يف العني 

املوؤجرة.

عقاره  يف  لل�صكن  حتتاجتتة  بتتاملتتالتتك  قتتامتتت  اإذا   -8
اأو  اأ�صوله  اأحتتد  اأو  زوجاته  باإحدى  اأو  بنف�صه 

فروعه، اأو كان مالك العقار ل ميلك �صوى املكان 

املوؤجر، ويرغب يف �صكناه بنف�صه.

�صكن  املوؤجرة واقعة �صمن  العني  كانت  اإذا   -9
�صغلها  اأو  ا�صتغاللها  يف  ويرغب  اخلا�ص  املالك 

ممن  اأو  فتتروعتته  اأو  اأ�تتصتتولتته  بتتاأحتتد  اأو  بنف�صه 

يعولهم.

يف  التجارة  ميار�ص  القا�رش  والتتد  كان  اإذا   -10
عني اأو اأكرث مملوكة له، اأو خم�ص�صة له واأجرها 

التتو�تتصتتي بتتعتتد وفتتاتتته اإىل املتت�تتصتتتتتاأجتتر، واحتتتتتاج 

القا�رش اإىل هذا املكان وفق �رشوط و�صوابط. 

ملتتزاولتتة  املتتتوؤجتتترة حمتتتاًل  التتعتتني  كتتانتتت  اإذا   -11
اإحدى املهن، و�صدر حكم ق�صائي  اأو  التجارة، 

اأو قرار اإداري باإبعاد امل�صتاأجر.

ال�سكنى  غر�ض  لغري  الإيجار  بني  التفرقة 

والإيجار لغر�ض ال�سكنى:

ل�صنة   8 القانون  مبوجب  الت�رشيعي  التعديل 

1994 اأ�صاف اإىل مواد قانون اإيجار العقارات 
على  ن�صت  التي  )ب(  الفقرة  مكرر   26 املتتادة 

املتتوؤجتترة  التتعتتقتتارات  يف  للموؤجر  »يتتجتتوز  اأنتتته: 

م�صي  بعد  الإيجار  عقد  اإنهاء  ال�صكن  لغر�ص 

يتفق  مل  متتا  العقد  تتتاريتتخ  متتن  �تتصتتنتتوات  خم�ص 

الطرفان على مدة اأطول من ذلك، وميتد العقد 

ولكن  مماثلة،  ملتتدد  اأو  ملتتدة  للموؤجر  بالن�صبة 

مل  متتا  التتطتترفتتان،  عليها  يتفق  التي  بتتالتت�تترشوط 

العني  اإختتالء  يف  برغبته  امل�صتاأجر  املوؤجر  ينبه 

اأ�صهر على الأقل من ال�صنة  قبل انق�صاء ثالثة 

بوا�صطة  بتتالإختتالء  التنبيه  ويتتكتتون  الأختتتترية، 

مندوب الإعالن. كل ذلك مع عدم الإخالل بحق 

لالأ�صباب  املوؤجرة  العني  اإخالء  املوؤجر يف طلب 

هتتذا  متتن   )20( املتتتتادة  يف  عليها  املتتنتت�تتصتتو�تتص 

�رشوط  على  الطرفان  يتفق  مل  فتتاإذا  القانون، 

جديدة، وبقي امل�صتاأجر منتفعًا بالعني املوؤجرة 

العقد  امتد  منه،  اعتترتا�تتص  دون  املتتوؤجتتر  بعلم 

اأختترى  �صنوات  خم�ص  ملتتدة  للموؤجر  بالن�صبة 

ما  اإعمال  دون  ذلك  يحول  ول  �رشوطه،  بتتذات 

تن�ص عليه املادة )11( من هذا القانون«.

ويالحظ من قراءة الن�صو�ص اخلا�صة بالإخالء 

وفقًا لتعديالت قانون الإيجار  اأن امل�رشع غاير 

يف املعاملة يف خ�صو�ص اإنهاء عقد الإيجار ما بني 

املوؤجر و امل�صتاأجر، وغاير اأي�صًا يف املعاملة يف 

�صاأن الإيجار بغر�ص ال�صكنى اأو لغري اأغرا�ص 

طلب  يف  للم�صتاأجر  احلتتق  فتتاأعتتطتتى  ال�صكنى، 

اإنهاء العالقة الإيجارية دون املوؤجر، حتى واإن 

انتهت مدة العقد فجعل العقد ممتدًا يف مواجهة 

اإذ ما رغب امل�صتاأجر يف ال�صتمرار، ثم  املوؤجر 

رفع امل�رشع بع�ص الإرهاق عن كاهل املوؤجر يف 

ل�صنة   8 قم  القانون  مبوجب  امل�صاف  التعديل 

26 مكرر، فاأعطى   1994، الذي اأ�صاف املادة 
اإذا  الإيجارية  العالقة  اإنهاء  يف  احلق  للموؤجر 

م�صي  بعد  ال�صكنى   لأغتترا�تتص  الإيتتجتتار  كتتان 

خم�ص �صنوات من تاريخ العقد، مامل يتفق علي 

اإبتتداء املوؤجر رغبته  مدة اأطتتول، ويف حالة عدم 

يف اإنهاء العقد فاإنه ميتد ملدة اأو مدد مماثلة اإىل 

اأن ينبه املوؤجر على امل�صتاأجر برغبته يف اإخالء 

من  الأقل  على  اأ�صهر  ثالثة  انق�صاء  قبل  العني 

املوؤجر  ي�صتطيع  ل  ثتتم  ومتتن  الأختتترية،  ال�صنة 

انتهت مدته طاملا  اإذا  الإيجار، حتى  اإنهاء عقد 

ويكون  ال�تتصتتتتتمتترار،  يف  رغتتبتتة  للم�صتاأجر  اأن 

الإيجار  كان  اإذا  الإنهاء  طلب  املوؤجر  حق  من 

�صنوات،  خم�ص  مدة  وم�صت  ال�صكنى،  لغر�ص 

فاإنه  ال�صكنى  غر�ص  لغري  الإيجار  كان  اإذا  اأما 

ل ي�صتطيع اإنهاء العقد حتى ولو انتهت مدته.

اأو  املتتوؤجتتر  برغبة  الإيتتجتتار  امتد  �تتصتتواء  ولكن 

رغمًا عنه، فله وللم�صتاأجر اأن يطلب اأي منهما 

تعديل الأجرة بعد م�صي خم�ص �صنوات، لتكون 

الأجرة املعدلة متثل اأجرة املثل عماًل باملادة 11 

من ذات القانون.
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صناعة الطائرات
شهدت تطوراً كبيراً

�سهدت �سناعة الطائرات تطورًا كبريًا منذ بداية القرن املا�سي حتى نهايته، 

الأخ��رى،  النقل  و�سائل  كافة  على  تفوقت  اإذ  النقل،  عر�ض  على  وتربعت 

امل�سافرين من  نقل  وال�سفن، وخ�سو�ساً يف جمال  كالقطارات، واحلافالت، 

وال�سالمة،  اجل��ودة  حيث  من  النتائج  اأف�سل  حققت  وكذلك  اآخ��ر،  اإىل  بلد 

اأنها  حتى  عالية،  كفاءة  فيها  امل�ستخدمة  والأنظمة  ال�سناعة  هذه  واأثبتت 

�سنفت اأكرث اأماناً من ال�سيارات والدراجات النارية، كما اأن �سحايا حوادث 

الطريان اأقل بكثري من و�سائل النقل الأخرى، ف�سكرًا لالأخوين رايت، اللذين 

بذل جهودًا عظيمة يف �سناعة اأول طائرة يف العامل. 

الأخوان رايت

ولتتتتد الأختتتتتتتوان رايتتتتتت يف التتتتوليتتتتات املتتتتتحتتدة 

الأمريكية، وهما ويلر رايت )1876- 1913( 

رايت )1871- 1948(، وقد �صنعا  واأورفيل 

اأول طائرة يف العامل. وقاما باأول رحلة جتريبية 

الأختتوان  كان   .1903 دي�صمر   17 يف  ناجحة 

امليكانيكي  املجال  يف  اأورفيل  وعمل  مهند�صني، 

يحب  منها  كل  وكتتان  هوائية،  دراجتتتات  وفني 

الطريان و�صغوفًا به.

البداية والتو�سع

لالأخوين  الأوىل  التجريبية  الرحلة  اأدهتت�تتصتتت 

يحلقا  اأن  ا�تتصتتتتتطتتاعتتا  لأنتتهتتمتتا  بتتتاأ�تتترشه  التتعتتامل 

العري�صة  اخلتتطتتوط  ر�صما  وقتتد  بطائرتهما، 

بعد  املتتنتتال  بعيد  حلمًا  يعد  مل  التتذي  للطريان، 

تلك الرحلة. وكانت اأطول رحلة طريان حققها 

الأخوان قد ا�صتمرت ملدة 75 دقيقة على ارتفاع 

100 مرت. وبعد �صنوات قليلة من هذ التجارب 

الطريان،  اأهمية  الأمريكية  احلكومة  اأدركتتتت 

عندها تعاقد �صالح الإ�صارة يف القوات امل�صلحة 

رايت.  طتتراز  من  طائرة  �تترشاء  على  الأمريكية 

اأول طائرة حربية  الطائرة مبثابة  هذه  وكانت 

الأثرياء  الأثناء، منح بع�ص  العامل، ويف هذه  يف 

قر�صًا  الأختتويتتن  1909م،  �صنة  الأمريكيني، 

�صميت  التتطتتائتترات،  ل�صناعة  �تترشكتتة  لإنتت�تتصتتاء 

بولية  دايتون  مدينة  يف  مقرها  وكتتان  »رايتتت« 

وكان  نيويورك،  يف  الرئي�صي  ومقرها  اأوهايو، 

جلن  بتتداأ  حيث   ،1909 �صنة  اآختتر  تطور  هناك 

مارتن يف �صناعة الطائرات يف كني�صة مهجورة 

قليلة  �تتصتتنتتوات  غتت�تتصتتون  ويف  كتتالتتيتتفتتورنتتيتتا،  يف 

الطائرات  �صناعة  يف  رائتتدة  �رشكته  اأ�صبحت 

احلربية يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

للطريان  ر�صمي  لقاء  اأول  فرن�صا  يف  عقد  وقتتد 

ثالثني  متتن  اأكتترث  فيه  وعر�صت   ،1909 �صنة 

للبيع،  منها  طتتائتترات  �صت  وعر�صت  طتتائتترة، 

كبريًا  اإقتتبتتاًل  الطائرات  �صناعة  �صهدت  حيث 

بالطائرات،  ثقتهم  تعززت  اأن  بعد  النا�ص  من 

واإدراكهم لأمانها و�صالمتها. 

بني حربني!

العامليتني  احلربني  بني  التقني  التقدم  �صاهم 

وترية  وت�صارع  تقدم  يف  كثريًا  والثانية  الأوىل 

يف  بوينغ  �رشكة  وتاأ�ص�صت  الطائرات.  �صناعة 

15 يوليو 1916 على يد وليام بوينغ، ويف هذه 
اململكة  النفاثة يف  املحركات  املرحلة مت ت�صميم 

املتحدة واأملانيا، ولزالت اململكة املتحدة ت�صنع 

حمركات فائقة اجلودة عن طريق �رشكة رولز 

اأي�صًا اخرتاع الرادار، الذي لعب  روي�ص، ومت 

دورًا مهمًا يف �صالمة النقل اجلوي.

الع�سر الذهبي

مع نهاية احلرب العاملية الثانية ازدهر النقل 

التتتتتجتتاري متتن ختتتالل ا�تتصتتتتتعتتمتتال التتطتتائتترات 

الب�صائع  لنقل  اخلتتدمتتة  منتهية  الع�صكرية 

تربعت الطائرات 

على عرش النقل 

وتفوقت على 

وسائل النقل األخرى

علوم وتكنولوجيا
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الع�رش  املرحلة  هتتذه  و�صكلت  وامل�صافرين، 

تقدمًا  و�صهدت  الطائرات،  ل�صناعة  الذهبي 

املرحلة  تلك  يف  وتاأ�ص�ص  مثيل.  لتته  ي�صبق  مل 

عتتتدد متتتن �تتترشكتتتات التتتطتتتريان ختت�تتصتتو�تتصتتًا يف 

الأمريكية واأوروبتتا. وكانت  املتحدة  الوليات 

ال�رشكة  طرحتها  التي   »747 »بوينغ  طائرة 

الطريان  يف  جديدة  ثتتورة  مبثابة   1969 �صنة 

املا�صي  القرن  من  الأختتري  الربع  ويف  املتتدين، 

التتبتتحتتوث والتتتتت�تتصتتامتتيتتم عتتلتتى تطوير  ركتتتتزت 

اأن  بعد  التحكم،  واأنظمة  املالحية  التتقتتدرات 

تغريت اأغرا�ص ا�صتخدام الطائرات، اإذ كانت 

ت�صتخدم يف احلروب، اأي و�صيلة قتل وتدمري، 

ال�صتخدام  وهتتو  اآختتر  منحى  اتتتختتذت  لكنها 

التجاري يف نقل الب�صائع وامل�صافرين.

اأمن و�سالمة

من  عالية  م�صتويات  اجلتتوي  النقل  حقق  لقد 

اأنتته  درجتتتة  اإىل  للم�صافرين  وال�صالمة  الأمتتتن 

ووفقًا  الأختتترى.  النقل  و�صائل  معظم  تخطي 

ال�صالمة  جمل�ص  وح�صب  الدرا�صات،  من  لعدد 

الوطني الأمريكي فاإن ن�صبة الوفيات لكل 100 

مليون م�صافر جوًا هي 0,003، اأما احلافالت 

0,6 وال�صيارات  0,5 والقطارات  ب  فقد قدرت 

بدرجة  يتمتع  اجلتتوي  النقل  فتتاإن  لتتذا   .0,61
النا�ص  ازديتتاد ثقة  اإىل  اأدت  ال�صالمة،  عالية من 

واإنتتتتتاج  ال�صناعة  هتتذه  دعتتم  يف  �صاهم  بتته، ممتتا 

املزيد من الطائرات.

طائرات عمودية

مل يتوقف رواد و�رشكات �صناعة الطائرات عند 

بطائرة  فكروا  واإمنا  اجلناح،  ثابتة  الطائرات 

ال�صعوبة،  الأمتتاكتتن  اإىل  التتو�تتصتتول  ت�صتطيع 

ل  اجلتتنتتاح  ثتتابتتتتتة  التتطتتائتترات  واأن  خ�صو�صًا 

بها،  خا�ص  متتدرج  على  اإل  الهبوط  ت�صتطيع 

وي�صعب و�صولها اإىل كثري من الأماكن، لذا مت 

اخرتاع الطائرة العمودية التي ميكن اإر�صالها 

اإىل اأ�صعب الأماكن التي يحتاجها الب�رش، ومت 

 ،1936 اأملانيا �صنة  اأول طائرة عمودية يف  بناء 

فهي  ا�صتخدامها،  وتنوع  �صناعتها  وتطورت 

تتت�تتصتتتتتختتدم التتتيتتتوم يف احلتتتتتروب وال�تتصتتعتتافتتات 

والنقل، وبداأ الكثري من ال�رشكات ب�صناعة هذه 

الطائرات على نطاق اأو�صع مثل �رشكة بوينغ.

اآفاق م�ستقبلية 

دفعت زيادة الطلب والإقبال على النقل اجلوي 

من  الطائرات  هذه  اإنتاج  تنويع  اإىل  باملنتجني 

ل�صتيعاب  و�صعتها  والتت�تترشعتتة  احلتتجتتم  حيث 

باإنتاج  اإيربا�ص  �رشكة  بتتداأت  فقد  امل�صافرين. 

اأن  لها  ميكن  والتي   »A380 »اإيربا�ص  طائرة 

يعادل  ما  اأي  م�صافرًا،   853 يقارب  ما  حتمل 

�صخمة،  �صحاب  ناطحة  اأو  كاملة  قرية  �صكان 

وهي اأكر طائرة نقل جتاري يف العامل، و�صنعت 

�رشكة بوينغ »طائرة بوينغ 777«، والتي ميكن 

وقد  م�صافر.   400 من  يقرب  ما  اأن حتمل  لها 

حققت هذه ال�رشكات زيادة ملحوظة يف �رشعة 

 Jumbo“ اأن الطائرات الكبرية  اإذ  الطائرات، 

Jets” مثل A380 ميكن لها اأن ت�صري ب�رشعة 
تقارب 1000 كم/�ص، لتحقيق متطلبات ع�رش 

ال�رشعة  اأ�صبحت  اأن  بعد  والتتعتتوملتتة،  ال�رشعة 

اإحدى �صمات ع�رشنا احلايل، ول جمال للنجاح 

فيه اإل مبواكبة متطلباته.

والتح�صينات  البتتتتتكتتارات  توا�صلت  وهتتكتتذا 

وبلغت  اجلتتتوي،  النقل  �صناعة  يف  امل�صتمرة 

هذه  يف  اأ�تترشنتتا  كما  التقدم  من  عظيمة  مراحل 

الناجحة  اأوىل الرحالت  املقالة، حيث ا�صتمرت 

لتتلتتطتتائتترة ملتتتدة 75 دقتتيتتقتتة، ولتتكتتن التتطتتائتترات 

عالية  ب�رشعة  حتلق  اأن  ت�صتطيع  الآن  احلديثة 

�صا�صعة  ومل�صافات  كم/�ص،   1000 اإىل  ت�صل 

تقارب 15,000 كم، اأي لي�ص ببعيد عن ن�صف 

�صطح الكرة الأر�صية البالغ 20,000 كم.

األخوان رايت بذال جهوداً 

كبيرة في صناعة أول 

طائرة في العالم

دفعت زيادة الطلب 

بالمنتجين إلى زيادة 

أحجام وسرعة الطائرات 

اأده�صت جتربة الطريان الأوىل لالأخوين رايت العامل باأ�رشه
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إرشادات ألجل طفلك
ي مهاراته التطورية تنمِّ

ال�سهور الأوىل من حياة الطفل هي من اأكرث مراحل احلياة حيوية نظرًا للتغريات 

اجلذرية والهائلة التي حتدث يف كل جوانب النمو اجل�سدي والعقلي والإدراكي 

واحلركي.. لذا تعد املرحلة الأوىل من الطفولة هي اأهم مرحلة لتطور الدماغ. 

ويالحظ ان تطور منو الطفل ب�سورة طبيعية يتاأثر يف ال�سنوات الأوىل من العمر 

بالعديد من العوامل من خالل تفاعله مع البيئة املحيطة به.

مراحل منوه الطبيعية ب�صالم يف كل مرحلة من 

بتفهم  تكون  فالبداية  وتفاعله،  تطوره  مراحل 

احتياجات الطفل لتحقيق العتماد على النف�ص، 

وهناك  به،  املحيط  للعامل  الآمن  وال�صتك�صاف 

اإتباعها  للوالدين  ميكن  وفعالة  ب�صيطة  طتترق 

لتحفيز اجلانب التطوري للطفل خالل الأن�صطة 

اليومية.  

على  ت�صاعد  التي  الأن�صطة  هذه  بع�ص  يلي  فيما 

التحفيز مهم

اكت�صاب  يف  مهمًا  عتتامتتاًل  الطفل  حتفيز  يعتر 

املهارات وتطويرها خا�صة خالل هذه ال�صنوات 

الثالث، مع الأخذ يف العتبار اأن النمو يختلف 

يف  متقدمًا  الطفل  يتتكتتون  فقد  لآختتتر،  طفل  متتن 

يف  كذلك  لي�ص  لكنه  الكالم  مثل  اجلوانب  اأحتتد 

املثال، الذي  اآخر مثل امل�صي على �صبيل  جانب 

قد يتاأخر قلياًل فيه، والتاأخر الطبيعي ل ميثل 

م�صكلة، واإمنا امل�صكلة احلقيقية تكمن يف حدوث 

اإليها،  الو�صول  بعد  النمو  عمليات  يف  تدهور 

لتتقتتدراتتته ميثل ختتطتتورة لبتتد من  الطفل  وفتتقتتد 

الرجوع للطبيب فور حدوثها.

دور اأ�سا�سي

 للوالدين دور اأ�صا�صي يف تنمية مهارات طفلهم 

التطورية، حتى يت�صنى لهم م�صاعدته يف اجتياز 

بقلم: د. غيداء ال�رشيعان

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

باأقالمكم
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المرحلة األولى من 

حياة الطفل هي أهم 

مرحلة لتطور الدماغ

دور الوالدين مهم في 

تنمية مهارات الطفل 

وفي نموه الطبيعي

أعراض يجب على األم 

مالحظتها للتأكد من 

نمو مهارات طفلها

حتفيز جوانب عديدة من مهارات طفلك التطورية:

- حتدث مع طفلك:

د ا�صم طفلك عندما تتحدث اإليه. • ردِّ

حتدث عما تقوم به مع طفلك.  •

عندما  • املختلفة  التتوجتته  تعابري  ا�صتخدم 

تتحدث مع طفلك.

عندما  • اجل�صد  ولغة  الإ�تتصتتارات  ا�صتخدم 

تتحدث مع الطفل )مثل الإ�صارة بالأ�صبع 

التلويح  اأو  متتا  �تتصتتيء  اإىل  انتتتتتبتتاهتته  ل�صد 

باليدين للوداع(.

وا�صحة  • وكلمات  ب�صيطة  جماًل  ا�صتخدم 

عندما تتحدث اإىل طفلك. 

طفولية  • متت�تتصتتطتتلتتحتتات  ا�تتصتتتتتختتدام  جتتتنتتب 

)مثال: »مننم« لالأكل، »دادا« للطفل(.

لتزيد  • طفلك  لكالم  جديدة  مفردات  اأ�صف 

من ح�صيلته اللغوية. 

اأ�صف كلمات ملا يقوله طفلك )مثال: عندما  •

�صيارة  قتتل  حتتمتتراء،  �تتصتتيتتارة  طفلك  يتتقتتول 

حمراء كبرية(. 

- غني مع طفلك:

�صارك طفلك يف ترديد الأنا�صيد املختلفة.  •

- اقراأ لطفلك:

ا�صتخدم كتب الأطفال امل�صورة )مثل كتب  •

احليوانات وكتب الأحرف الأبجدية( وقم 

بت�صمية وو�صف ال�صور والأحداث.

اقراأ ق�ص�صًا ب�صيطة لطفلك واأعطه املجال  •

للتعبري عما يراه من �صور واأحداث.

- ا�ستمع اإىل طفلك:

ا�صتمع جيدًا ملا يقوله طفلك واأ�صغي اإليه. •

اإذا تلفظ طفلك بكلمة بطريقة غري �صحيحة،  •

ال�صحيحة  بالطريقة  الكلمة  تلك  قول  اأعد 

متجنبًا اأن تاأمره باأن يرددها.

اأعط لطفلك الفر�صة لطلب ما يريد، حاول  •

اأن  دون  مبا�رشة  يريده  ما  كل  تعطيه  األ 

يطلب منك.

- ار�سم مع طفلك:

بالطريقة  • القلم  م�صك  على  طفلك  �صجع 

ال�صحيحة.

�صجع طفلك على الر�صم ابتداء بال�صخبطة،  •

الدائرة واملربع  ور�صم اخلطوط، ثم ر�صم 

له  واذكتتر  املختلفة،  الأ�صكال  من  وغريها 

ا�صم ال�صكل املر�صوم.

- اخرج مع طفلك:

اذهتتتتب متتتع ابتتنتتك اإىل الأمتتتاكتتتن اخلتتارجتتيتتة  •

اأو  املالهي  اأو  البحر  �صاطئ  مثل  املختلفة 

احلدائق.

حتدث مع طفلك عما ت�صاهده وما ت�صمعه. •

دع طفلك ي�صارك بقية الأطفال يف اللعب. •

- العب مع طفلك:

األعاب ب�صيطة )مثل »تيا«،  • العب مع طفلك 

غمي�صه، �صيده م�صيده(.

اللعب  • مثل  متثيلي  لعب  طفلك  متتع  التتعتتب 

والتنظيف،  الطبخ  بتتاأدوات  اأو  بالعرو�صة، 

اأو بال�صيارات / قطارات. 

التحليلية  متتهتتاراتتته  ومنتتي  طفلك  تفكري  حفز 

بوا�صطة اللعب مثل عد الأ�صياء ولعب الرتكيب 

)مثل:  اجل�صم  اأجتتزاء  وت�صمية   ،)puzzles(

فمك، اأنفك، اأذنك(. 

عن  • لليد  الدقيقة  احلركية  املتتهتتارات  حفز 

اأقالم  با�صتخدام  والتلوين  الر�صم  طريق 

الرمل  اأو  بالطني  واللعب  احلجم،  خمتلفة 

ال�صناعي، والق�ص واللزق و�صك اخلرز.

ر: - تذكَّ

فطفلك  • للتعلم،  مبا�رشه  غري  طريقة  اللعب 

يكت�صب مهارات عديدة عن طريق اللعب.

كن �صبورًا مع طفلك. •

كتتتتتايفء طتتفتتلتتك عتتلتتى جمتتتهتتتوده يف التتلتتعتتب  •

وتوا�صله مع الآخرين.

كن مبدعًا يف اللعب مع طفلك و�صاعده على  •

الإبداع واخليال.

اللعب  • اأو  التلفاز،  م�صاهدة  بوقت  حتكم 

وقتًا  طفلك  لتمنح  الإلكرتونية  بالأجهزة 

كافيًا للقراءة واللعب اجلماعي. 

اإحتتدى  • يف  طفلك  ت�صجيل  اإمكانية  يف  فكر 

احل�صانات فهي مكان اآمن وحمفز لتطوير 

مهاراته. 

كان  • اإذا  الأطفال  طبيب  مراجعة  يف  تتترتدد  ل 

لديك قلق بخ�صو�ص مهارات طفلك التطورية.

- احذر هذه الأعرا�ض:

على  يجب  التي  الأعتترا�تتص  من  جمموعة  هناك 

النمو  من  للتاأكد  ومالحظتها  لها  النتباه  الأم 

التدخل  يتم  وحتى  الطفل،  ملتتهتتارات  الطبيعي 

اأي  وجتتود  حالة  يف  املنا�صب  التتوقتتت  يف  الطبي 

مر�ص، ومن بني هذه الأعرا�ص:

- املهارات احلركية:

عتتتتدم ثتتبتتوت التتتتراأ�تتتتص عتتنتتد رفتتعتته لتتو�تتصتتع  •

اجللو�ص عند عمر 4 �شهور.

عمر  • عند  اجللو�ص  على  الطفل  قتتدرة  عتتدم 

8-9 �شهور.

عدم القدرة على امل�صي عند عمر 18 �صهرًا. •

- املهارات اللغوية والجتماعية:

املولود ل ي�صتجيب لالأ�صوات. •

الطفل ل يبت�صم لالآخرين عند عمر �صهرين. •

الطفل ل ي�صارك الأطفال يف اللعب عند عمر  •

3 �صنوات.

التتطتتفتتل كتتالمتته غتتتري متتفتتهتتوم عتتنتتد عتتمتتر 4  •

�صنوات.
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بطاقة تعارف.. من اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  •

الدرا�صي؟ وما هي اجلامعة التي تخرجت 

منها؟

الهند�سة  در���س��ت  البغلي،  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 

اأم(  )اأي  تك�سا�ض  جامعة  يف  الكيميائية 

الأمريكية، كما ح�سلت على درجة املاج�ستري 

يف اإدارة الأعمال من جامعة ما�سرتخت.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟ •

بداأت حياتي العملية مهند�ساً يف ق�سم هند�سة 

وتدرجت  عبداهلل،  ميناء  مب�سفاة  الت�سنيع 

فريق  رئي�ض  وحالياً  امل�سفاة،  يف  عملي  مهام 

التخطيط  بدائرة  ال�سرتاتيجي  التخطيط 

لدي  املف�سلة  امل�سوؤوليات  م��ن  ال�سامل.. 

تنمية وتطوير جيل املوظفني اجلدد، وحثهم 

يف  والإخ��ال���ض  املثابرة  على  وت�سجيعهم 

العمل، كونهم ميثلون ال�ستثمار الأغلى. 

وجوه

اخلطط  اإع�����داد  يف  عملي  طبيعة  تتمثل 

فيما  الأمد،  ال�سرتاتيجية متو�سطة وطويلة 

واأدائها  ال�سركة  يف  الكربى  امل�ساريع  يخ�ض 

ومتابعة تطبيقها.

ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع  •

النفطي؟

ديناميكي حيوي مليء  النفطي قطاع  القطاع 

القلب  ويعد  وجذاب  م�ستمر  ب�سكل  بالتطور 

اأ�سا�سية  وركيزة  الكويت،  لدولة  الناب�ض 

العمل  يتطلب  الوقت  نف�ض  ويف  لقت�سادها، 

فيه مهنية عالية متثل فر�سة ممتازة لتحقيق 

هذا  ويف  والذاتي.  واملهني  العلمي  الطموح 

العزيز،  لوالدي  الف�سل  اأع��زو  اخل�سو�ض، 

القيمة  يل  وب���نيَّ  و�سجعني  وجهني  ال���ذي 

دعاء  واأي�ساً  القطاع،  هذا  يف  للعمل  ال�سامية 

والدتي الغالية يل.

اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

على  ونتعرف  نتعلم  النظرية  الدرا�سة  يف 

ال�سبل  على  ون��ت��درب  وامل��ب��ادئ،  الأ���س�����ض 

املنهجية حلل امل�ساكل، اأما يف احلياة العملية 

اخل��ربات  وب��ن��اء  لتكوين  مفتوح  ف��امل��ج��ال 

اخلا�سة من خالل املمار�سة العملية، وتطبيق 

الأكرث  واختيار  املختلفة،  العلمية  النظريات 

ملمار�سة  واملبادئ  الأ�س�ض  هذه  من  مالئمة 

للنظريات  ترجمة  ميثل  مبا  العمل،  وتطوير 

اإىل واقع.

ما هي اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال  •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟ 

بالقطاع  حتيط  التي  املتالحقة  التغريات 

اأو  املحلي  امل�ستوى  على  ���س��واء  النفطي، 

واجلغرافية  البيئية  التغريات  مثل  العاملي، 

البغلي أحمد 

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�ض 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.

طموحي أن أقدم 

شيئًا لوطني الذي 

منحني الفرصة ألكون 

ما أنا عليه اليوم
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جيدًا  ومثاًل  ح�سنة  قدوة  اأكون  اأن  الأ�سرة 

توفري  على  قادرًا  اأكون  واأن  عائلتي،  لأفراد 

الفر�ض لهم للتطور والرتقاء.

 ما هي هواياتك.. وهل حتر�ص على  •

ممار�صتها؟ 

الريا�سة جانب هام يف حياتي، فقد مار�ست 

عددًا من الريا�سات منذ الطفولة املبكرة، 

والإ�سكوا�ض  والغط�ض  القدم  كرة  منها 

بقيت  الفرو�سية  لكن  اخل��ي��ل.  ورك���وب 

م��ع��ي ط����وال ال���وق���ت، اأح���ر����ض على 

الن�سغالت  كانت  مهما  يومياً  ممار�ستها 

والأعمال، ملا اأجد فيها من راحة و�سحة 

العديد  يف  �ساركت  وقد  وبدنية،  نف�سية 

م��ن ب��ط��ولت قفز احل��واج��ز، واأح���رزت 

ميداليات وجوائز.

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وت���اأرج���ح الأ���س��ع��ار، 

والتوجهات الأخرى التي توؤثر ب�سكل مبا�سر 

على اخلطط ال�سرتاتيجية واتخاذ القرارات 

ب�سكل  العمل  ويتوجب  بالعمل.  املتعلقة 

م�ستمر لإيجاد احللول والختيارات البديلة، 

حفاظاً على ا�ستمرارية الإنتاج والربحية.

هل �صعرت اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟  •

ظروف  يتخللها  عملي  فطبيعة  بالتاأكيد.  نعم 

واأعمال غري روتينية، وتتطلب تفاعاًل م�ستمرًا 

هناك  يوم  فكل  واملتغريات،  امل�ستجدات  مع 

التعامل  يجري  جديدة  وحتديات  مواجهات 

معها، وهو ما ي�سفي روح التحدي واملتعة يف 

ممار�سة واإجناز الأعمال. 

ما هي اأهم الإجنازات التي حققتها يف جمال  •

العمل؟

دفعني  للبيئة  وتقديري  وحبي  اهتمامي 

الفريق  �سمن  داخلي  رئي�سي  كمدقق  للعمل 

على  للح�سول  �سركتنا  بتاأهيل  اخل��ا���ض 

واإدارة  البيئية  الإدارة  يف  عاملية  �سهادات 

اجلودة. لقد �سعرت بفرحة وفخر مل�ساركتي 

يف هذا الإجناز الكبري.

ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟  •

واإدراك  بلوغ  هو  يل  بالن�سبة  الذات  حتقيق 

الأعمال والأهداف  اإجناز  الذاتي عند  الر�سا 

لإر�ساء  ولي�ض  ومبادئي  قناعاتي  بح�سب 

الآخرين فح�سب.

ما هي طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف  •

امل�صتقبل؟

اأترك  اإن�ساناً فعاًل يف املجتمع، واأن  اأكون  اأن 

اأق��دم  واأن  الآخ��ري��ن،  تنفع  مميزة  ب�سمة 

اأعطاين  الذي  الكويت،  احلبيب  لوطني  �سيئاً 

الفر�سة لأكون ما اأنا عليه اليوم.

 ما هي اأولوياتك يف احلياة؟ •

اأن  اآمل  اأولوياتي،  اأهم  هما  واأ�سرتي  وطني 

الدول  م�ساف  يف  كعهدها  دائماً  الكويت  تظل 

�سغر  ب��رغ��م  اإي��ج��اب��ي��اً  وامل��وؤث��رة  املتميزة 

اأن  على  يقدرين  اأن  اهلل  من  واأرج��و  حجمها، 

م�ستوى  وعلى  الهدف،  هذا  حتقيق  اأ�ساهم 

البغلي: اأحر�ص على ممار�صة الفرو�صية ب�صكل يومي مهما كانت الن�صغالت

تحقيق الذات هو 

إدراك الرضا الذاتي عند 

إنجاز األعمال وليس 

إلرضاء اآلخرين

شاركت في العديد 

من بطوالت قفز 

الحواجز وأحرزت 

ميداليات وجوائز
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هل تعلم ؟ 

في 23 دي�شمبر 1934 منح ال�شيخ 	 
اأحمد الجابر ال�شباح امتيازًا 

للتنقيب عن النفط في الأرا�شي 
التابعة للكويت ل�شركة نفط الكويت 

المحدودة. 

تم حفر اآبار للمياه في برقان عام 	 
 .1940

تم ت�شغيل معمل تقطير مياه البحر 	 
�شنة 1950. 

معلومات عامة

تعتبر قرنية العين في ج�شم الإن�شان الجزء الوحيد 	 
الذي ل ي�شله الدم اأبدًا.

يتركز العدد الأكبر من العظام في اليدين والقدمين.	 

حا�شتا ال�شم واللم�س لدى الرجل اأ�شعف مما هي لدى 	 
المراأة.

كلمات

كن م�شتمعًا جيدًا لتكن متحدثًا لبقًا. 	 

احتر�س من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.	 

اأجارتنا ما فات لي�س يوؤوب ... وما هو اآت في الزمان 	 
قريب - اإمروؤ القي�س.

من الكويت

تم اأول اح�شاء تقديري ل�شكان الكويت بواقع 	 
ع�شرة اآلف ن�شمة �شنة 1765. 

تغلب المنذر بن ماء ال�شماء على الحارث الكندي 	 
في منطقة وارة الكويت عام 529م.  

التاريخ التقريبي لإن�شاء مدينة الكويت هو 	 
1672 في عهد براك بن غريغر اأمير بنى 

خالد.  

�صخ�صيات

اأبو الح�شن ال�ش�شتري )1212-1269م(، اأحد فحول ال�شعراء الأندل�شيين، كان وزيرًا 	 
وعالمًا واأبوه كان اأميرًا. كان مجودًا للقراآن، قائمًا عليه، وعارفًا بمعانيه، وله ديوان �شعري 

رائع، وكان كثير التطواف في البالد الأندل�شية، ورحل اإلى المغرب واأقاليمها وتوفي في 
دمياط من بالد الم�شرق ودفن بها.
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حركة الزيت وتحميل الناقالت بالمنتجات البترولية من ر�شيف  •
الزيت بم�شفاة الأحمدي.

وحدات معالجة الكيرو�شين والديزل في م�شفاة ال�شعيبة. •

الم�شدر: مجلة الوطنية – عدد اأبريل 1975

الم�شدر: مجلة الوطنية – عدد اأغ�شط�س 1975
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