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اإللكترونية

خلود �سعد املطريي

انطالقة جديدة

انق�صى العام 2017 بكل ما فيه، وكان عامًا حافاًل بالأن�صطة 

التي  بالتحديات،  مليئًا  اأي�صًا  كان  كما  وامل�صاريع،  والأعمال 

معها  التعامل  يف  الكويتية  الوطنية  التتبتترتول  �رشكة  جنحت 

احليوي،  دورهتتا  اأداء  يف  وت�صتمر  م�صريتها،  لتكمل  بكفاءة، 

الغالية  بلدنا  اقت�صاد  دعم  يف  الكبرية  ا�صهاماتها  لها  ك�رشكة 

الكويت.

الأنفا�ص،  للتقاط  فر�صة  هي  جديد،  عتتام  وبتتدايتتة  عتتام  نهاية 

وتقييم ما م�صى، ا�صتعدادًا ملا نحن مقبلون عليه، فال�صعي نحو 

التميز ل �صك اأنه يوجب علينا جميعًا معاجلة اأوجه الق�صور، 

لتالفيها ومعاجلتها م�صتقباًل، وباملقابل نحن مطالبون بتطوير 

وتعزيز مبادراتنا الناجحة، والبناء عليها، كي تتكامل جتربتنا، 

وت�صبح اأكرث متيزًا.

مبهامه  �صخم،  ككيان  بال�رشكة  فقط  تتعلق  ل  الوقفة  هتتذه 

يعد  التتتذي  التتكتتبتترية، وبتتطتتاقتتم موظفيه  التتكتتثتترية، ومتتنتت�تتصتتاآتتته 

بالآلف، واإمنا هي وقفة مطلوبة منا جميعًا كاأفراد، للنظر اإىل 

ما اأجنزناه خالل العام الذي م�صى، وال�صتعداد للعام اجلديد، 

ببذل املزيد من اجلهد، وا�صتغالل ما يتوفر لدينا من اإمكانات، 

ومبا ميكننا من حتقيق اأهدافنا وطموحاتنا الفردية، والعائلية، 

وكذلك املهنية.

2018 عام جديد، نتطلع اإىل اأن يكون عامًا حتقق فيه �رشكتنا 
قفزات اإىل الأمام على طريق النجاح والتميز، كما ندعو الباري 

اأعمالنا بالتوفيق، واأن يحفظ كويتنا  اأن يكلِّل جميع  عز وجل 

العزيزة و�صعبنا الطيب من كل �صوء ومكروه، يف ظل القيادة 

ويل  و�صمو  التتبتتالد،  اأمتتري  ال�صمو  �صاحب  حل�رشة  احلكيمة 

عهده الأمني، حفظهما اهلل ورعاهما .. وكل عام واجلميع بخري 

و�صحة و�صعادة. 

16

40

30



العـدد 478 - يناير 42018

فعاليات

معالجة النفط املتبقي
الكويت ستصبح مركزاً عالميًا

الإمكانات  تطوير  الب�سرية..  الطاقات  تعزيز  التكريرية..  القدرات  رفع 

الرائدة  ال�سركات  ترفعها  التي  ال�سعارات  املجمل  يف  هي  التكنولوجية.. 

واملتميزة يف الفرتة الراهنة، وهي كلها تعتمد على تنمية الكفاءات العلمية، 

وترجمتها اإىل اأهداف، ومن ثم اإىل اأعمال واقعية قائمة وحمققة.

اآلية  ناق�ش   ،»2017 املتبقي  للنفط  الهيدروجينية  »املعاجلة  موؤمتر 

املعاجلة  يف  التكلفة  تخفي�ش  �سبل  بحث  خالل  من  الأه��داف  هذه  حتقيق 

الهيدروجينية للنفط املتبقي، واأف�سل املمار�سات يف العمليات، وا�ستك�ساف 

الأعطال ومعاجلتها، وكذلك اجتاهات ال�سناعة امل�ستقبلية.

توجيه الصناعة 

النفطية نحو إضافة 

قدرات جديدة لمعالجة 

النفط المتبقي
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نقلة نوعية

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

نزار العد�صاين اأكد اأن �صناعة التكرير �صهدت 

نقلة نوعية يف الأ�صواق العاملية، نتيجة تو�صيات 

التفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ال�صفن 

للحد من ن�صبة الكربيت يف وقود ال�صفن، وكذلك 

التغريات املتوا�صلة يف الطلب على الطاقة ومنو 

ال�صيارات  مثل  اجلديدة  والتحديات  القت�صاد 

الكهربائية. 

موؤمتر  اأعتتمتتال  بها  افتتح  التتتتتي  كلمته  يف  واأكتتتد 

اأن   ،2017 املعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي 

الوقود البحري �صهد تغريات �رشيعة نتيجة قرار 

املنظمة البحرية الدولية، بخف�ص حمتوى الكربيت 

يف الوقود البحري امل�صتخدم يف البحار املفتوحة 

اأن ي�صبح هذا  0.5 يف املئة، متوقعًا  اإىل   3.5 من 

اأن  ومو�صحًا   ،2020 عام  بحلول  نافذًا  القرار 

يتوجب  اإذ  للم�صايف،  �صت�صكل حتديًا  القيود  هذه 

عليها التخطيط ملا يجب القيام به مبا يخ�ص النفط 

املتبقي ذات املحتوى الكربيتي العايل الذي مل يعد 

من املمكن مزجه يف وقود ال�صفن.

وبنيَّ العد�صاين اأن م�صايف تكرير النفط حتتاج اإىل 

العمل ب�رشعة، واتخاذ قرارات ا�صتثمارية ب�صاأن 

معاجلة النفط املتبقي ملواكبة اللوائح الت�رشيعية 

والبيئية متزايدة الت�صدد اخلا�صة بهذه ال�صناعة، 

النفط  معاجلة  جلعل  امللحة  احلاجة  اإىل  م�صريًا 

وذات  التكنولوجية،  الناحية  من  ممكنة  املتبقي 

جدوى اقت�صادية و�صديقة للبيئة.

مركز عاملي

الوطنية  التتبتترتول  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

اأكد  جانبه  من  املطريي  غتتازي  حممد  الكويتية 

الهيدروجينية  املعاجلة  على  الكويت  قتتدرة  اأن 

للنفط املتبقي �صتبلغ 758 األف برميل يوميًا مع 

اكتمال م�رشوع الوقود البيئي، مقارنة بالقدرة 

�صوف  الكويت  واأن  األفًا،   228 البالغة  احلالية 

املعاجلة  يف  العاملية  املتتراكتتز  اأكتتترب  متتن  ت�صبح 

الهيدروجينية للنفط املتبقي.  

وقتتتال يف افتتتتتتتتاح املتتوؤمتتتر، التتتذي عقد حتت 

واملتتاء  الكهرباء  ووزيتتر  النفط  وزيتتر  رعاية 

الهيدروجينية  املعاجلة  اأن  املتترزوق،  ع�صام 

عتتدة  ال�تتصتتتتتختتدام  قتتيتتد  ظتتلتتت  املتبقي  للنفط 

امل�صتخدمة  التكنولوجيا  اأن  مو�صحًا  عقود، 

يف  حمتتدودة  تطورات  با�صتثناء  بطيئة  كانت 

اإطالة دورة ا�صتخدام املواد احلفازة ونوعية 

املنتج.

واأكد املطريي اأن احلاجة تظل متزايدة لمتالك 

القدرة على تقييم املواد احلفازة بطرق �رشيعة 

من  ال�صحيحة  الو�صفات  وحتديد  وموثوقة، 

املعاجلة  وحتتتدات  تفيد  التتتتتي  احلتتفتتازة  النظم 

مما  خ�صو�صًا،  املتبقي  للنفط  الهيدروجينية 

ال�صعبة  الأنتتواع  ملعاجلة  اإمكانياتها  من  يعزز 

من النفط املتبقي من »اخلام« الأكرث ثقاًل.

قدرات جديدة

ال�صناعة  هتتذه  توجيه  كيفية  املتتوؤمتتتر  ناق�ص 

النفط  متتعتتاجلتتة  يف  جتتتديتتتدة  قتتتتتدرات  لإ�تتصتتافتتة 

تواجه  التي  والتحديات  هيدروجينيًا،  املتبقي 

ال�صاأن،  بهذا  املعنية  احلالية  التكنولوجيات 

املعاجلة  يف  التكلفة  تخفي�ص  �صبل  اإىل  اإ�صافة 

يف  املمار�صات  واأف�صل  للنفط  الهيدروجينية 

ومعاجلتها  الأعتتطتتال  وا�صتك�صاف  العمليات 

وكذلك اجتاهات ال�صناعة امل�صتقبلية.

كلمة  للموؤمتر  التتثتتاين  التتيتتوم  اأعتتمتتال  ت�صمنت 

الكويتية  التتبتترتول  ل�رشكة  التنفيذي  للرئي�ص 

العاملية بخيت الر�صيدي، اأكد خاللها اأهمية هذا 

امللتقى لتبادل اخلربات.

الأوىل  النقا�صية  اجلل�صة  يف  املتحدثون  وتناول 

عدة حماور تطرقت اإىل ا�صتخدام التكنولوجيا 

اخلا�صة باملواد احلفازة لتحقيق اأق�صى ربحية 

اليقني  عتتدم  واإدارة  الثقيل،  النفط  معاجلة  يف 

الأ�صواق  ومراجعة  املتبقي،  النفط  معاجلة  يف 

ال�صفن  بتتوقتتود  اخلتتا�تتصتتة  والتتقتتوانتتني  العاملية 

وتاأثرياتها.

م�رشوع  الثانية  النقا�صية  اجلل�صة  وتناولت 

اجلوية  باملعاجلة  اخلا�صة  والتحديات  فيتنام 

املتبقي  النفط  معاجلة  خيارات  املتبقي.  للنفط 

البرتوكيماويات،  �صناعة  يف  التكامل  لتحقيق 

و�صناعة مواد حفازة عالية النفاذية لال�صتخدام 

يف النفط الثقيل والنفط املتبقي.

العدساني: قرارات 

استثمارية سريعة 

لمواكبة اللوائح 

التشريعية والبيئية

المطيري: “الوقود 

البيئي” سيرفع قدرتنا 

إلى 758 ألف برميل 

من النفط المعالج

حممد غازي املطريينزار العد�صاين
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اأف�سل املمار�سات

واختتتتتتتتتتتمتتتت اأعتتتتتمتتتتتال متتتتتوؤمتتتتتتر »املتتتعتتتاجلتتتة 

2017« بحلقتني  الهيدروجينية للنفط املتبقي 

خاللهما  املتتتحتتتا�تتترشون  تتتطتترق  نتتقتتا�تتصتتيتتتتتني، 

املعاجلة  وحتتتدات  يف  القيمة  زيتتتادة  �تترشح  اإىل 

التتهتتيتتدروجتتيتتنتتيتتة ملتتختتلتتفتتات التتنتتفتتط املتتتتتبتتقتتي، 

وحدات  يف  والفاناديوم  النيكل  وا�صتخال�ص 

معاجلة الهيدروجني. 

اإىل  التطرق  مت  الثانية  النقا�صية  احللقة  ويف   

التحديات التي تواجه اإزالة الكربيت من املتبقي 

واأف�صل  التتتزور،  م�صفاة  يف  الثقيل  النفط  من 

املمار�صات املطبقة يف وحدات اإزالة الكربيت من 

النفط املتبقي.

اإعداد متميز

التنفيذي  التترئتتيتت�تتص  نتتائتتب  وجتتته  جتتانتتبتته،  متتن 

خالل  من  ال�صماع  نا�رش  امل�صاندة  للخدمات 

العالقات  دائتتترة  ملوظفي  ال�صكر  »التتوطتتنتتيتتة« 

الذين  ال�رشكة  ومهند�صي  والإعتتتتالم،  العامة 

�تتصتتاركتتوا يف الإعتتتتداد لتتهتتذا املتتوؤمتتتر على متتدار 

عامني، وكل من عملوا على اإجناح فعالياته مبا 

من  وللم�صاركني  الوطنية«،  »البرتول  بت  يليق 

داخل وخارج الكويت، والذي ميهد للمزيد من 

النجاحات والتميز يف املوؤمترات القادمة.

اأوراق عمل 

دائتترة  مديرة  قدمت  املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف 

الكويتية  التت�تترشكتتة  يف  التت�تتصتتامتتل  التتتتتختتطتتيتتط 

لل�صناعات البرتولية املتكاملة )كيبيك( نادية 

احلجي، اإيجازًا عن فعاليات املوؤمتر.

العمل  لأوراق  الرفيع  بامل�صتوى  واأ�تتصتتادت 

اأيام  ثالثة  مدار  على  دارت  التي  والنقا�صات 

ملواجهة التحديات امل�صتقبلية يف جمال معاجلة 

النفط املتبقي.

املوؤمتر  هتتذا  يف  للم�صاركني  ال�صكر  ووجهت 

املعاجلة  اآليات  يتناول  الذي  نوعه  من  الأول 

الهيدروجينية للنفط املتبقي.

اهتمام اقليمي وعاملي بالق�صية التي طرحها املوؤمتر

من  لكل  املتتوؤمتتتر  يف  الفعالة  بامل�صاركة  واأ�تتصتتاد 

والبحرين وعمان، مبا متلك  »اأرامكو«،  �رشكة 

على  اإيتتجتتابتتًا  انعك�صت  وجتتتتتارب  ختتتربات  متتن 

جدول اأعماله من النواحي العلمية والتقنية، مبا 

ميكن من البحث عن م�صاريع م�صرتكة لت�صابه 

حيث  متتن  اخلليجية،  التت�تترشكتتات  يف  التتظتتروف 

وتكريرًا،  واإنتاجًا  ا�صتك�صافًا  النفوط  اأنتتواع 

اإ�صافة اإىل الكوادر الوطنية.

فر�ش ا�ستثمار

العديد من  املتتوؤمتتتر وجتتود  وكتتان لفتًا يف هتتذا 

التت�تترشكتتات التتتتتي تتتبتتحتتث عتتتن فتتر�تتص لإجنتتتاح 

العمالقة،  الوطنية  التتبتترتول  �رشكة  م�صاريع 

للتطبيق،  جاهزة  تكنولوجيا  على  وتركيزهم 

نظرية،  وطتتروحتتات  درا�تتصتتات  جمتترد  ولي�ص 

وعلى  وا�تتصتتحتتة  التتتتتعتتامتتل  اآلتتيتتة  اأن  يعني  ممتتا 

ال�رشكات  هذه  بني  ال�صفافية  من  عالية  درجتتة 

ملوؤ�ص�صة  التابعة  النفطي  القطاع  و�تترشكتتات 

البرتول الكويتية.

وحول الرتكيز على النفط املتبقي، قال ال�صماع 

اأنه على �صوء تراجع ربحية الأ�صواق العاملية 

الأ�صعار  تراجع  ب�صبب  النفطية،  وامل�صتقات 

الزيت  عن  البحث  من  لبد  كان  الن�صف،  اإىل 

الثقيل، ولكن هنالك م�صاكل، وهي اأنه يخلف 

خملفات تقطري اأكرث، لذلك يجب اأن نكون على 

اأمت اجلاهزية لإنتاج النفط الثقيل، لفتًا اإىل اأن 

النفط الكويتي والنفوط الثقيلة تواأمان. 

امتالك القدرة على 

تقييم المواد الحفازة 

بطرق سريعة وموثوقة
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مبنى “البترول الوطنية” 

الرئيسي حصل على 

الشهادة الذهبية 

لفئة المباني القائمة

مبانينا .. خضراء!
الشركة حصلت على شهادة ذهبية

وفقاً ملعايري املنظمة العاملية للبحث والتطوير، تعترب �سركة البرتول الوطنية 

دولة  م�ستوى  على  فقط  لي�ش  �سا�ش(،  )جي  نظام  طبق  من  اأول  هي  الكويتية 

الكويت، واإمنا على م�ستوى املنطقة اأي�ساً، وذلك حتت ت�سنيف املباين القائمة، 

الفئة.  هذه  يف  الذهبية  ال�سهادة  على  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى  ح�سل  حيث 

الفئة،  نف�ش  عن  البالتينية  ال�سهادة  على  الرئي�سي  املبنى  يح�سل  اأن  وينتظر 

اإدارة  املياه ومعايري  باأداء  املتعلقة  الب�سيطة  التو�سيات  بعد تطبيق عدد من 

م�ستويات  خم�سة  لديه  القائمة  للمباين  �سا�ش(  )جي  نظام  اأن  ويذكر  النفايات. 

للتقييم، وهي الربونز، والف�سة، والذهب، والبالتني، واملا�ش.

اإجنازات
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سعاد الرضوان: إنجاز 

يدعو للفخر خاصة 

وأنه غير مسبوق على 

مستوى الدولة 

الحر: فخورون بشراكتنا 

مع “البترول الوطنية” 

وباالستدامة التي 

حققناها معًا

اإجناز لفت

البحث  دائتتتترة  متتديتترة  ت�صري  التت�تتصتتدد  هتتتذا  يف 

هذا  اأن  اإىل  الر�صوان  �صعاد  د.  والتكنولوجيا 

واأنه غري م�صبوق  للفخر خا�صة  يدعو  الإجناز 

على م�صتوى دولة الكويت، كما اأنه حتقق دون 

خارجية،  ا�صت�صارية  جهات  بتتاأيتتة  ال�صتعانة 

ودون تكبد ال�رشكة اأية تكاليف مادية اإ�صافية. 

وتو�صح اأنه مت ت�صكيل جلنة فنية برئا�صة دائرة 

البحث والتكنولوجيا بال�رشكة، �صمت اأع�صاء 

متتن دائتتتترة اخلتتدمتتات التتفتتنتتيتتة، ودائتتتترة الأمتتتن 

وال�صالمة، للعمل على جمع البيانات والوثائق 

للبحث  العاملية  للمنظمة  وتقدميها  ال�رشورية، 

مبراجعتها،  بدورها  قامت  والتي  والتطوير، 

واإجراء التقييم للمبنى الرئي�صي، ومن ثم منحه 

ال�صهادة.

معايري رئي�سية

لتقييم  الرئي�صية  املعايري  اأن  الر�صوان  وتو�صح 

املباين القائمة وفقًا لنظام )جي �صا�ص( تتمثل يف:

اأداء الطاقة، والذي ي�صمل تقييم اأداء ت�صليم  •

الطاقة وم�صادر الطاقة الأولية.

املياه  • ا�صتهالك  ي�صمل  والتتتذي  املتتيتتاه،  اأداء 

واإعادة ا�صتخدامها.

جودة البيئة الداخلية، والتي ت�صمل الراحة  •

الإ�تتصتتاءة  وم�صتوى  والتتتتتهتتويتتة،  احلتتراريتتة 

ومعدلت انخفا�ص ال�صو�صاء يف بيئة العمل.

اإدارة النفايات وغريها من املعايري. •

وت�صري اإىل اأنه يجري حاليًا تقييم مبنيني اآخرين 

من مباين ال�رشكة وفقًا لنظام )جي �صا�ص(، حيث 

مل�صفاة  الإداري  للمبنى  البناء  ت�صاميم  تقدمي  مت 

الزور اإىل املنظمة العاملية للبحث والتطوير، وهي 

ملبنى  يجري  الآختتر  والتقييم  املراجعة،  قيد  الآن 

يندرج  والتتذي  عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  الإدارة 

اأن  املتوقع  ومن  القائمة،  املباين  ت�صنيف  حتت 

والتطوير  للبحث  العاملية  املنظمة  اإىل  تقدميه  يتم 

قبل نهاية العام احلايل.

ور�ش عمل

ويف اإطار الأن�صطة امل�صرتكة، نظمت دائرة البحث 

املنظمة  مع  بالتعاون  عمل  ور�صة  والتكنولوجيا 

مهند�صو  ح�رشها  والتتتتتطتتويتتر،  للبحث  العاملية 

»البرتول الوطنية« وممثلون عن �رشكات القطاع 

النفطي، اإىل جانب اأع�صاء من هيئة التدري�ص من 

الكويت.  يف  املختلفة  واجلامعات  املعاهد  من  عدد 

حول  مكثفة  تدريبية  دورات  الدائرة  نظمت  كما 

وقد  ال�رشكة،  ملهند�صي  �صا�ص(  )جتتي  تطبيقات 

والتكنولوجيا  البحث  مهند�صي  متتن   8 ح�صل 

على �صهادات مرخ�صة من قبل املنظمة كمقيمني 

للمباين اخل�رشاء، والتي توؤهلهم لإجراء التقييم 

التابعة  املباين  اأو  ال�رشكة،  يف  الأختترى  للمباين 

للقطاعات الأخرى كونهم مرخ�صني معتمدين من 

قبل املنظمة.

اأن النظام العاملي لتقييم ال�صتدامة )جي  ويذكر 

�صا�ص( مت اإن�صاوؤه من قبل املنظمة العاملية للبحث 

)جي  ويعترب  قطر،  بدولة  )جتتتورد(،  والتطوير 

اخل�رشاء  املباين  لتقييم  نظام  اأول  هو  �صا�ص( 

و�صمال  الأو�تتتصتتتط  التت�تترشق  يف  التحتية  والتتبتتنتتيتتة 

للبحث  العاملية  املنظمة  ان�صمت  وقتتد  اأفريقيا، 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  مع  والتطوير 

تلبية  بغر�ص  املجال،  هذا  يف  العاملية  اجلهود  اإىل 

بحقوق  املتت�تتصتتا�تتص  دون  احلتتالتتيتتة  الحتتتتتيتتاجتتات 

الأجيال املقبلة.

الإ�سمنت الأخ�سر 

ويف نف�ص الإطار مت توقيع مذكرة تفاهم يف يوليو 

والتطوير  للبحث  العاملية  املنظمة  بتتني   2016

و�تترشكتتة التتتبتتترتول التتوطتتنتتيتتة التتكتتويتتتتتيتتة لتتتختتاذ 

خطوات هامة للتعاون يف جمال املباين اخل�رشاء 

املتتذكتترة  هتتذه  ا�صتخدام  ويتتجتتري  وال�تتصتتتتتدامتتة. 

لتتلتتتتتعتتاون يف جتتهتتود التتبتتحتتث والتتتتتطتتويتتر وتتتوفتتري 

تقييم  اإىل  التفاهم  متتذكتترة  تتتهتتدف  كما  املتتتتوارد، 

املباين القائمة واجلديدة لل�رشكة با�صتخدام نظام 

)جي �صا�ص(.

وهناك درا�صات اأخرى يجري بحثها مع املنظمة 

العاملية للبحث والتطوير مثل الإ�صمنت الأخ�رش 

مبادرة  اإن�صاء  بالفعل  مت  وقد  الكربون.  وتبادل 

يف  والقائمة  اجلديدة،  للمباين  اخل�رشاء  املباين 

�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

الرئي�ص التنفيذي لدى ت�صّلمه �صهادة فوز املبنى من الدكتور يو�صف احلر
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اإجناز ي�صاف اإىل ر�صيد ال�رشكة البيئي والتقني

مذكرة تفاهم 

املنظمة  مع  بالتعاون  الوطنية«  »البرتول  وتقوم 

العاملية للبحث والتطوير باإجراء درا�صة عن �صبل 

الإ�صمنت  اإنتتتتتاج  يف  الكربيت  عن�رش  ا�صتخدام 

يكون  �صوف  والذي   ،)CSA( وا�صمه  الأخ�رش 

العادي  بالإ�صمنت  مقارنة  املزايا  من  العديد  له 

الكربون،  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  انخفا�ص  مثل 

وانخفا�ص ا�صتهالك الطاقة. وقد مت و�صع تقنية 

جديدة من قبل املنظمة العاملية للبحث والتطوير 

ميتتكتتن متتن ختتاللتتهتتا اإنتتتتتتتاج الإ�تتصتتمتتنتتت الأختت�تترش 

با�صتخدام الكربيت.

انبعاثات الكربون

مع  تفاهم  متتذكتترة  متتوؤختترًا  ال�رشكة  وقعت  وقتتد 

امل�صاريع  ودعم  اعتماد  بهدف  اخلليجية  املنظمة 

تبادل  واإدارة  الكربون،  انبعاثات  من  اخلالية 

و�صمال  الأو�تتتصتتتط  التت�تترشق  منطقة  يف  التتكتتربتتون 

لتطوير  جتريبية  درا�تتتصتتتات  وتنفيذ  اأفتتريتتقتتيتتا، 

املنهجية امل�صتقبلية لتداول الكربون يف ال�رشكة، 

بدعم  والتطوير  للبحث  العاملية  املنظمة  و�صتقوم 

وخف�ص  الكربون  �رشاء  اتفاقية  لإعتتداد  ال�رشكة 

للب�صمة  املجل�ص اخلليجي  النبعاثات، من خالل 

الكربونية )جي �صي تي(.

ويعد املجل�ص اخلليجي للب�صمة الكربونية مبادرة 

وهو  والتطوير،  للبحث  اخلليج  منظمة  قبل  من 

اأول برنامج طوعي للحد من انبعاثات الكربون يف 

منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال افريقيا، لتحفيز 

الجراءات املناخية الطوعية، واحلد من انبعاثات 

الكربون للموؤ�ص�صات وال�رشكات يف املنطقة.

و�صيقوم املجل�ص بتطوير معايري الغازات الدفيئة 

الالزمة مل�صاريع الطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية 

املرتبطة ب�صبكة �رشكة البرتول الوطنية، وتقييم 

وعند  عليها،  واملتتوافتتقتتة  تنفذها  التي  امل�صاريع 

الفعلي  الت�صغيل  وبتتدء  املتت�تترشوع  على  املتتوافتتقتتة 

التتكتتربتتون  انتتبتتعتتاثتتات  مبتابعة  املجل�ص  �صيقوم 

املجل�ص  �صيقوم  كما  دوري،  ب�صكل  للم�رشوع 

مع  بتتالتتتتتعتتاون  التتكتتربتتونتتيتتة  للب�صمة  اخلتتلتتيتتجتتي 

بيع  فتتر�تتص  با�صتك�صاف  التتوطتتنتتيتتة«  »التتتبتتترتول 

امل�رشوع  متتوؤيتتدي  اإىل  الكربونية  الأر�تتصتتدة  هتتذه 

8 من مهندسي البحث 
والتكنولوجيا حصلوا 

على شهادات كمقيمين 

للمباني الخضراء

املحتملني لفرتة زمنية متفق عليها بني الطرفني.

�سراكة طويلة

)قمة  هام�ص  على  التفاهم  مذكرة  توقيع  مت  وقد 

ال�صتدامة 2017( التي انعقدت بالدوحة، ومثل 

التنفيذي  الرئي�ص  م�صت�صار  التوقيع  يف  ال�رشكة 

�صكري املحرو�ص، فيما وقعها عن جانب املنظمة 

اخلليجية رئي�ص جمل�ص الإدارة للبحث والتطوير 

دائتترة  مديرة  بح�صور  احلتتر،  يو�صف  الدكتور 

�صعاد  الدكتورة  بال�رشكة  والتكنولوجيا  البحث 

الر�صوان.

وقتتتتال احلتتتر عتتقتتب التتتتتوقتتيتتع: »نتتحتتن فتتختتورون 

ب�رشاكتنا طويلة الأمد مع �رشكة البرتول الوطنية 

الكويتية، ومعامل ال�صتدامة التي حققناها معا يف 

ال�صتدامة  لتقييم  العاملية  املنظومة  معايري  تنفيذ 

اأمله يف حتقيق  )جي �صا�ص(«، واأعتترب احلر عن 

الكربوين من  املمار�صات يف جمال احلياد  اأف�صل 

خالل املجل�ص اخلليجي للب�صمة الكربونية )جي 

احلياد  متويل  دعتتم  يلقى  اأن  وتتتوقتتع  تتتي(،  �صي 

الوطنية  التتتبتتترتول  �تترشكتتة  ملتت�تتصتتاريتتع  التتكتتربتتوين 

اهتتتتتمتتامتتًا بتتني اجلتتهتتات التتفتتاعتتلتتة الإقتتلتتيتتمتتيتتة من 

انبعاثات  خف�ص  م�صاريع  يف  قدمًا  امل�صي  اأجتتل 

الكربون، وحتفيز الجراءات املناخية يف املنطقة.
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م�شاركات

املوؤمترات املتخ�س�سة يف جمال ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة اأ�سبحت 

عامل  يف  خ�سو�ساً  العمليات،  �سالمة  وتعزيز  اخل��ربات،  لتبادل  �سرورة 

ال�سناعة النفطية، وهو ما ي�ستدعي البحث بجدية وبطرق علمية عن خلق 

وال�ستدامة  النفقات،  وخف�ش  الربحية،  العتبار  عني  يف  ي�سع  اآمن،  اإنتاج 

على راأ�ش الأولويات.

وباعتبار اأن النفط �سلعة ا�سرتاتيجية على امل�ستوى العاملي، فاإن ذلك يلقي 

على  العمل  عليهم  يتوجب  الذين  املنتجني،  كاهل  على  اإ�سافية  م�سوؤوليات 

تاأمني م�سادر طاقة نظيفة واآمنة با�ستمرار.

الشماع: إثراء لتجربة 

“البترول الوطنية” 

والشركات الزميلة 

التابعة للمؤسسة 

بمشاركة 350 شخصية

مؤتمر الجمعية األميركية 
ملهندسي السالمة
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الشركة تطبق منظومة 

متكاملة للصحة 

والسالمة والبيئة في 

كافة أعمالها

العلي: نستقبل 

أوراق العمل الحديثة 

التي تناقش آخر 

المستجدات الفنية 

اإحدى جل�صات املوؤمتر مب�صاركة نائب الرئي�ص التنفيذي نا�رش ال�صماع

الن�سخة التا�سعة

يف هذا الإطار، عقد موؤمتر اجلمعية الأمريكية 

لل�صحة  الكويت  فتترع   - ال�صالمة  ملهند�صي 

ن�صخته  يف  والأمتتتتتتن،  والتتبتتيتتئتتة  والتت�تتصتتالمتتة 

النفطية  التتتقتتتيتتتادات  بتتحتت�تتصتتور  التتتتتا�تتصتتعتتة، 

الكويتية واملهتمني واملعنيني بهذه ال�صناعة، 

350 �صخ�صية، و42 ورقة عمل  ومب�صاركة 

فنية ومتخ�ص�صة. 

نائب  الوطنية«  »التتبتترتول  جانب  متتن  و�تتصتتارك 

نا�رش  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص 

غالبية  يف  بتتفتتاعتتلتتيتتة  �تتصتتاهتتم  التتتتذي  التت�تتصتتمتتاع، 

التتنتتقتتا�تتصتتات، التتتتتي جتترت على متتتدار يتتومتتني يف 

اأن  اإىل  اأ�صار  التتدويل، وقد  امللتقى  فعاليات هذا 

الوطنية«  »التتبتترتول  جتربة  يتترثي  امللتقى  هتتذا 

التتبتترتول  ملوؤ�ص�صة  التابعة  التت�تترشكتتات  وبتتاقتتي 

خ�صو�صًا، وباقي القطاعات الكويتية على وجه 

العموم.

ممار�سات مثلى

معلومات  يتتقتتدم  املتتوؤمتتتر  اأن  اإىل  ال�صماع  نتتوه 

مفيدة وقيمة لكل اأفراد املجتمع، ولكل من لديه 

اهتمام بال�صحة وال�صالمة والأمن والبيئة، كي 

»نوؤدي اأعمالنا ب�صال�صة ونحافظ على ممتلكاتنا 

ومن�صاآتنا«، لفتًا اإىل اأن املوؤمتر ي�صع الكثري من 

املعلومات القيمة يف متناول اجلميع لتطبيقها يف 

خمتلف املجالت.

ولفت اإىل اأن »البرتول الوطنية« تطبق املنظومة 

ال�صحة وال�صالمة والأمن  املتكاملة يف جمالت 

والبيئة ال�صادرة عن موؤ�ص�صة البرتول ذات الت 

وفيما  وم�صاريعها،  اأعمالها  كافة  يف  بندًا   18
ينفذون  التتذيتتن  واملتتقتتاولتتني  موظفيها  يخ�ص 

م�صاريعها. 

جتارب وحتديات

للجمعية  التتتتتا�تتصتتع  لتتلتتمتتوؤمتتتر  التتثتتاين  التتيتتوم  يف 

الكويت،  فرع   - ال�صالمة  ملهند�صي  الأمريكية 

حتتتتدث التت�تتصتتمتتاع يف اجلتتلتت�تتصتتة الفتتتتتتتتاحتتيتتة عن 

التجارب الناجحة لل�رشكة يف �صنة 2017 التي 

يف  وذلتتك  والإجنتتتازات،  بالتحديات  مليئة  كانت 

جل�صة ع�صف ذهني وتاأمل فكري �صاملة.

وقد تناول خالل هذه اجلل�صة امل�صرية املتميزة 

لل�رشكة يف احلفاظ على البيئة و�صالمة الأفراد 

الهيكل  وتتتاأ�تتصتتيتت�تتص  واملتتنتت�تتصتتاآت،  والأ�تتتتصتتتتول 

الأ�صا�صي لالإدارة ال�صاملة لل�صالمة لكل اأن�صطة 

على  ال�صحية  التتربامتتج  من  والعديد  ال�رشكة، 

م�صتوى الأفراد داخليًا وخارجيًا.

40 األف مقاول
وركز ال�صماع على الإجنازات املتعلقة بال�صحة 

واملقاولني  الأفتتراد  و�صالمة  املهنية،  وال�صالمة 

 40 نحو  ال�رشكة  مع  يعمل  حيث  خ�صو�صًا، 

مواقع  اإىل  ويتتختترجتتون  يدخلون  متتقتتاول  األتتتف 

عملهم يف وقت واحد، م�صريًا اإىل اأن هذه العملية 

متكنت  التي  التحديات  متتن  كانت  ذاتتتهتتا  بحد 

»البرتول الوطنية« من التغلب عليها وجتاوزها 

بي�رش و�صهولة.

ال�رشكة حافظت على عالقات ممتازة  اأن  واأكد 

والإقليمية  املحلية  النفطية  ال�رشكات  مع 

اجتماعية  ج�صور  ربط  اإىل  اإ�صافة  والدولية، 

وثيقة واإر�صاء اأ�ص�ص عالقات متميزة مع جميع 

والرتبوية  الجتماعية  والهيئات  املوؤ�ص�صات 

والأكادميية. 

روح عالية

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  عرب  ال�صياق،  ذات  ويف 

للخدمات امل�صاندة عن اأمله بدخول العام 2018 

�صادت  التي  العالية،  والتتروح  احلما�صة  بنف�ص 
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ومتتتيتتزت بتتهتتا جتتمتتيتتع دوائتتتتر وفتتتترق التتعتتمتتل يف 

ال�رشكة خالل العام 2017، وال�صتمرار باإجناز 

م�رشوع الوقود البيئي وبقية امل�صاريع احليوية 

العمالقة التي تنفذها �رشكة البرتول الوطنية.

هذا  يف  للم�صاركني  التتعتتايل  بامل�صتوى  واأ�تتصتتاد 

املوؤمتر الدويل، وما يقدمه من معلومات تقنية، 

معربًا عن فخره لكون �رشكة البرتول الوطنية 

ت�صعى دومًا لتطبيق املمار�صات املثلى يف ال�صحة 

�صمن  واإدختتالتتهتتا  والأمتتتن،  والبيئة  وال�صالمة 

كل  يف  م�صاركة  تكون  باأن  ال�صتدامة،  �صيا�صة 

خطوة من خطواته ويف ع�صويته، واأحد رعاته.

موؤمتر متخ�س�ش

من جانبه، اأكد رئي�ص اجلمعية الأمريكية ملهند�صي 

ال�صالمة – فرع الكويت املهند�ص فا�صل العلي لت 

اآختتر  على  ال�صوء  يلقى  املتتوؤمتتتر  اأن  »الوطنية« 

امل�صتجدات يف جمالت ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

والأمن، م�صريًا اإىل اأن اللجنة املنبثقة عن املوؤمتر 

ل تقبل اأي اأوراق عمل اأو درا�صات قدمية باملطلق.

العمل  اأوراق  اإل  ن�صتقبل  »ل  قائاًل:  واأ�تتصتتاف 

اآختتتر  اإىل  تتتنتتاقتت�تتص وتتتتتتطتترق  التتتتتتتي  احلتتديتتثتتة 

عامني  قبل  ما  اإىل  والتقنية  الفنية  امل�صتجدات 

على الأقل من تاريخ عقد املوؤمتر، وتعر�ص على 

الأوراق  تقرر  كي  املوؤمتر  عن  املنبثقة  اللجنة 

اجلديرة باأن تعر�ص اأمام امل�صاركني يف املوؤمتر 

مبا يتنا�صب مع م�صتواه الرفيع«.

دورة بعد دورة

وعتتترب التتعتتلتتي عتتتن فتتختتره بتتاملتت�تتصتتتتتوى التترفتتيتتع 

هذا  اأن  يوؤكد  والتتذي  للح�صور،  امل�صبوق  غري 

املتتوؤمتتتر التتتذي يعقد كتتل عتتامتتني ر�تتصتتخ وجتتوده 

كحدث فني متخ�ص�ص دورة بعد دورة، بف�صل 

ذلك  ويدعم  لأعماله،  والتن�صيق  التنظيم  ح�صن 

احل�صور الكثيف الذي بلغ يف هذه الدورة 350 

م�صاركًا، عر�صوا 42 ورقة عمل فنية.

يف  ي�صارك  الأوىل  وللمرة  اأنتته  اإىل  العلي  ونتتوه 

برعاية  الكويت  جامعة  من  طلبة  املتتوؤمتتتر  هتتذا 

وقد  التتبتترتولتتيتتة،  الكيماويات  �صناعة  �تترشكتتة 

اإليها  ت�صبو  التي  الأهتتداف  املوؤمتر  هذا  حقق 

لن�رش  التابعة،  و�رشكاتها  التتبتترتول  موؤ�ص�صة 

املن�صاآت  وحماية  وال�صالمة  بال�صحة  التوعية 

الأفتتتراد  اأمتتن  حماية  اإىل  اإ�صافة  واملمتلكات، 

والعاملني واملجتمع ب�صكل عام.

م�ساركة فاعلة وموؤثرة

كانت م�صاركة دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

التا�صع  املوؤمتر  يف  وموؤثرة  فاعلة  ال�رشكة  يف 

فرع   - ال�صالمة  ملهند�صي  الأمريكية  للجمعية 

والتنظيم  املتت�تتصتتورة  تقدمي  ختتالل  متتن  الكويت 

والتن�صيق مع امل�صاركني من خمتلف ال�رشكات، 

اأحمد  اأول  مهند�ص  ونتتوه  اجلامعات،  وبع�ص 

اإ�صماعيل من دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

العاملون  قدمه  ما  تركه  التتذي  الكبري  بتتالأثتتر 

واإظهاره  املوؤمتر  باأعمال  لالرتقاء  الدائرة  يف 

العرو�ص  ختتالل  من  ي�صتحقه،  التتذي  باملظهر 

احلية والأوراق البحثية املتنوعة التي قدموها 

مثل:  التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  املوؤمتر  اأمتتام 

وال�صالمة  وال�صحة  العمليات،  �صالمة  اإدارة 

املهنية، واإدارة �صالمة امل�صاريع. 

المؤتمر حقق أهدافه 

في نشر التوعية 

وحماية المنشآت 

والممتلكات واألفراد 

توعية العاملني بجوانب ال�صحة وال�صالمة وحماية املن�صاآت
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اأن  فبعد  جمتمعنا،  يف  بيئياً  هماً  ت�سكل  النفطية  النفايات  تعد  مل 

متعددة  ونظم  برامج  تبني  يف  النفطية  ال�سركات  جهود  ت�سافرت 

العادمة  واملياه  الغازية  والنبعاثات  النفايات  تقليل  اإىل  ترمي 

م�ساريع  تنفيذ  عن  ف�ساًل  النفط،  تكرير  عمليات  من  املن�سرفة 

لتح�سني م�ستوى البيئة، واحلفاظ على �سحة املواطنني، ميكننا 

القول اإن الأمور باتت حتت ال�سيطرة.

معايير عالمية تتبعها 

“البترول الوطنية” 

هي أكثر صرامة من 

قانون البيئة الجديد

طرق ح�سارية

منذ  الكويتية  الوطنية  التتبتترتول  �رشكة  تتَّبع 

اأ�صاليب ح�صارية من �صاأنها احلفاظ  �صنوات 

ال�صحة  اإىل جانب مراعاة قواعد  البيئة،  على 

والتت�تتصتتالمتتة، وتتتلتتتتتزم مبتتعتتايتتري دولتتتيتتتة اأكتتترث 

�رشامة من تلك املعايري التي و�صعتها الهيئة 

العامة للبيئة يف قانونها اجلديد.

ب�صكل  النفطي  القطاع  يف  العاملون  وي�صعى 

من  بتتدًل  النفايات  لدفن  بدائل  اإيجاد  اإىل  عام 

احلفر التي ت�صببت يف تخريب الرتبة والبيئة 

تقني  اأ�صلوب  باتباع  وذلتتك  اجلوفية،  واملياه 

هتتذه  ملتتعتتاجلتتة  وحتتتتدات  تخ�صي�ص  يف  يتمثل 

اأو  وا�صتخدامها،  تاأهيلها  واإعتتادة  النفايات، 

على الأقل تخزينها يف براميل حمكمة متهيدًا 

ملعاجلتها يف امل�صتقبل.

ورغم اأن الهيئة العامة للبيئة خ�ص�صت حمطة 

ل�صتقبال النفايات النفطية، اإل اأن هذه املحطة 

فاخلطرة  النفايات،  جميع  معاجلة  ميكنها  ل 

�صمن  البالد  ختتارج  اإىل  ت�صديرها  يتم  منها 

الت�رشيعات  غياب  ظتتل  يف  م�صددة  اجتتتراءات 

املتعلقة باإدارة النفايات اخلطرة.

ندوة بحثية

لتتدائتترة  التتتتتابتتع  البيئة  فتتريتتق  نظم  جهته،  متتن 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف »البرتول الوطنية« 

ندوة ح�رشها نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات 

املتتواد  »اإدارة  عتتن  ال�صماع  نتتا�تترش  املتت�تتصتتانتتدة 

النفايات  اأهم  اإحدى  وهي  امل�صتنفذة«  احلفازة 

»إدارة املواد الحفازة املستنفذة« 
ندوة هدفها الحفاظ على البيئة

بيئة
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اع: حماية بيئتنا  الشمَّ

من خطر التلوث عبر 

ممارسات مستدامة 

وسلوكيات مسؤولة 

اخلطرة الناجتة عن عمليات التكرير يف امل�صايف 

النفطية.

املبنى  م�رشح  يف  اأقيمت  التي  التتنتتدوة  و�صهدت 

عرو�صًا  الأحتتمتتدي،  مبنطقة  لل�رشكة  الرئي�صي 

ملوؤ�ص�صة  التابعة  النفطية  ال�رشكات  جتارب  عن 

التتتبتتترتول التتكتتويتتتتتيتتة يف التتتتتعتتامتتل متتع التتنتتفتتايتتات 

امل�صتنفذة،  احلفازة  املتتواد  وبالأخ�ص  النفطية، 

ل�صتهالكها  املمار�صات  اأف�صل  عر�ص  مت  حيث 

ظروف  ظل  يف  ا�صتخدامها  اأو  تر�صيدية  بطرق 

اأبحاثًا  الندوة  رة، كما �صهدت  فنية حميطة موفِّ

منها  جتتتزء  ا�تتصتتتتتختتدام  واإعتتتتتادة  معاجلتها  عتتن 

وا�صتخال�ص املعادن منها، وحتى التعامل البيئي 

اجليد يف حال تخزينها ونقلها اأو التخل�ص منها 

بالبيع اأو باإعادتها لل�رشكات املنتجة.

حتديات بيئية

بامل�صاركني  التت�تتصتتمتتاع  رحتتتب  املتتنتتا�تتصتتبتتة  وبتتهتتذه 

فيها  اأو�تتصتتح  كلمة  عتترب  وباحل�صور  التتنتتدوة  يف 

جتتراء  الكويت  تتتواجتته  التي  البيئية  التحديات 

بيئة  حماية  ميكن  وكتتيتتف  املتتتتواد،  هتتذه  تتتراكتتم 

البالد من خطر التلوث عرب ممار�صات م�صتدامة 

ال�صوابط  اإىل  م�صريًا  متت�تتصتتوؤولتتة،  و�صلوكيات 

واللوائح البيئية التي تتبعها »البرتول الوطنية«.

ملركز  التنفيذية  املديرة  الندوة  يف  �صاركت  كما 

لالأبحاث  الكويت  ملعهد  التابع  البرتول  اأبحاث 

املواد  عن  مرئي  بعر�ص  معريف  مينا  د.  العلمية 

احلفازة ب�صكل عام، ون�صب الطلب العاملي عليها، 

وهي ن�صب مرتبطة بنمو الإنتاج العاملي، ودخول 

منتجني جدد على خارطة الدول النفطية، و�صهد 

املتتواد  تلك  مكونات  عن  حتليل  اأي�صًا  العر�ص 

قبل وبعد ال�صتنفاذ والعنا�رش الكيميائية التي 

التكرير،  عملية  ختتالل  احلتتفتتازة  املتتتواد  تفقدها 

امل�صتنفذة  املتتتتواد  هتتتذه  متتعتتاجلتتة  ميتتكتتن  وكتتيتتف 

للح�صول منها على اأعلى فائدة ممكنة. وركزت 

تلك  اإدارة  طتتترق  عتتلتتى  التتعتتر�تتص  ختتتالل  متتعتتريف 

املواد بعد ال�صتنفاذ �صواء باإعادة معاجلتها او 

التخل�ص الآمن منها كنفايات.

جتارب نفطية

باملنطقة  امليكانيكية  ال�صيانة  مهند�ص  وقتتدم 

الأوىل يف م�صفاة ميناء الأحمدي ح�صني فا�صل 

جتربة  عتتن  امليدانية  بال�صور  مقرتنًا  عر�صًا 

امل�صتنفذة  احلتتفتتازة  املتتتواد  اإدارة  يف  التت�تترشكتتة 

لديها.

ممار�صات  متتن  حقيقيًا  متتثتتاًل  فا�صل  واأعتتطتتى 

الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  يف  الواقعية  ال�رشكة 

متميزًا  بيئيًا  انت�صارًا  ال�رشكة  حققت  وكيف 

يف التعامل مع كميات كبرية من املواد احلفازة 

مل  �صابق  عقد  نتيجة  تراكمت  التي  امل�صتنفذة 

ب�صكل  اأدارتها  حيث  املقاولني،  اأحد  فيه  يلتزم 

ونقلت  اجلديد،  املقاول  مع  بالتعاون  م�صوؤول 

بع�صها ملكان تخزين جديد بعد اأن متت عمليات 

منها  كبري  جزء  من  تخل�صت  فيما  بيئية،  عزل 

لدولة  وامل�صدرة  املنتجة  لل�رشكات  باإعادتها 

العامة  الهيئة  قانون  مبراعاة  وذلتتك  الكويت، 

التي  الدولية  املعاهدات  وكافة  اجلديد،  للبيئة 

تلتزم بها الكويت، وعلى راأ�صها معاهدة »بازل 

3« العاملية.
ب�رشكة  البيئة  اخت�صا�صية  قدمت  جانبها  من 

عر�صًا  ال�صطي  اآمنة  للبرتوكيماويات  ايكويت 

املتتتواد  متتع  للتعامل  املختلفة  الأ�تتصتتالتتيتتب  عتتن 

احلتتتفتتتازة املتت�تتصتتتتتنتتفتتذة، وكتتيتتف ميتتكتتن اإدارتتتتهتتتا 

للبيئة،  و�صديق  اآمتتن  ب�صكل  منها  والتخل�ص 

املتتتواد  اإدارة  متتع  »ايتتكتتويتتت«  عتتار�تتصتتة جتتتربتتة 

مع  التعامل  ختتربات  تطورت  وكيف  احلتتفتتازة، 

�صعى امل�صاركون اإىل اإيجاد بدائل منا�صبة للتعامل مع النفايات

سعي دائم إلى إيجاد 

بدائل لدفن النفايات 

بداًل من الحفر التي 

تلحق ضرراً بالبيئة
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نقا�ش وتكرمي

وبتتعتتد اأطتتتروحتتتات وعتتترو�تتتص املتت�تتصتتاركتتني، 

للجمهور،  الأ�صئلة  باب  فتح  الندوة  �صهدت 

علمية  نقا�صية  حلقة  اإىل  تتحول  جعلها  مما 

ا�صتمرت ما يقارب ال�صاعة، حيث اأثرى عدد 

باأ�صئلتهم  اجلل�صة  ال�رشكة  مهند�صي  متتن 

املتت�تتصتتاركتتون  عليها  اأجتتتتاب  والتتتتتي  التتفتتنتتيتتة 

با�صتفا�صة.  

م ال�صماع امل�صاركني يف الندوة،  يف اخلتام كرَّ

لهم  ومتنى  التذكارية  التتتدروع  لهم  مقدمًا 

التوفيق ودوام الزدهار.

تعريف واأهمية

املواد احلفازة هي مواد و�صيطة تعمل على 

اأن  على  الكيميائي  التفاعل  معدل  ت�رشيع 

يف  تغيري  بتتدون  هي  كما  التفاعل  من  تخرج 

تركيبة مكونات التفاعل.

يف  التفاعل  اإجنتتتاز  يف  املتتتواد  هتتذه  وت�صاعد 

كان  اأقتتتل ممتتا  اأو �صغوط  حتتترارة  درجتتتات 

يتطلبها التفاعل الأ�صلي.

الوقت  يف  كبري  تخفي�ص  اإىل  ذلتتك  ويتتتتوؤدي 

بدون  التفاعل  يتطلبها  كان  التي  والنفقات 

اإ�تتصتتافتتة املتتتتواد احلتتتفتتتازة، لتتتذا فتتتاإن معظم 

العوامل  على  تعتمد  التتعتتامل  يف  ال�صناعات 

احلفازة بن�صبة ترتاوح بني 85 اإىل %95.

ال�صنوات  ال�رشكة خالل  املواد اخلطرة يف  هذه 

الع�رش الأخرية، مو�صحة اأن »ايكويت« حترتم 

وتطبق كل املواثيق الدولية واملعاهدات البيئية 

ب�صاأن عزل ونقل هذه املواد.

لوائح وقوانني

اأول بيئة مب�صفاة ميناء الأحمدي  وقدم مهند�ص 

حتت�تتصتتام جتتمتتال عتتر�تتصتتًا عتتن التتلتتوائتتح والتتقتتوانتتني 

احلتتفتتازة  املتتتتواد  متتع  الآمتتتتن  بتتالتتتتتعتتامتتل  املتعلقة 

البيئة اجلديد يف  قانون  بقيود  امل�صتنفذة، مذكرًا 

ظل التزام الكويت باتفاقية »بازل 3« العاملية.

اأهم ن�صو�ص ومواد  وعر�ص جمال على احل�صور 

قانون البيئة املتعلقة مبو�صوع الندوة جميبًا على 

ت�صاوؤلت ومداخالت بع�ص املهند�صني بهذا ال�صاأن، 

كما عر�ص اأهم البنود من املعاهدات الدولية البيئية 

واأهم ال�صوابط الواردة يف هذه املعاهدات.

اأ�تتصتتيتت�تتص بتتاثتتيتتك من  متتن جهته قتتتدم التتدكتتتتتور 

بعنوان  مرئيًا  عر�صًا  التتبتترتول  اأبتتحتتاث  مركز 

»ا�تتصتتتتتختتال�تتص املتتتعتتتادن متتتن املتتتتتواد احلتتفتتازة 

املتت�تتصتتتتتهتتلتتكتتة بتتا�تتصتتتتتختتدام نتتهتتج التتتتتكتتنتتولتتوجتتيتتا 

احلتتتتيتتتتويتتتتة«، وظتتتهتتتر ختتتتتالل التتتعتتتر�تتتص دور 

البيولوجية والبكترييا يف عمليات  التكنولوجيا 

امل�صتنفذة  احلفازة  املواد  من  املعادن  ا�صتعادة 

اأهم املمار�صات امل�صتدامة  اأحد  الأمر الذي يعد 

للتعامل مع هذه املواد.

المواد الحفازة 

المستنفذة هي من 

النفايات الخطرة الناتجة 

عن عمليات التكرير

وعتتتتدد بتتاثتتيتتك عتتقتتب التتعتتر�تتص التتو�تتصتتائتتل البيو 

تكنولوجية امل�صتخدمة فعليًا يف عمليات ا�صتعادة 

متحدثًا  امل�صتنفذة،  احلفازة  املتتواد  من  املعادن 

عن حجم التحديات والفر�ص املتوقعة من وراء 

تطبيق هذه الو�صائل البيئية، وحجم ال�صتفادة 

حال  يف  حتقيقها  ميكن  التتتتتي  والبيئية  املتتاديتتة 

تطبيق هذه املمار�صات ب�صكل عام على كل الكمية 

امل�صتنفذة من املواد احلفازة بالكويت. 

ا�صتهالك  اإىل  ت�صري  التتدرا�تتصتتات  اأن  واأ�تتتصتتتاف 

القطاع النفطي الكويتي ما يقارب من 7 اآلف طن 

�صنويًا من املواد احلفازة، مع اإمكانية ارتفاع هذا 

ال�صتهالك اإىل 12 األف طن �صنويًا، بعد النتهاء 

ال�صناعات  ل�رشكة  التتزور  م�صفاة  م�رشوع  من 

البرتولية املتكاملة »KIPIC«، وم�رشوع الوقود 

البيئي ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية. 

حماية البيئة من اأخطار التلّوث عرب ممار�صات و�صلوكيات م�صوؤولة
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الأن�سطة  م��ن  بالكثري  ح��اف��اًل   2017 ال��ع��ام  ج��اء 

والفعاليات وامل�ساريع والإجنازات، كما متيز بقائمة 

من املبادرات الناجحة التي قدمها موظفونا، واأ�سهموا 

الوطنية«،  »ال��ب��رتول  اأعمال  تطوير  يف  خاللها  من 

وتعزيز مكانتها، ك�سركة رائدة يف جمالها.

م�ساريع  تد�سني  ف�سملت  الفعاليات،  هذه  تنوعت  لقد 

وامل�ساركة  قائمة،  م�ساريع  اإجناز  ومتابعة  جديدة، 

الداخلية  وامل��ع��ار���ش  امل��وؤمت��رات  م��ن  �سل�سلة  يف 

وا�ستخدام  التدريب،  برامج  عن  ف�ساًل  واخلارجية، 

والتعاون  املعلوماتية،  والأنظمة  التطبيقات  اأحدث 

مع ال�سركات الزميلة.

كما مل تغفل ال�سركة عن اأداء دورها جتاه جمتمعها، 

جانباً  فخ�س�ست  الجتماعية،  مب�سوؤوليتها  والوفاء 

على  واحلفاظ  املجتمع،  خلدمة  اأن�سطتها  من  ب��ارزًا 

البيئة، وغري ذلك من الأن�سطة.

الأن�سطة  اأبرز  يلي  فيما  ت�ستعر�ش جملة »الوطنية« 

عام  م��دار  على  ال�سركة  بها  قامت  التي  والفعاليات 

م�سى، مع اآمال عري�سة باأن تتعزز جناحات ال�سركة 

خالل العام اجلديد.

عام حافل باإلنجازات

حصاد 2017
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يناير 

فرباير

حادث  • ملواجهة  كلي  اإخ��الء  مترين  تنفذ  عبداهلل  ميناء  م�سفاة 

ت�سرب غازي وهمي بوحدة التفحيم رقم 20 باملنطقة ال�سابعة.

الفحيحيل  • مبنطقة  الثاين  املهنية  ال�سحة  يوم  ال�سركة  نظمت 

ال��ط��ب��ي خ��دم��ات الفح�ش  ال��ف��ري��ق  ق���دم  ال�����س��ن��اع��ي��ة، ح��ي��ث 

وال�ست�سارات لعمال املنطقة. الإدارة  • مع  بالتعاون  ال�سركة  اإطفائيي  من  متدرباً   43 تخريج 

العامة لالإطفاء.  

اإطالق م�سروع »حت�سني ثقافة ال�سحة وال�سالمة والبيئة« بهدف  •

تعزيز هذه املفاهيم لتكون جزءًا من اأعمال ال�سركة الرئي�سية. 

الرئي�ش التنفيذي ا�ستقبل ال�سفري الأمريكي لوران�ش ر. �سيلفرمان  •

مبنا�سبة مبا�سرة مهام عمله.

ناجحاً لإخالء وهمي جزئي لر�سيف زيت  • نفذت ال�سركة تدريباً 

م�سفاة ال�سعيبة. 

دائرة امل�ساريع )1( نظمت حملة لتنظيف �ساطئ املنقف، �سارك  •

فيها 60 موظفاً من موظفي الدائرة واملقاولني.

ل�ستخال�ش  • حما�سرة  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  دائرة  نظمت 

الدرو�ش امل�ستفادة من انفجار م�سفاة »تي�سورو«.   

الوعي  • تعزيز  بهدف  للم�سي،  �سباقاً  امل�ساريع  دوائ��ر  نظمت 

ال�سحي لدى املوظفني.

اأقامت دائرة الأمن والإطفاء حفل تد�سني 14 اآلية جديدة تن�سم  •

مواجهة  على  قدرته  وترفع  ال�سركة  اإطفاء  �سيارات  لأ�سطول 

خمتلف حالت الطوارئ.

اأطلقت ال�سركة م�سروع »تخ�سري حمطات تعبئة الوقود بالرتبة  •

امل�ست�سلحة« يف املحطة رقم )12( مبنطقة الأحمدي. 

للم�سوؤولية  • الكويت  ومعر�ش  م��وؤمت��ر  يف  ال�سركة  �ساركت 

مقدمة  يف  املجتمعية  التنمية  ت�سع  اأنها  لتاأكيد  الجتماعية، 

اأولوياتها.

والذي  • ال�سنوي  ال�سيانة  مللتقى  الثالثة  الدورة  ال�سركة  نظمت 

ح�سره مهتمون وخرباء و�سركات من داخل وخارج الكويت.

م�سفاة  • يف  ال�سائل  الكربيت  معاجلة  مرافق  اإن�ساء  عقد  توقيع 

 29.6 1000 طن يومياً، وبقيمة  اإنتاجية  ميناء الأحمدي بطاقة 

مليون دينار كويتي.

القطاع  • املحلي يف  املحتوى  ال�سركة يف موؤمتر ومعر�ش  �ساركت 

النفطي.

النفطي،  • القطاع  ل�سركات  توعوية  عمل  ور�سة  ال�سركة  نظمت 

تناولت موا�سيع تتعلق بتطبيق اإدارة �سالمة امل�سانع واأف�سل 

املمار�سات يف ال�سركة.

�ساركت ال�سركة باحتفالت العيد الوطني والتحرير. •
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مار�ش 

اأبريل

مايو 

اأقامت ال�سركة معر�ساً للم�ساريع ال�سغرية يف نادي بيت الوطنية  •

التابع لها بعنوان »�سوق البرتول الوطنية«.

برناجماً  • والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  بدائرة  الطبي  الق�سم  نظم 

طبياً بعنوان »طريقك للعافية«. 

معلومات  • اأم��ن  حلماية  الثالث  الكويت  موؤمتر  ال�سركة  نظمت 

حتديات  اأك��ر  اأح��د  ملواجهة   2017 ال�سناعية  التحكم  اأنظمة 

القطاع تعقيدًا.

الدم،  • بنك  لدعم  ال�سركة  تنظمها  التي  امل�ستمرة  احلمالت  �سمن 

نظمت دائرة العمليات حملة للتربع بالدم يف م�سفاة ال�سعيبة.

العا�سر جلائزة الأداء املتميز يف  • ال�سنوي  ال�سركة حفلها  اأقامت 

ال�سحة وال�سالمة والبيئة 2017.

اإيقاف الوحدات الإنتاجية مل�سفاة ال�سعيبة، حيث اأدار الرئي�ش  •

اإيقاف  معلناً  الأنابيب  �سمام  املطريي  غازي  حممد  التنفيذي 

امدادات النفط اخلام الوارد للم�سفاة اإيذانا باإغالقها.  

ال�ست�ساري  • ال�سراكة  ملجل�ش  اخلتامي  احلفل  ال�سركة  نظمت 

املعني  املجل�ش  وهو   ،2016-2014 الثالثة  دورت��ه  يف  املوحد 

الزور  • م�سفاة  م�سروعي  عقود  نقل  اتفاقيات  ال�سركة  وقعت 

الكويتية  ال�سركة  اإىل  امل�سال،  الطبيعي  الغاز  ا�سترياد  ومرافق 

لل�سناعات البرتولية املتكاملة »كيبيك«.

بدعم القطاع اخلا�ش املحلي للعمل كمقاولني رئي�سيني بامل�ساريع 

النفطية الكربى.

البيئة  • حلماية  الأر���ش  ي��وم  يف  �ساركت  الوطنية«  »ال��ب��رتول 

الكويتية، وقامت بتوزيع ق�س�ش لالأطفال وكتيبات حول م�ساريع 

ال�سركة وبراجمها البيئية.

157 مهند�ساً ومهند�سة حديثي  • ال�سركة باختبار وتوزيع  قامت 

التخرج للعمل يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية وال�سركات النفطية 

الزميلة.

خزانات  • م�سروع  من  الأوىل  املرحلة  اأعمال  ال�سركة  ا�ستكملت 

الغاز ال�سمالية مب�سفاة الأحمدي.

نظمت ال�سركة معر�ش ال�سيف وال�سفر. •

ا�ستقبلت م�سفاة ميناء عبداهلل جمموعة من طلبة ق�سم هند�سة  •

جولة  لهم  ونظمت  بالكويت،  الأ�سرتالية  بالكلية  والغاز  النفط 

ميدانية ا�ستهدفت التعريف مبراحل ت�سنيع النفط.

نظمت دائرة التخطيط ال�سامل ور�سة عمل حول اأف�سل التقنيات  •

امل�ستخدمة يف التك�سري بالعامل احلفاز.
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كرمت ال�سركة موظفيها املتقاعدين واملنقولني للعمل يف ال�سركة  •

الكويتية لل�سناعات البرتولية املتكاملة.

�ساركت ال�سركة يف فعاليات امللتقى التقني الذي نظمته موؤ�س�سة  •

»جارترن« البحثية العاملية مبركز جابر الثقايف.

�ساركت ال�سركة يف ملتقى القيادات النفطية 2017، الذي نظمته  •

موؤ�س�سة البرتول الكويتية.

يف  • الفنية  اخلدمات  مديرة  اخلطيب  و�سحة  املهند�سة  اأ�سبحت 

م�سنعي  جمعية  ترتاأ�ش  كويتية  اأول  الأحمدي،  ميناء  م�سفاة 

الغاز – فرع دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

نظمت ال�سركة »اأ�سبوع ال�سحة واجلمال« يف املبنى الرئي�سي. •

اختتمت ال�سركة املرحلة الأوىل من برنامج »كن ريادياً« بالتعاون  •

والرعاية  الدعم  تقدمي  مت  حيث  الكويت«،  »اإجناز  موؤ�س�سة  مع 

لتدريب 1800 من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطلبة 

املدار�ش الثانوية. 

مت بنجاح اإجناز اأعمال ال�سيانة ال�ساملة مل�سفاة ميناء الأحمدي،  •

وعادت امل�سفاة اإىل كامل طاقتها التكريرية وهي 442 األف برميل 

يومياً.

لل�سحة  • اخلام�ش  اخلليجي  املوؤمتر  يف  ال�سركة  م�ساركة  حظيت 

وال�سالمة املهنية واملعر�ش امل�ساحب باإ�سادة وزير ال�سحة د. 

جمال احلربي.

نظمت ال�سركة حفلها ال�سنوي لتخريج دفعة جديدة من موظفيها  •

اجتازوا  ومهند�سات،  مهند�سني   108 �سمت  التعيني،  حديثي 

.SOJT برنامج التدريب على العمل املنظم

الكربيت  • مناولة  وح��دة  مل�سروع  امليكانيكية  الأع��م��ال  انتهاء 

اجلديدة يف م�سفاة الأحمدي.

املتربعة  • املتميزة  اجلهات  فئة  عن  الثاين  باملركز  ال�سركة  فازت 

بالدم على م�ستوى الكويت.

ميثل  • دولر  مليار   6.2 بقيمة  جممعاً  قر�ساً  ال�سركة  وقعت 

مع  البيئي  الوقود  م�سروع  لتمويل  والأخرية  الثانية  ال�سريحة 

وكالت ائتمان ال�سادرات والبنوك العاملية. 

القراآن  • حلفظ  العا�سرة  الرم�سانية  م�سابقتها  ال�سركة  نظمت 

النفطي  والقطاع  ال�سركة  مبوظفي  واخلا�ش  وجتويده،  الكرمي 

واأبنائهم. 

نظمت ال�سركة بطولة �سهداء القطاع النفطي الرم�سانية العا�سرة  •

يف كرة القدم لل�سالت املغلقة.

ق��ام��ت دائ���رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع����الم ب��زي��ارة ع��دد من  •

الكويت، حيث  الرعاية يف خمتلف حمافظات  امل�ست�سفيات ودور 

قام موظفوها بتوزيع القرقيعان على الأطفال.

فرقة  • مب�ساركة  العام،  لهذا  القرقيعان  حفل  ال�سركة  اأقامت 

وموظفات  موظفي  من  جمع  وح�سور  ال�سعبية  »بوطبيلة« 

ال�سركة واأبنائهم.

يونيو
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ال�سبيح  • هند  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون  وزي��رة  اأ���س��ادت 

الوطنية  البرتول  �سركة  تقدمها  التي  الإن�سانية  بالإ�سهامات 

الكويتية خلدمة املجتمع.

بعنوان  • حما�سرة  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائ��رة  نظمت 

اإىل  ي�سعون  الذين  الأفراد  واأ�سلوب  اإرادة  عن  التغيري«  »اإدارة 

الرتقاء باأو�ساعهم احلياتية والوظيفية.

لإدارة  • اللكرتوين  الربنامج  على  تدريبية  دورة  ال�سركة  نظمت 

عقود العاملني الكويتيني لدى املقاولني.

نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم برنامج رحالت تعليمية  •

وترفيهية لأبناء موظفي ال�سركة.

يوليو 

الرئي�سي  • املبنى  مقابل  �سائم«  »اإفطار  خيمة  ال�سركة  جهزت 

لل�سائمني،  املجانية  الإفطار  وجبات  تقدمي  فيها  مت  بالأحمدي، 

وخا�سة عمال املنطقة املحيطة بال�سركة.

امل�سابقة  • يف  الفائزين  والإع��الم  العامة  العالقات  دائ��رة  كرمت 

الرم�سانية العا�سرة حلفظ القراآن الكرمي وجتويده، كما كرمت 

الفائزين باملركزين الأول والثاين يف بطولة �سهداء القطاع النفطي 

الرم�سانية العا�سرة.

عيد  • مبنا�سبة  عائالتهم  واأف��راد  ملوظفيها  حفاًل  ال�سركة  نظمت 

الفطر ال�سعيد.

كرمت كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت الرئي�ش التنفيذي  •

لل�سركة حممد غازي املطريي، تقديرًا ل� »البرتول الوطنية« على 

دعمها ورعايتها للم�ساريع والأن�سطة اخلا�سة بالكلية.

الكيبل  • قطع  البيئي  الوقود  مب�سروع   )2( احلزمة  فريق  اأمت 

الدقيقة احلالية  بالآلت  التحكم  بنظام حتديث  الأخري اخلا�ش 

يف ميناء عبداهلل، الذي كان يعمل بنظام هانويل، مبا يتواءم مع 

الن�سخة اجلديدة من النظام.

البيئة  • التنفيذي حممد غازي املطريي رئي�ش ق�سم  الرئي�ش  م  كرَّ

البحرية،  التلوثات  مكافحة  يف  جلهوده  تقديرًا  �سلمان،  م�ساعد 

بالإ�سافة اإىل دوره يف تطوير اأعمال ق�سم البيئة بال�سركة.

دايو  •  - فلور  وحتالف  البيئي،  الوقود  م�سروع  اإدارة  احتفلت 

 20 باإجناز  الرئي�سية،  الأعمال  ينفذ  الذي   )FDH( هيونداي   -

مليون �ساعة عمل من دون حوادث. 

اتفاقية  • لل�سناعة،  العامة  والهيئة  الوطنية«  »البرتول  وقعت 

الالزمة  التربيد  مياه  لتوفري  م�سخات  اأرب��ع  وتركيب  لتوريد 

لوحدة اإ�سالة الغاز اخلام�سة.

4 حزم غاليات يف م�سروع وحدة ا�سالة الغاز اخلام�سة  • تركيب 

.)GT5(

ح�سره  • ال�سعيبة،  م�سفاة  موظفي  لتكرمي  حفاًل  ال�سركة  اأقامت 

اأغ�سط�ش 
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احلاليني  امل�سفاة  موظفي  من  وجمع  ونوابه  التنفيذي  الرئي�ش 

واملتقاعدين.

واأف��راد  • للموظفني  حفاًل  الوطنية  بيت  نادي  يف  ال�سركة  نظمت 

عائالتهم، مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك.

»البرتول الوطنية« حتقق اإجنازًا بح�سولها على ثالث �سهادات  •

9001- )الأيزو  اجلودة  اإدارة  نظام  �سهادة  هي  عاملية،  جودة 

ونظام   ،)14001-2015 )الأيزو  البيئة  اإدارة  ونظام   ،)2015
     .)OHSAS18001-2007( اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية

الرئي�سي وم�سفاة  • باملكتب  بالدم  للتربع  ال�سركة حملتني  نظمت 

ميناء عبداهلل حتت �سعار )تربعك حياة(.  

وقعت ال�سركة عقدًا مع �سركة البرتول الكويتية العاملية، تزود  •

من  باحتياجاتها  الوطنية«  »البرتول  مرافق  الأخرية  مبوجبه 

خمتلف اأنواع الزيوت.

طابعة  • الكويتية  املكفوفني  جمعية  الوطنية«  »البرتول  اأهدت 

لتعزيز  للجمعية،  ال�سركة  من  كدعم  »ب��راي��ل«،  بلغة  تعمل 

اأن�سطتها، ومتكينها من طباعة املواد العلمية والثقافية املختلفة.

الكويت  • لدى  اليونان  دول��ة  �سفري  التنفيذي  الرئي�ش  ا�ستقبل 

مع  التعاون  اآف��اق  الطرفان  ناق�ش  حيث  باباداكي�ش،  اأندري�ش 

�سبتمرب 

ال�سركات اليونانية. 

كرَّمت نقابة العاملني بالقطاع النفطي اخلا�ش الرئي�ش التنفيذي،  •

العاملني  الكويتي  لل�سباب  امل�ستمر  لدعمه  امتنانها  عن  كتعبري 

عقود  يف  التكويت  ل�سيا�سة  ال�سركة  ودع��م  اخلا�ش،  بالقطاع 

ال�سركات املقاولة.

»موؤ�س�سة  • برنامج  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائ��رة  د�سنت 

البرتول الكويتية للتدريب على الإنقاذ« يف مركز اإطفاء م�سفاة 

الأحمدي لرفع كفاءة الإنقاذ لدى رجال الإطفاء. 

القيا�سية  • املعايري  »جمتمع  لقاء  الوطنية«  »البرتول  نظمت 

الهند�سية« وهو الأول �سمن مبادرة التكامل بني �سركات القطاع 

النفطي.

مكافحة  • يف  املخل�ش  لدوره  البيئة  فريق  التنفيذي  الرئي�ش  م  كرَّ

البقع النفطية التي انت�سرت يف �سهر اأغ�سط�ش جنوب الكويت.

للمباين  • الذهبية  ال�سهادة  على  يح�سل  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى 

اخل�سراء

ال�سركة رعت تخريج الدفعة الأوىل من متدربي اأكادميية املدربني  •

الكويتية.

ال�سامل بالتعاون مع موؤ�س�سة »�سولومون  • قدمت دائرة التخطيط 

اأ�سو�سيات�ش« عر�ساً مرئياً لنتائج درا�سة الأخرية حول اأداء م�سايف 

ال�سركة خالل اآخر 10 �سنوات مقارنة باأداء امل�سايف العاملية.

اأكتوبر
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نظمت ال�سركة اأ�سبوعاً لل�سحة العامة والكلى، ت�سمن جمموعة  •

من الأن�سطة والفعاليات، التي ركزت على توعية موظفي ال�سركة 

باأمرا�ش الكلى، وطرق التعامل معها، والوقاية منها. 

الو�سي�ش،  • ع��ادل  الكويتي  املخرتع  التنفيذي  الرئي�ش  ك��ّرم 

حل�سوله على اأربع براءات اخرتاع عاملية.

تنفيذ مترين وهمي على ت�سرب نفطي يف منطقة حتميل ال�ساحنات  •

مب�ستودع الأحمدي للمنتجات البرتولية.

حملة  • والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  بدائرة  الطبي  الق�سم  نظم 

�سحية للتوعية باللتهاب الكبدي.

حققت ال�سركة اإجنازًا مهنياً ي�ساف اإىل ر�سيدها، بفوزها بجائزة  •

اأف�سل منفذ مل�ساريع تقنية املعلومات يف جمال الطاقة وال�سناعة، 

.ACN والتي متنحها جملة اأخبار احلا�سوب العربية

نظمت دائرة العمليات حملة لتنظيف �ساطئ امل�سفاة، ح�سرها  •

عدد من مدراء الدوائر و�سارك بها اأكر من 100 موظف وموظفة 

من العاملني يف امل�سفاة ويف م�سروع الوقود البيئي.

البتكارات  • ومعر�ش  موؤمتر  يف  �ساركت  الوطنية«  »البرتول 

التكنولوجية الثامن

املتبقي  • للنفط  الهيدروجينية  »املعاجلة  موؤمتر  ال�سركة  نظمت 

نوفمرب 

»2017
•  KNPC اجلديدة  املجلة  عمل  فريق  التنفيذي  الرئي�ش  م  ك��رَّ

TECH التي اأ�سدرتها دائرة العالقات العامة والإعالم.
�ساركت »البرتول الوطنية« يف معر�ش الكويت الدويل للكتاب ال�  •

.42
املبنى  • موظفي  على  زراعية  �ستلة   800 عت  وزَّ املالية  الدائرة 

الرئي�سي.

الق�سم  • مع  بالتعاون  والع��الم،  العامة  العالقات  دائ��رة  نظمت 

مبنا�سبة  حما�سرة  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  بدائرة  الطبي 

د�سمان  معهد  يف  الأخ�سائية  األقتها  لل�سكري،  العاملي  اليوم 

لل�سكري زهرة رحمة.

تطوير  • بق�سم  ممثلة  الوظيفي،  والتطوير  التدريب  دائرة  اأقامت 

العاملني، الدورة الثانية من برنامج تطوير املراقبني الأوائل يف 

ال�سركة، بهدف الرتقاء مب�ستواهم املعريف والوظيفي.

باإ�سدار  • الفريق املعني  الوطنية« اجتماع  ا�ست�سافت »البرتول 

و�سركاتها  الكويتية  البرتول  ملوؤ�س�سة  الأول  ال�ستدامة  تقرير 

يف  والإع��الم  العامة  العالقات  مديرة  ترتاأ�سه  والتي  التابعة، 

ال�سركة خلود املطريي.

ت�سلَّمت ال�سركة ثالثة اأبراج �سخمة لنزع الغازات، وذلك يف اإطار  •

التجهيزات اجلارية لإجناز م�سروع وحدة اإ�سالة الغاز اخلام�سة 

)GT5(، الذي تنفذه ال�سركة حالياً.

للفنون  • ال�سركة  بجائرة  الفائزين  كرمت  الوطنية«  »البرتول 

الت�سكيلية 2017.
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دي�سمرب 

للبحث  • اخلليجية  املنظمة  مع  تفاهم  مذكرة  ال�سركة  وقعت 

انبعاثات  من  اخلالية  امل�ساريع  ودعم  اعتماد  بهدف  والتطوير 

الكربون. 

نظمت دائرة جمموعة الت�سنيع الأمثل دورة تدريبية للتعريف  •

باخلطوات الالزمة لت�سنيع منتجات برتولية جديدة يف م�سايف 

ال�سركة.

بجامعة  • والبرتول  الهند�سة  كلية  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقَّعت 

م�ساريع  من  لعدد  والدعم  الرعاية  مبوجبها  تقدم  الكويت، 

التخرج اخلا�سة بطلبة الكلية.

املتقاعدين  • قيادييها  من  جمموعة  لتكرمي  حفاًل  ال�سركة  اأقامت 

الذين اأم�سوا �سنوات طويلة يف خدمة ال�سركة

ال�سركة نظمت يوماً لل�سحة املهنية يف الفحيحيل ال�سناعية. •

»اإ�ش  • �سركة  من  زائ��رًا  وفدًا  الأحمدي  ميناء  م�سفاة  ا�ستقبلت 

كي« الكورية اجلنوبية، بهدف التعرف على م�سانع الغاز امل�سال 

بامل�سفاة.

�سيا�سة  • مبادرة  حول  تعريفياً  لقاًء  التجارية  الدائرة  نظمت 

ال�سراء ال�سديقة للبيئة عند تلبية احتياجات ال�سركة من املواد 

واخلدمات »امل�سرتيات اخل�سراء«.

�سركة  • من  التدريب  فريق  ا�ست�ساف  امل�ساريع  تدريب  ق�سم 

JXTG   اليابانية.
نظمت دائرة امل�ساريع )2( حملة للتربع بالدم يف خيمة امل�ساريع،  •

بح�سور وم�ساركة مدير الدائرة �سالح الرخي�ش.

ال�سركة اأهدت م�ست�سفى العدان جمموعة من الكرا�سي املتحركة. •

العالقات  • »تاريخ  كتاب  اإليها من  مهداة  ن�سخة  ال�سركة  ت�سلمت 

الكويتية الهندية«، ملوؤلفته ح�سة عو�ش احلربي.

العجمي  • فهاد  عبداهلل  للم�ساريع  التنفيذي  الرئي�ش  نائب  اأطلق 

رفع  اإىل  تهدف  والتي  »�سراكة«،  املعلومات  تقنية  دائرة  حملة 

درجة اأداء الأعمال والإنتاجية.

م�سروع  • تفقدوا  وال�سركة  املوؤ�س�سة  يف  الإدارة  جمل�ش  اأع�ساء 

الوقود البيئي.

خطة اإخالء �ساملة يف م�سفاة ميناء عبداهلل. •

البرتولية مع �سركة  • ا�ستخدام بطاقات املنتجات  اتفاقية  توقيع 

ال�سور.

اإجراء القرعة لتوزيع املهند�سني املعينني حديثاً. •

وإلى مزيد من العطاء واإلنجاز في 2018

وكل عام وأنتم بخير
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تعد منهجية »6 �سيجما« واحدة من اأ�سهر املفاهيم الإدارية يف عامل اإدارة اجلودة ال�ساملة، 

التي تهدف اإىل تقليل الأخطاء، وتوفري الوقت والتكلفة، وقد بداأ تطبيق هذه املنهجية للمرة 

الأوىل يف �سركة موتورول الأمريكية مطلع الثمانينيات من القرن املا�سي، وحققت بعدها 

انت�سارًا وا�سعاً، حتى اأن كربى ال�سركات العاملية بداأت بتبنيها وتطبيقها على اإجراءاتها 

)اآلاليد  للجودة  منهجاً  تعتمدها  التي  العاملية  ال�سركات  اأ�سهر  ومن  املختلفة،  الإداري��ة 

�سيجنل، وجرنال اإلكرتيك، وجون�سون اآند جون�سون، وبنك اأوف اأمريكا(.

لإلقاء املزيد من ال�سوء على مفهوم »6 �سيجما« ومراحل تطبيقه، وجتربة �سركة البرتول 

الوطنية الكويتية يف هذا املجال، كان ملجلة »الوطنية« لقاء مع مدير دائرة م�ساندة الإدارة 

اأ�سامة �سما�ش، وذلك عرب احلوار التايل.

منهجية علمية

ما الذي ميكن اأن نقوله بداية للتعريف  •

مبنهجية »6 �صيجما«؟

 6« اأن  �سما�ش  اأو���س��ح  حديثه  ب��داي��ة  يف 

على  تعتمد  علمية  منهجية  ه��ي  �سيجما« 

املجمعة،  والإح�سائيات  البيانات  حتليل 

يف  والعيوب  اخللل،  مواطن  على  للتعرف 

على  للعمل  وذلك  املنتجات،  اأو  الإج��راءات 

الأخطاء  ن�سبة  لتقليل  دائم،  ب�سكل  معاجلتها 

لت�سل اإىل ن�سبة �سفر كلما اأمكن ذلك، م�سيفاً 

اأ�سا�سية  تقوم على معايري  املنهجية  اأن هذه 

قيا�ش  ثم  ومن  الإج���راءات،  تعريف  قوامها 

والو�سول  وتطويرها،  وحتليلها  م�ستواها 

اإىل اأعلى مراحل �سبط اجلودة يف الإجراءات 

ا�ستمرار  م��ن  ال��ت��اأك��د  ث��م  وم��ن   ، والإن��ت��اج 

التعديالت التي متت على دورة الإنتاج، لذا 

يعتربها بع�ش اخلرباء اأداة لإدارة عمليات 

التغيري والتح�سني.

»6 سيجما«

منهجية .. للتغيير!

“البترول الوطنية” قطعت 

أشواطًا هامة في تطبيق 

منهجية “6 سيجما” المرنة

تطوير
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شماس: عملية 

استراتيجية تمّكن 

المنشآت من تحسين األداء 

في عملياتها األساسية

تدريب 50 موظفًا 

من مختلف قطاعات 

الشركة بمستوى 

الحزام األخضر

تطوير وحت�سني

ما هي اأهداف هذه املنهجية؟ •

وحت�سني  لتطوير  منهجية  هي  �سيجما«   6«

تقليل  يف  اأهدافها  وتتلخ�ش  العمل،  اأ�ساليب 

لرفع اجلودة، وتوفري وقت  الإنتاج،  اأخطاء 

الإنتاج،  تكاليف  وخف�ش  الإنتاجية،  الدورة 

الأمر الذي يتم على م�ستوى اجلانبني الإداري 

والفني لتح�سني اأداء ال�سركة باأكملها.

من  املن�ساآت  متكن  ا�سرتاتيجية  عملية  فهي 

يخ�ش  فيما  كبرية  ب�سورة  الأداء  حت�سني 

عملياتها الأ�سا�سية وهيكلها من خالل ت�سميم 

بحيث  اليومية،  الأع��م��ال  اأن�سطة  ومراقبة 

)الوقت  امل�سادر  وا�ستهالك  الفاقد  تقليل  يتم 

امل��ادي��ة(،  الطاقات   – الذهنية  الطاقات   –
العميل،  احتياجات  تلبية  الوقت  نف�ش  ويف 

وحتقيق القناعة لديه. اإن فكرة »6 �سيجما« 

على  ق��ادرة  املن�ساأة  كانت  اإذا  اأن��ه  يف  تكمن 

حتديد العيوب املوجودة يف عملية ما بدقة، 

مع  التعامل  العلمية  بال�سبل  ت�ستطيع  فاإنها 

لتقرتب  اإلغائها،  على  والعمل  العيوب،  تلك 

من نقطة اخللو من العيوب.

هو  »�سيجما«  فاإن  الإح�سائية  الناحية  ومن 

الإغريقية،  الأبجدية  الثامن ع�سر يف  احلرف 

وقد ا�ستخدم الإح�سائيون هذا الرمز للدللة 

ع��ل��ى الن���ح���راف امل��ع��ي��اري، والن��ح��راف 

لو�سف  وموؤ�سر  اإح�سائية  طريقة  املعياري 

عدم  اأو  الت�ستت  اأو  التباين  اأو  الن��ح��راف 

لالأهداف  بالن�سبة  معينة  عملية  يف  التنا�سق 

املن�سودة.

احتياجات العميل

ما عالقة »6 �صيجما« باجلودة؟ •

يف  ب��اجل��ودة  �سيجما«   6« عالقة  تتلخ�ش 

 6« منهجية  تركز  الأوىل  اأ�سا�سيتني،  نقطتني 

تلبية  على  اجل��ودة  برامج  كباقي  �سيجما« 

اإنتاج  اأهدافها  اأهم  ومن  العميل،  احتياجات 

الثانية  والنقطة  عالية.  جودة  ذات  منتجات 

لتح�سني  مبادرة  تعد  املنهجية  هذه  اأن  هي 

اأعلى جودة واأقل  الأداء وحتقيق املعادلة.. 

تكاليف لالإنتاج.

خطة عمل

هل ميكن اأن تعطينا نبذة عن خطة عمل  •

ال�رشكة يف اإطار تطبيق هذا الربنامج؟  

باإعداد  م�سبقاً  الإدارة  م�ساندة  دائرة  قامت 

 6« ب��رن��ام��ج  لتطبيق  متكاملة  عمل  خطة 

»ال��ب��رتول  ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  �سيجما« 

الأوىل،  �سنوات  الثالث  مدى  على  الوطنية« 

وقد قطعنا اأ�سواطا هامة يف مراحل التطبيق، 

على  ال�سركة  موظفي  وتاأهيل  تدريب  �سملت 

مع  وبالتن�سيق  قمنا  اإذ  املقرتحة،  املنهجية 

بتدريب  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة 

50 موظفاً من قطاعات خمتلفة على منهجية 
الأخ�سر،  احل��زام  م�ستوى   – �سيجما«   6«

عملية  جناحات  املتدربني  من   22 حقق  وقد 

اأن  بعد  م�ساريعهم،  با�ستكمال  ملمو�سة 

وا�ستوفوا  التطبيق،  مراحل  كافة  اجتازوا 

اأن  ويذكر  ح��دة.  على  مرحلة  كل  متطلبات 

متثل  التطبيق  مراحل  من  التوعوية  املرحلة 

اأهمية كربى، اإذ تتعلق بكيفية اإقناع املتدربني 

املنهجية  ف��ك��ر  وتفعيل  امل�����س��ارك��ة،  ع��ل��ى 

تقاوم  ما  عادة  الب�سرية  فالطبيعة  اجلديدة، 

التغيري، علماً باأن ل حت�سن اإل بالتغيري.

نتائج مب�سرة

ما هي النتائج الأولية لتنفيذ امل�صاريع وفق  •

هذا الربنامج؟

ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة م��ب�����س��رة، ف��ق��د اأظ��ه��رت 

عدد  اأداء  على  للتدريب  اإيجابية  انعكا�سات 

املواقع، وقد حتقق  املتدربني يف خمتلف  من 

تراجع فعلي يف عدد الأخطاء، مع منو ن�سب 

والتكلفة(،  )الوقت  امل��وارد  من  ال�ستفادة 

بع�ش  نتائج  من  رفعت  طيبة  ب��وادر  وه��ي 

اأن تنعك�ش املنهجية  امل�ساريع. ومن املتوقع 

ع��ام،  ب�سكل  ال�سركة  اأداء  على  اجل��دي��دة 

املجالت  خمتلف  اأداء  حت�سني  يف  وت�ساهم 

الناحية  م��ن  ل��دي��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ة  وامل�����س��اري��ع 

وغريها  وال�سيانة  الفنية  والأعمال  الإدارية 

خطوات واأهداف برنامج 6 �صيجما
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بامل�سايف  املختلفة  امل��واق��ع  يف  الأع��م��ال  من 

ومن�ساآت ال�سركة.

بتنظيم  الإدارة  م�ساندة  دائ��رة  قامت  وقد 

خالل  من  فعال،  اأث��ر  لها  كان  توعوية  حملة 

عن  مقت�سبة  اأ�سبوعية  ر���س��ال��ة  اإي�����س��ال 

واأدوات  �سيجما«،   6« منهجية  م�سامني 

ب�  اخلا�ش  الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب  تطبيقها 

مواقع  وح�سابات  ال��وط��ن��ي��ة«،  »ال��ب��رتول 

التوا�سل الجتماعي التابعة لها. كما حتر�ش 

مع  دوري���ة  اجتماعات  عقد  على  ال��دائ��رة 

امل�سورة  تقدمي  ل�سمان  �سيجما«   6« متدربي 

امل�سروعات  �سري  ومتابعة  الفني،  والدعم 

وفق اخلطط الزمنية املو�سوعة. 

حملة  اإط��الق  اإىل  احلالية  الفرتة  يف  ونتطلع 

م�سروع »6 �سيجما« رقم 2 لكل متدرب حا�سل 

وذل��ك  الأخ�����س��ر«،  »احل���زام  م�ستوى  على 

املتدربني،  ل��دى  املكت�سبة  امل��ه��ارات  ل�سقل 

وا�ستغالل خرباتهم مبا يخدم جودة الأداء، 

اإىل  اإ�سافة  قطاعاتهم.  يف  العمليات  وتطوير 

التاأهيل مل�ستوى »احلزام الأخ�سر«

والتطوير  التتتتتدريتتب  دائتتترة  متتديتترة  حدثتنا 

الوظيفي دينا اخل�رش، عن حيثيات وتفا�صيل 

 6« مبنهجية  اخلتتا�تتص  التتتتتدريتتبتتي  التتربنتتامتتج 

�صيجما« املرنة، حيث اأ�صارت اإىل اأن متدربي 

منهجية »6 �صيجما« املرنة – م�صتوى احلزام 

مدتها  تدريبية  لدورة  يخ�صعون   – الأخ�رش 

اأ�صبوعني منف�صلني، تت�صمن تطبيق م�رشوع 

حدة.  على  متدرب  لكل  املنهجية  على  عملي 

وتوؤكد اخل�رش اأنه بح�صور املتدرب اأ�صبوعي 

التدريب كاملني يح�صل على �صهادة ح�صور، 

وعتتنتتد ا�تتصتتتتتكتتمتتال املتت�تترشوع بتتنتتجتتاح يح�صل 

ر�صميا على �صهادة التاأهيل مل�صتوى »احلزام 

الأختتتت�تتتترش«. وقتتتتد قتتامتتت دائتتتتترة التتتتتدريتتب 

 6« �رشكة  مع  بالتعاقد  الوظيفي  والتطوير 

والتي  الأمريكية،  كو«  اأند  اأكادميي  �صيجما 

عامليًا  امل�صنفة  ال�رشكات  اأف�صل  اإحتتدى  تعد 

�صيجما«   6« منهجية  على  التدريب  جمال  يف 

التدريب  دائتترة  اأن  وت�صيف  ال�صدد،  هذا  يف 

والتطوير الوظيفي حر�صت على اأن يت�صمن 

الفردية  التتتتتدريتتب  �تتصتتاعتتات  متتن  عتتتددًا  العقد 

املخت�ص،  املتتدرب  مع  حتتدة  على  متدرب  لكل 

لتتلتتحتت�تتصتتول عتتلتتى التتدعتتم التتفتتنتتي التتكتتايف فيما 

 6« م�رشوع  تطبيق  مراحل  مبختلف  يتعلق 

وجه.  اأكمل  على  اإجنتتازه  وبالتايل  �صيجما«، 

اخلا�ص  التدريبي  الربنامج  تق�صيم  مت  وقتتد 

اإذ  دفعات،  اأربتتع  على  الوطنية«  »البرتول  بت 

�صبتمرب   14 بتتتتتاريتتخ  الأوىل  التتدفتتعتتة  عتتقتتدت 

متتتتتدربتتون،   9 وحتت�تترشهتتا  لتتنتتدن،  يف   2015

والثانية مت عقد الأ�صبوع الأول منها يف لندن 

الثاين  والأ�صبوع   ،2016 فرباير   1 بتاريخ 

متدربون،   9 اأي�صًا  ح�رشها  وقد  الكويت  يف 

 8 بتاريخ  الكويت  يف  عقدت  الثالثة  والدفعة 

فرباير 2016، و�صارك فيها 12 متدربًا، اأما 

الدفعة الرابعة فقد عقدت يف الكويت بتاريخ 8 

يناير 2017، وح�رشها 20 متدربًا.

نتائج مبشرة أظهرت 

انعكاسات إيجابية 

على أداء متدربين في 

مختلف المواقع

التعريف والقياس من 

أهم خطوات التطبيق 

وتقليل األخطاء من 

أهم األهداف

�ستعتمد  الإدارة  م�ساندة  دائ��رة  ف��اإن  ذل��ك، 

 6« م�ساريع  ث��الث��ة  اإىل  م�سروعني  اإجن���از 

متدرب  لكل  الأخ�سر-  احل��زام   - �سيجما« 

التدريبية  للدورة  للرت�سح  اأ�سا�سي  كمعيار 

يف  الأ���س��ود«  »احل���زام  مب�ستوى  اخلا�سة 

امل�ستقبل القريب اإن �ساء اهلل.

ت�صعى ال�رشكة دائمًا اإىل الرتقاء مب�صتوى موظفيها يف خمتلف املواقع
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اأ�سلوب  درا�سة �سلوك واأداء العاملني يف املنظمة لإدارتهم ب�سكل يتنا�سب مع �سلوكهم، 

اإداري اأثبت جناحه يف العديد من ال�سركات العاملية خالل العقود الأخرية، فهو اأ�سلوب 

ي�ستند اإىل علم »ال�سلوك التنظيمي« وتطبيق جوانب املعرفة العلمية على تفاعل العاملني 

داخل املنظمة بهدف زيادة الإنتاجية.

وميكن تعريف »ال�سلوك التنظيمي« باأنه علم قائم على درا�سة �سلوك العاملني يف املنظمة، 

وي�سمل ذلك: اأ�سلوب تفكري واإدراك العاملني، و�سخ�سياتهم، ودوافعهم للعمل، ور�ساهم 

هذا  وتفاعل  جمموعات،  اأو  كاأفراد  ممار�ساتهم  وكذلك  وقيمهم،  واجتاهاتهم  الوظيفي، 

ال�سلوك مع بيئة املنظمة، وذلك لتحقيق اأهداف كل من العاملني واملنظمة يف ذات الوقت.

دراسة سلوك العاملين 

يساعد على إدارتهم 

بالشكل المناسب مما 

يعزز اإلنتاجية 

يؤثر في اإلنتاجية

السلوك التنظيمي

تاأثريات اإيجابية

اإيجابية  تتتاأثتتريات  التنظيمي  ال�صلوك  لدرا�صة 

واملوؤ�ص�صات،  ال�رشكات  اإنتاجية  على  كبرية 

ولنتعرف على هذا العلم يجب تعريف مفرداته، 

التي  ال�صتجابات  »�صلوك«  بالت  يق�صد  حيث 

ي�صدرها الفرد بعد احتكاكه باأفراد اآخرين، اأو 

وتتمثل  به،  املحيطة  بالبيئة اخلارجية  ات�صاله 

العمل  يف  التتفتترد  ي�صدرها  التتتتتي  ال�صتجابات 

اأو  اللغوي  ال�صلوك  اأو  التفكري،  اأو  احلتتركتتي 

امل�صاعر اأو النفعالت اأو الإدراك.

التي  املوؤ�ص�صات  تلك  »منظمات«  بالت  ويق�صد 

ينتمي اإليها الفرد، والتي تهدف اإىل تقدمي منفعة 

وامل�صانع  وال�رشكات  كالبنوك  جديدة،  وقيمة 

وامل�صت�صفيات واملدار�ص وغريها.

الأفتتراد  �صلوك  من  نوعني  بني  منيز  اأن  وميكننا 

فهناك ال�صلوك الفردي وهو ال�صلوك اخلا�ص بفرد 

بهذا  بالهتمام  النف�صي  ال�صلوك  ويقوم  معني، 

ال�صلوك الفردي. اأما النوع الثاين فيمثل ال�صلوك 

عالقة  يف  يتمثل  التتذي  ال�صلوك  وهتتو  الجتماعي 

الفرد بغريه من اجلماعة ويهتم به علم الجتماع.

اأما ال�صلوك التنظيمي فهو تفاعل بني علم النف�ص 

وعتتلتتم الجتتتتتمتتاع متتع عتتلتتوم اأختتترى اأهتتمتتهتتا علم 

الإدارة والقت�صاد وال�صيا�صة، وذلك لكي يخرج 

اخلا�ص  العلمي  املجال  هو  جديد  علمي  جمتتال 

الأفراد  ب�صلوك  يهتم  التنظيمي، وهو  بال�صلوك 

داخل املنظمات.

وينطوي ال�صلوك التنظيمي على درا�صة ال�صلوك 

الإن�صاين يف املواقف التنظيمية، ودرا�صة املنظمة 

ال�صلوك  بتتني  التفاعل  درا�تتصتتة  واأيتت�تتصتتًا  ذاتتتهتتا، 

املنظمة  وتفاعل  ناحية،  من  واملنظمة  الإن�صاين 

مع البيئة من ناحية اأخرى. 

علم وفن

وفتي التواقع فتاإن ال�صلوك التنظيمي هو خليط 

من العلم والفن، فهو علم لأنه ي�صاعد من خالل 

عتلى  التنظيمي  الت�صلوك  نتتظتتريتتات  درا�تتصتتتتتتتته 

ال�صتتفادة من هذه التنظريات يف تف�صري ال�صلوك 

عن�رش ب�رشي
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السلوك التنظيمي علم 

وفن يدرس سلوك 

األفراد داخل المنظمات 

بأسلوب شامل

كل فرد يخطط ألن 

يشغل عماًل البد أن 

يدرس ويفهم هذا العلم 

ليتعامل مع اآلخرين

يتوجب فهم الفروقات الفردية بني العاملني لكي تنجح عملية اإدارتهم

الإن�صاين والتنبوؤ به، والتحكم فيه. 

ال�صلوك  اإن  التتقتتول  ميكن  اأختتترى  جهة  ومتتتتتن 

التنظيمي فن، حيث ميكن للفرد اأن ي�صتفيد من 

ح�صيلة علمه وخرباته ال�صابقة يف كيفية تعامله 

ال�صلوك  اإن  القول  ميكن  ولهذا  الآختتريتتن.  مع 

التنظيمي علم بجانب كونه فن.

علم  اأن  ن�صتخل�ص  التعريفات  هتتذه  كتتل  ومتتن 

�صلوك  يدر�ص  وفن  علم  هو  التنظيمي  ال�صلوك 

الأفراد داخل املنظمات باأ�صلوب �صامل يحتوي 

النف�ص  علم  اأهمها  اأختترى  علوم  حم�صلة  على 

وعلم الجتماع. 

اأهمية ال�سلوك

يف  التنظيمي  ال�صلوك  اأهمية  نلخ�ص  اأن  ميكن 

النقاط التالية:

للمنظمة،  هتتام  متتورد  الب�رشية  املتتتوارد  تعد   -1

وفهم  بدرا�صة  الهتمام  �تترشورة  ا�صتلزم  لذلك 

�صلوك الأفراد ملا له من تاأثري على فعالية املنظمة. 

جذب  الب�رشية،  املتتتوارد  اإىل  النظرة  تغيري   -2

وتطوير  بتنمية  الهتمام  �تترشورة  اإىل  النتباه 

فيه  بال�صتثمار  هذا  حتقيق  وميكن  املتتورد.  هذا 

فاإن  ثم  ومتتن  مهارته.  وحت�صني  كفاءته  لزيادة 

الفهم ال�صحيح ل�صلوك الأفراد ميكن املنظمة من 

واتخاذ  �صحيحة،  بطريقة  الأفتتراد  مع  التعامل 

تطلب  كلما  الت�صحيحية  ال�صلوكية  الإجتتتراءات 

الأمر. 

الختالفات  ووجود  الب�رشية  الطبيعة  تعقد   -3

يتطلب من  ال�صلوك، مما  التي متيز هذا  الفردية 

للو�صول  الختالفات  هذه  وحتليل  فهم  املنظمة 

اإىل طتتترق تتتعتتامتتل متتتتتمتتايتتزة تتتتتتنتتا�تتصتتب متتع هتتذه 

الختالفات.

تاأثري املنظمات

ولأن املنظمات توؤثر تاأثريًا قويًا على حياتنا فاإنه 

من ال�رشوري التعرف على هذه املنظمات، وعلى 

كيفية عملها، وملاذا تقوم بتقدمي اأن�صطتها.

ويف عالقاتنا مع املنظمات، ميكن اأن نتبنى اأي دور 

م�صتهلكني،  نكون  كاأن  العديدة.  الأدوار  هذه  من 

مديرين،  اأو  ممثلني  اأو  عاملني،  اأو  متتورديتتن،  اأو 

خا�صة  كبرية  اأهمية  ميثل  التنظيمي  فال�صلوك 

للمديرين، حيث يو�صح العوامل التي توؤثر يف كيفية 

ال�صلوك  جمال  فيقوم  ملنظماتهم،  املديرين  اإدارة 

التنظيمي مبحاولة و�صف البيئة الإن�صانية املعقدة 

امل�صاكل  يتتعتترف  كما  املتتديتتريتتن،  فيها  يعمل  التتتتتي 

فهمها  ميكن  حتى  الإنتت�تتصتتاين  بال�صلوك  املرتبطة 

واتخاذ الإجراءات ال�صلوكية الت�صحيحية، لزيادة 

فعالية هذا ال�صلوك. وتتمثل قيمة واأهمية ال�صلوك 

حمتتددة  واآراء  نظر  وجتتهتتات  تقدمي  يف  التنظيمي 

الأفتتراد  لتتتالإدارة:  الإن�صاين  باجلانب  يتعلق  فيما 

كمنظمات، الأفراد كموارد، والأفراد كاأفراد.

وظيفة  لي�ص  التنظيمي  ال�صلوك  اأن  من  وبالرغم 

اأو  الت�صويق  اأو  املحا�صبة  مثل  مثلها  يوميًا  توؤدي 

التمويل، اإّل اأنها تتغلغل يف كل وظيفة تقريبًا على 

وعلى  الأعتتمتتال،  م�صتوى  وعلى  املنظمة،  م�صتوى 

م�صتوى جميع التخ�ص�صات. فكل فرد يخطط لأن 

اأو  كبرية  كانت  �صواء  منظمة،  اأي  يف  عماًل  ي�صغل 

�صغرية احلجم، عامة اأو خا�صة، لبد له اأن يدر�ص 

ويفهم ال�صلوك التنظيمي ليتعامل مع الآخرين.

تنمية املهارات

بتنمية  التنظيمي  ال�صلوك  يهتم  عتتامتتة،  ب�صفة 

مهارات الأفتتراد، ولكن ما هي الأهتتداف الأكرث 

املنظمات  اإن  حتقيقها.  اإىل  ي�صعى  التي  حتديدًا 

كي  متتديتتريتتهتتا  ت�صجع  التتعتتالتتيتتة،  الفعالية  ذات 

املعرفة  لأن  التنظيمي،  ال�صلوك  مبادئ  يدر�صوا 

اأ�صا�ص التف�صري والتحليل لل�صلوك، واأي�صًا  هتي 

هتتي اأ�تتصتتا�تتص التتتتتنتتبتتوؤ بتتته، وهتتتي اأيتت�تتصتتًا اأ�تتصتتا�تتص 

ووجود  ال�صلوك،  هذا  على  وال�صيطرة  التوجيه 

من  علمية متكنهم  ذوي خربة ومعرفة  مديرون 

ت�صميم اأنظمة وقواعد �صيا�صات ذات تاأثري على 

معرفة  على  تعتمد  اأنها  ذلتتك  العاملني،  �صلوك 

التف�صري والتنبوؤ ب�صلوك الآخرين  علمية بكيفية 

والتحكم فيه.

ثالثة  هناك  بتتاأن  نقول  اأن  ميكن  ذلتتك  على  وبتتنتتاًء 

التعرف   -1 التنظيمي:  ال�صلوك  لدرا�صة  اأهتتداف 

على م�صببات ال�صلوك. 2- التنبوؤ بال�صلوك يف حالة 

التعرف على هذه امل�صببات. 3- التوجيه وال�صيطرة 

والتحكم يف ال�صلوك من خالل التاأثري يف امل�صببات.
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ال�صلوك التنظيمي هو تفاعل بني علم النف�ص وعلم الجتماع وعلوم اأخرى

وقتتتد يتتتتت�تتصتتاءل اأي واحتتتتد متتنتتا حتتتول اإمتتكتتانتتيتتة 

التعرف  ميكن  وهتتل  ال�صلوك؟  وحتليل  تف�صري 

م�صببات  تعمل  وكيف  ال�صلوك؟  م�صببات  على 

ال�صلوك بالتاأثري عليه؟ وهل ميكن التنبوؤ بالفعل 

بال�صلوك؟ وهل ميكن ال�صيطرة عليه اأم ل؟

الأ�صئلة ب�صفة عامة ميكن  الإجابة على هذه  اإن 

اأن  بالفعل ميكننا  اأنه  اأن تكون بالإيجاب، حيث 

نتعرف على م�صببات ال�صلوك، وتف�صري وحتليل 

عمل  كيفية  على  اأي�صًا  ونتعرف  ال�صلوك،  هتتذا 

م�صببات ال�صلوك يف التاأثري عليه، وميكننا اأي�صًا 

اأن نتحكم يف هذا ال�صلوك.

التعرف  لأن  ذلتتك  ن�صبي،  الإيتتجتتاب  هتتذا  اأن  اإّل 

وحتليله  وتتتفتت�تتصتتريه  التت�تتصتتلتتوك  م�صببات  عتتلتتى 

املبادئ  تقدم  ونظريات  منتتاذج  وجتتود  يتطلب 

والأ�صول التي ميكن من خاللها تف�صري وحتليل 

العلوم  يف  التقدم  فاإن  احلظ  وحل�صن  ال�صلوك. 

وحتى  الع�رشين  القرن  بداية  منذ  ال�صلوكية، 

الآن، قد ا�صتطاع اأن يقدم العديد من النظريات 

املعرفة  متتن  ح�صيلة  متتتثتتل  التتتتتي  والتتتتتنتتمتتاذج، 

اجليدة التي ت�صاعد على معرفة �صلوك النا�ص، 

كما اأنتها تتقدم لنا العديتد من م�صببات ال�صلوك، 

امل�سدر:

لل�صلوك  متتتتتعتتددة  »تتتعتتريتتفتتات  كتتتتتاب 

الدين  �تتصتتالح  للدكتور  التنظيمي« 

عبدالباقي  

املعا�رش«  التنظيمي  »ال�صلوك  كتاب 

للدكتورة راوية ح�صن 

وكيف تعمل هذه امل�صببات منفردة اأو جمتمعة 

يف التاأثري عتلى الت�صتلوك.

حما�ش ودافعية

واإذا اأخذنا الدافعية كمو�صوع من مو�صوعات 

الدرا�صات  اأن  جند  فاإننا  التنظيمي،  ال�صلوك 

جاهدة  حاولت  قد  املجال  هتتذا  يف  والنظريات 

وتتتزداد  الفرد  ويتحم�ص  ين�صط  كيف  تف�صري 

دافعيته، واأي�صًا كيف يوجه هذا الن�صاط وهذه 

»وقد  وفعال  منتج  �صلوك  اجتتتاه  يف  الدافعية 

اأقتتل الأهتتتتداف الثالثة  التتهتتدف هتتو  يكون هتتذا 

بعد  يتم  لأنتته  الإدارة،  نظر  وجهة  من  اأهمية 

حدوث الأمر اأو احلدث. ولكن بالرغم من هذا، 

فاإن فهم اأي ظاهرة يبداأ مبحاولة التف�صري. ثم 

الت�رشف«  �صبب  لتحديد  الفهم  هذا  ا�صتخدام 

قبل  من  جماعية  ا�صتقالة  طلب  قدم  اإذا  فمثال 

يف  عالية  مكانة  ميلكون  الأفتتتراد  من  جمموعة 

احلالة  هتذه  فتي  الإدارة  بالطبع  فاإنه  املنظمة، 

تتت�تتصتتعتتى اإىل متتعتترفتتتتتة �تتصتتبتتب هتتتتتذه ال�تتصتتتتتقتتالتتة 

يف  جتنبه  ميكن  متتا  حتديد  اأجتتل  متتن  اجلماعية 

امل�صتقبل.

التنبوؤ بال�سلوك

الرتكيز  اإىل  يتتهتتدف  فهو  بال�صلوك  التنبوؤ  اأمتتتتتا 

لتحديد  ي�صعى  فهو  امل�صتقبل،  يف  الأحتتتداث  على 

واعتمادًا  معني.  ت�رشف  على  املرتتبة  التنتائج 

ال�صلوك  من  املتوافرة  واملعرفة  املعلومات  على 

با�صتخدامتات  يتنباأ  اأن  للمدير  يتمكن  التنظيمي، 

�صلوكياته جتاه التغيري. وميكن للمدير من خالل 

عتلى  يتعرف  اأن  الأفتتتتتراد،  با�صتجابات  التنبوؤ 

مقاومة  من  درجتتة  اأقتتل  فيها  يكون  التي  املداخل 

اأن يتخذ املدير  الأفراد للتغيري ومن ثّم ي�صتطيع 

قراراته بطريقة �صحيحة.

ال�صلوك  يف  والتحكم  ال�صيطرة  بخ�صو�ص  اأمتتا 

فيعد هتتذا التتهتتدف متتن اأهتتم واأ�تتصتتعتتب الأهتتتداف، 

فتتردًا  يجعل  اأن  ميكنه  كيف  املدير  يفكر  فعندما 

فتتاإّن هذا  العمل،  اأكرب يف  الأفتتراد يبذل جهدًا  من 

املدير يهتم بال�صيطرة والتحكم يف ال�صلوك، ومن 

لل�صلوك  اإ�صهام  اأعظم  فتتاإّن  املديرين  نظر  وجهة 

ال�صيطرة  هتتتتتذه  حتتتقتتيتتق  يف  يتمثل  التتتتتنتتظتتيتتمتتي، 

حتقيق  اإىل  يتتوؤدي  والتذي  الت�صلوك،  يف  والتحكم 

هتدف الكفاءة والفعالية يف اأداء املهام.

المعرفة هـي أساس 

تفسير وتحليل 

السلوك والتنبؤ به 

وأساس السيطرة عليه

يجب فهم الطبيعة 

البشرية واالختالفات 

الفردية للوصول إلى 

طرق تعامل تناسبها 
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الجرائم اإللكترونية

ر! من سلبيات التطوُّ

فاأ�سبح  اليومية،  وتعامالته  الإن�سان  حياة  يف  مهماً  جانباً  والت�سالت  املعلومات  جمال  يف  التقدم  يحتل 

احلا�سب الآيل والهاتف النقال اأ�سا�ش التعامل بني الأ�سخا�ش وال�سركات واملوؤ�س�سات.

وكما اأن للتقدم الهائل الذي حدث مميزات كبرية يف توفري ال�سرعة واجلهد وتق�سري امل�سافات، ظهرت اأي�ساً 

بع�ش ال�سلبيات، حيث يعتقد البع�ش اأنه يحتمي خلف �سا�سة احلا�سب الآيل اأو �سا�سة الهاتف النقال، وهو 

يتحرك يف ال�سبة العنكبوتية وعلى �سبكات التوا�سل الجتماعي بحرية منحها لنف�سه متعدياً على حقوق 

الآخرين، ومتوهماً اأنه مبناأى عن العقاب، اإل اأن القانون رقم 63 ل�سنة 2015 قد عرَّف اجلرائم الإلكرتونية، 

رر املرتتب عليها. د عقوباتها مبا يتنا�سب مع ال�سَّ وحدَّ

حما�سرة ال�سركة

�صبكات  التتتتتوجتته ل�تتصتتتتتختتدام  ونتتتظتتترًا لزديتتتتتاد 

املعلومات الإلكرتونية يف الفرتة الأخرية ب�صفتها 

من  الكثري  وفتترت  ودولتتيتتة  حملية  ات�صال  اأداة 

التعقيدات والوقت واجلهد، نظمت دائرة املوارد 

الكويتية  التتوطتتنتتيتتة  التتبتترتول  بتت�تترشكتتة  التتبتت�تترشيتتة 

والآثار  اللكرتونية  »اجلرائم  بعنوان  حما�رشة 

املرتتبة عليها« يف م�رشح املبنى الرئي�صي لل�رشكة.

اأقيمت املحا�رشة برعاية نائب الرئي�ص التنفيذي 

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

من  وعتتدد  التنفيذي،  الرئي�ص  نتتواب  وبح�صور 

مدراء الدوائر وموظفي ال�رشكة، وقدمها م�صاعد 

من القانون

القانون تضمن ما 

يرسخ محظورات قانون 

المطبوعات والنشر 

باستخدام الوسائل 

اإللكترونية
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القانون 63 لسنة 2015 

عرَّف الجرائم اإللكترونية 

د عقوباتها بحسب  وحدَّ

الضرر

خورشيد: أدَّى االستخدام 

المتزايد للشبكات 

واألنظمة المعلوماتية 

إلى كثير من المخاطر

خور�صيد: الن�صو�ص القانونية التقليدية مل ت�صعف يف التعامل مع اجلرائم الإلكرتونية امل�صتحدثة

مدير اإدارة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية بالإدارة 

في�صل  حمد  املتتقتتدم  اجلنائية  للمباحث  التتعتتامتتة 

خور�صيد.

ق�صم  رئي�ص  الفار�ص  اأحمد  قال  املنا�صبة  وبهذه 

عالقات العاملني اإن الدائرة قدمت هذه املحا�رشة 

ثقافة  لن�رش  امل�صتمرة  التوعوية  حمالتها  �صمن 

اأهمية  مو�صحًا  ال�رشكة،  موظفي  بني  الإيجابية 

التكنولوجيا،  انت�صار  ظل  يف  املطروح  املو�صوع 

وا�صتخدام برامج التوا�صل الجتماعي.

ا�ستخدام كثيف

متتتن جتتهتتتتته �تتترشح ختتور�تتصتتيتتد ختتتالل املتتحتتا�تترشة 

املو�صوع واأهميته مو�صحًا العديد من التعريفات 

 63 رقتتم  القانون  عليها  ن�ص  التي  والعقوبات 

ل�صنة 2015.

ا�صتخدام  دائتترة  اإن  حما�رشته  مقدمة  يف  وقتتال 

احلتتديتتث  التتعتت�تترش  يف  اتتت�تتصتتعتتت  النتتترتنتتتت  �صبكة 

احلتتيتتاة،  جمتتتالت  �صتى  يف  لتتالتتت�تتصتتال  كو�صيلة 

اخت�صار  من  الإن�صانية  اإليه  ت�صبو  ما  لتحقيق 

التتبتتدين والتتذهتتنتتي،  للوقت واملتت�تتصتتافتتات واجلتتهتتد 

ل  معلومات  حتتتوي  ال�صبكات  هتتذه  واأ�تتصتتبتتحتتت 

ح�رش لها، تتعلق بكافة ميادين احلياة ال�صخ�صية 

والقت�صادية والعلمية وغريها.

ال�صتخدام  اأدى  فقد  املقابل  على اجلانب  اأنه  اإل 

اإىل  املعلوماتية  والأنظمة  ال�صبكات  لهذه  املتزايد 

جتتديتتدة من  اأنتتواعتتًا  اأفتتترز  اإذ  املخاطر،  متتن  كثري 

املعلوماتية«،  »اجلتترائتتم  عليها  يطلق  اجلتترائتتم 

كجرائم الختال�ص والتزوير التي تتم بالو�صائل 

املا�صة بالأخالق والآداب  الإلكرتونية، واجلرائم 

التتعتتامتتة، و�تترشقتتة املتتعتتلتتومتتات، واختتتترتاق النظم 

ال�رشية.

ا�ستحداث القانون

كانت  التقليدية  الن�صو�ص اجلزائية  اأن  واأو�صح 

اجلتترائتتم  هتتتذه  ملتتواجتتهتتة  ت�صعف  ل  املتتا�تتصتتي  يف 

و�صائل  على  ارتكابها  يف  تعتمد  التي  امل�صتحدثة، 

الأ�صخا�ص  حلريات  وحماية  املتطورة،  التقنية 

الأموال  على  للتعدي  ودرء  و�صمعتهم،  و�رشفهم 

دولة  من  و�صعيًا  واخلا�صة،  العامة  واملمتلكات 

الكويت يف �صياق دعم التوجهات الدولية اخلا�صة 

مبتتكتتافتتحتتة هتتتذه اجلتتترائتتتم، والتتتتتتتزامتتتا بتتاأحتتكتتام 

التفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

 ،2013 منذ  الكويت  دولتتة  عليها  �صادقت  التي 

مع  ليتعامل   ،2015 يف  اجلديد  القانون  اأعد  فقد 

م�صتجدات الع�رش.

اأهم املواد

يف التتقتتانتتون اجلتتديتتد عتتدد متتن املتتتواد التي عرفت 

امل�صطلحات  من  والعديد  الإلكرتونية  اجلتترائتتم 

القانون  ثغرات  بذلك  لتجرب  امل�صتخدمة،  الفنية 

التقليدي يف التعامل مع هذه النوعية من اجلرائم 

امل�صتحدثة.

فن�صت  والتتعتتقتتوبتتات،  اجلتترائتتم  التتقتتانتتون  و�صمل 

اإحدى مواده وهي املادة 2 على تعريف اجلرمية 

على اأنها الدخول غري امل�رشوع اإىل جهاز حا�صب 

اآيل اأو اأنظمة معلوماتية با�صتخدام اإحدى و�صائل 

بالعقوبة  فقراتها  وق�صت  املتتعتتلتتومتتات،  تقنية 

اأو  اإلغاء  الدخول  هذا  على  ترتب  ما  اإذا  حالة  يف 

اإتالف للبيانات، اأو يف حالة املعلومات ال�صخ�صية، 

اإذا  العقوبة  ت�صديد  على  اأخرى  فقرة  ن�صت  كما 
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يوؤدي انت�صار اجلرائم الإلكرتونية اإىل الكثري من املخاطر والتهديدات

ارتكبت اجلرمية اأثناء اأو ب�صبب تاأدية الوظيفة.

وتعر�ص القانون لتجرمي اأفعال التزوير، واإتالف 

اأو  البنكية  اأو  احلكومية  الإلكرتونية  امل�صتندات 

حتى العرفية، مبا فيها تلك املتعلقة بالفحو�صات 

الطبية، كما جرم ا�صتخدام اأي و�صيلة من و�صائل 

تقنية املعلومات يف تهديد الأ�صخا�ص اأو ابتزازهم، 

مع ت�صديد العقوبة اإذا كان التهديد بارتكاب جناية 

اأو امل�صا�ص بكرامة الأ�صخا�ص اأو �رشفهم.

اأو  اأعتتتاق  متتن  عقاب  على  القانون  متتواد  ون�صت 

وكل  اإلكرتونية،  مواقع  اإىل  الو�صول  عمدًا  عطل 

ال�صبكة  من تن�صت على ما هو مر�صل عن طريق 

املعلوماتية، وكل من اأن�صاأ موقعًا يت�صمن م�صا�صًا 

الدعارة  اأعمال  على  اأو حتري�صًا  العامة  بتتالآداب 

والفجور.

املتتواد عقاب كل من تو�صل عن  اإحتتدى  واأوجبت 

اإىل بيانات  اإحدى و�صائل تقنية املعلومات  طريق 

على  احل�صول  يف  وا�صتخدمها  ائتمانية  بطاقة 

اأموال الغري.

وجاء يف القانون ما ير�صخ عقوبات وحمظورات 

الو�صائل  با�صتخدام  والن�رش  املطبوعات  قانون 

القانون عقاب  اأوجبت مواد  الإلكرتونية. وكذلك 

كل من ا�صتخدم اأي من هذه الو�صائل يف الرتويج 

ت�صهيل  يف  اأو  املخدرة  املتتواد  اأو  بالب�رش  لالإجتار 

الت�صال باملنظمات الإرهابية، وترويج اأفكارها، 

اأو غ�صل الأموال.

العامة  الأحتتكتتام  اأي�صًا  القانون  متتواد  وت�صمنت 

ومتتنتتهتتا حتتتالت الإعتتتفتتتاء متتن التتعتتقتتوبتتة، واحلتتكتتم 

مب�صادرة اأو اإغالق املحل اأو املوقع، وامل�صوؤولية 

واخت�صا�ص  العتتتتتبتتاري،  لل�صخ�ص  اجلتتزائتتيتتة 

والت�رشف  بالتحقيق  وحتتدهتتا  التتعتتامتتة  النيابة 

�صقوط  واأحتتتكتتتام  هتتتذه اجلتتترائتتتم،  والدعتتتتتتاء يف 

الدعويني اجلزائية واملدنية.

مفهوم وم�سميات

باأنها  الإلتتكتترتونتتيتتة  اجلتترائتتم  خور�صيد  وعتتترف 

مع  جمموعة  اأو  فتترد  �صد  تقع  التي  املمار�صات 

توفر باعٍث اإجرامي بهدف الت�صبب بالأذى ل�صمعة 

ال�صحية عمدًا، اأو اإحلاق ال�رشر النف�صي والبدين 

به �صواء كان ذلك باأ�صلوب مبا�رش اأو غري مبا�رش 

بال�صتعانة ب�صبكات الت�صال احلديثة كالإنرتنت 

وما تتبعها من اأدوات كالربيد الإلكرتوين وغرف 

من  تتبعها  ومتتا  املحمولة،  والهواتف  املحادثة، 

اأدوات كر�صائل الو�صائط املتعددة.

مثل  عّدة  م�صميات  الإلكرتونّية  اجلرائم  وحتمل 

)جرائم الكمبيوتر والإنرتنت - جرائم اأ�صحاب 

الياقات البي�صاء - اجلرائم ال�صايبريية - جرائم 

التقنية العالية(.

خماطر وتهديدات

املجتمعات  يف  الإلكرتونية  انت�صار اجلرائم  يوؤدي 

اإىل الكثري من املخاطر والتهديدات، ومنها امل�صا�ص 

وكذلك  وتتتهتتديتتده،  التتوطتتنتتي  والأمتتتتن  بالقت�صاد 

اخلالفات  وت�صكيل  الأ�رشية  بالعالقات  امل�صا�ص 

بني اأفراد الأ�رشة، مّما يوؤّدي اإىل التفكك الأ�رشي، 

وذلك ب�صبب الكثري من النتائج التي ت�صببها بع�ص 

ببع�ص  كالّت�صهري  الإلكرتونية،  اجلرائم  اأنتتواع 

الأفراد، ون�رش الأخبار الكاذبة والإ�صاعات.

خ�سائ�ش واأهداف

خ�صائ�ص،  بعدة  الإلكرتونية  اجلتترائتتم  وتتميز 

ل تتتتتتوفتتر يف غتتريهتتا متتتن اجلتتترائتتتم التتتتتقتتلتتيتتديتتة، 

وطم�ص  اإخفاء  و�صهولة  فيها،  الوقوع  ك�صهولة 

النصوص الجزائية 

التقليدية لم تسعف 

في مواجهة هذه 

الجرائم المستحدثة

الكويت صادقت على 

االتفاقية العربية 

لمكافحة جرائم تقنية 

المعلومات عام 2013
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اأنواع اجلرائم الإلكرتونية

وهي  • الأفتتتتراد:  �صد  اإلكرتونية  جتترائتتم 

اإىل  فيها  التتو�تتصتتول  يتم  التتتتتي  اجلتترائتتم 

غري  بطرق  لالأفراد  الإلكرتونية  الهوية 

الإلكرتوين  الربيد  كح�صابات  م�رشوعة، 

وكلمات ال�رِشّ التي تخ�صهم، وقد ت�صل 

امللّفات  واأختتذ  �صخ�صياتهم  انتحال  اإىل 

بهدف  اأجهزتهم،  من  املُهّمة  وال�صور 

تهديدهم بها ليمَتثلوا لأوامرهم، وت�صمى 

اأي�صا بجرائم الإنرتنت ال�ّصخ�صية.

جتترائتتم اإلتتكتترتونتتيتتة �تتصتتد احلتتكتتومتتات:  •

الّر�صمية  املواقع  تهاجم  جرائم  وهي 

وتركز  �صبكاتها  واأنظمة  للحكومات 

على تدمري البنى التحتية لهذه املواقع 

كتتامتتل،  ب�صكل  ال�صبكية  الأنتتظتتمتتة  اأو 

لهذه  املرتكبون  الأ�صخا�ص  وي�صمى 

تكون  ما  وغالبًا  بالقرا�صنة،  اجلرمية 

اأهدافهم �صيا�صية.

جتترائتتم اإلتتكتترتونتتيتتة �تتصتتد املتتلتتكتتيتتة: وهتتي  •

ال�صخ�صية  املوؤ�ص�صات  ت�صتهدف  جرائم 

لإتالف  وتهدف  واخلا�صة،  واحلكومية 

الوثائق املهمة اأو الربامج اخلا�صة، وتتم 

هذه اجلرائم عن طريق نقل برامج �صارة 

با�صتخدام  املتتوؤ�تتصتت�تتصتتات  هتتتذه  لأجتتتهتتتزة 

الكثري من الطرق كالر�صائل الإلكرتونية.

وهي  • الإلكرتونية:  ال�صيا�صية  اجلرائم 

الع�صكرية  املتتواقتتع  ت�صتهدف  جتترائتتم 

تتعلق  معلومات  �رشقة  بهدف  لتتلتتدول 

بالدولة واأمنها.

املعلومات  • وت�صمل  املعلومات:  �رشقة 

املحفوظة اإلكرتونيًا وتوزيعها باأ�صاليب 

غري م�رشوعة.

الإلتتكتترتوين: وهي اخرتاقات  • الإرهتتاب 

مواقع  على  احليوية  الأمنية  لالأنظمة 

الإنرتنت، تكون جزءًا من جمهود منظم 

الإلكرتونيني  الإرهتتابتتيتتني  متتن  ملجوعة 

اأي  اأو  دولتتيتتة،  وكتتتالت خمتتابتترات  اأو 

ثغرات  من  لال�صتفادة  ت�صعى  جماعات 

هذه املواقع والأنظمة.

الو�صول للمواقع امل�صفرة واملحجوبة. •

جتتترائتتتم الحتتتتتتتيتتتال والعتتتتتتتتتتتداء على  •

الأموال: وت�صمل الكثري من املمار�صات، 

اأو  �صحيحة،  غري  بيانات  اإدختتال  منها 

الت�رشيح  املتت�تترشوع  غري  من  تعليمات 

بها، اأو ا�صتعمال بيانات وعمليات غري 

ال�رشقة  بغية  اإليها  الو�صول  م�صموح 

من قبل موظفني فا�صدين يف ال�رشكات 

واملوؤ�ص�صات املالية.

املحفوظة،  • املعلومات  تعديل  اأو  حذف 

الأنظمة  اأدوات  ا�صتعمال  اإ�تتصتتاءة  اأو 

املتوافرة وحزم الربامج.

الهند�صة الجتماعية.  •

الت�صيد.  •

اجلرائم الإلكرتونية املتعلقة باجلن�ص. •

جتتترائتتتم البتتتتتتتتتزاز الإلتتتتتكتتتتترتوين: وهتتي  •

موقع  اأو  حا�صوبي  نتتظتتام  يتعر�ص  اأن 

خدمات  لتعطيل  لهجمات  متتا  اإلتتكتترتوين 

معينة، حيث ي�صن هذه الهجمات ويكررها 

بتتهتتدف حت�صيل  قتترا�تتصتتنتتة حمتتترتفتتتون، 

مقابل مادي لوقف هذه الهجمات.

�صمعة  • ت�صويه  بهدف  الت�صهري  جرائم 

الأفراد.

جرائم ال�صّب وال�صتم والقدح. •

املتتطتتاردة الإلتتكتترتونتتيتتة: وهتتي اجلرائم  •

الأفتتتتراد  متتطتتاردة  اأو  بتعقب  املتعلقة 

لغاية  الإلكرتونّية  الو�صائل  طريق  عن 

ال�صخ�صية  للم�صايقات  تعري�صهم 

املالية،  ال�رشقة  اأو  العام  الإحتتتراج  اأو 

مرتكبو  يجمع  حيث  بذلك،  وتهديدهم 

هتتتتذه اجلتتترائتتتم متتعتتلتتومتتات التت�تتصتتحتتيتتة 

التت�تتصتتختت�تتصتتيتتة عتتترب متتتواقتتتع التت�تتصتتبتتكتتات 

الجتماعي وغرف املحادثة وغريها.

على  تدل  التي  والدلئل  واآثارها  اجلرمية  معامل 

اجلرمية  مرتكب  معرفة  ي�صعب  حيث  مرتكبها، 

اإل با�صتخدام و�صائل اأمنية ذات تقنية عالية.

وكذلك �صعوبة قيا�ص ال�رشر املرتتب عليها، كونه 

�رشرًا مي�ص الكيانات املعنوية ذات القيم املعنوية 

خ�صائ�صها  ومتتن  كالهما،  اأو  املتتاديتتة  القيم  اأو 

اأقْل جهدًا وعنفًا ج�صديًا من اجلرائم  اأنها  اأي�صا 

التقليدية، واأنها ل تتقيد مبكان اأو زمان.

وتهدف اجلرائم هنا جلملة من الغايات كتح�صيل 

مك�صب �صيا�صي اأو مادي اأو معنوي غري م�رشوع 

بطاقات  تزوير  كعمليات  املعلومات  تقنيات  عرب 

الئتتتتتمتتان، والختتتتتترتاق، وتتتدمتتري املتتتواقتتتع على 

وحت�صيل  املالية،  احل�صابات  و�رشقة  الإنرتنت، 

واجلهات  للموؤ�ص�صات  �رشّية  ووثائق  معلومات 

احلكومية وامل�رشفية وال�صخ�صية لبتزازهم من 

خاللها.

للعامة  خمتتول  غتتري  ملعلومات  التتو�تتصتتول  وكتتذلتتك 

و�رشقتها  متت�تترشوع،  غري  ب�صكل  عليها  الطتتالع 

لتحقيق  عليها  التعديل  اأو  تعطيلها  اأو  حذفها  اأو 

م�صالح مرتكب اجلرمية.

مكافحة حكومية

وت�صعى الدول واحلكومات ب�صكل جدي للحد من 

كثرية،  طتترق  عرب  واآثتتارهتتا  الإلكرتونية  اجلتترائتتم 

على  كتتبتترية  وعتتقتتوبتتات  دولتتيتتة  �صيا�صات  كفر�ص 

التقنيات  اأحتتدث  وتفعيل  اجلتترائتتم،  هتتذه  مرتكبي 

والو�صائل للك�صف عن هوية مرتكبي اجلرائم، كما 

تعمل الدول على ن�رش التوعية يف املجتمعات حول 

اجلرائم الإلكرتونية وخماطرها، وَتعريف الأفراد 

وخ�صو�صّياتهم،  معلوماتهم  على  احلفاظ  بكيفية 

كح�صاباتهم البنكية وبطاقاتهم الئتمانية.

وتقوم الدول مبكافحة اجلرائم اأي�صًا عرب اإن�صاء 

للدولة  تابعة  معنية  وموؤ�ص�صات  هاتفية  خطوط 

لالإبالغ عن احلالت التي تتعر�ص ملثل هذا الّنوع 

الت�رشيعات  توجيه  اإىل  بالإ�صافة  اجلرائم،  من 

التطورات  يتما�صى مع  والقوانني وحتديثها مبا 

التكنولوجية.
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ورشة عمل نظمتها 

“المؤسسة” بالتعاون 

مع معهد الكويت 

لألبحاث العلمية 

توفير الطاقة
هدٌف للمؤسسة وشركاتها

م�ستويات  على  احلفاظ  �سبيل  ويف  ع��دة،  تكنولوجية  حتديات  و�سط 

وفق  التابعة  و�سركاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  تعمل  النفطي،  الإنتاج 

توجه بيئي، يهدف اإىل وقف هدر املوارد الطبيعية، والتحول نحو املبادئ 

املوؤ�س�سة  عقدت  اأهدافها،  حتقيق  �سبيل  ويف  للطاقة.  املوفرة  اخل�سراء 

وتر�سيد  الطاقة،  توفري  اأفكار  لبحث  العمل،  وور�ش  املوؤمترات  من  العديد 

نظمت  التوجه  هذا  خالل  ومن  والت�سغيل،  البناء  يف  ال�ستهالكي  الفكر 

املوؤ�س�سة ور�سة عمل لبحث هذا اجلانب.

من  واملعنيني  املخت�صني  عدد كبري من  ح�صور 

مهند�صي املوؤ�ص�صة وال�رشكات النفطية التابعة 

لها، ومن مدراء وباحثي مركز اأبحاث البرتول، 

ملعهد  التابعني  والبناء،  الطاقة  اأبحاث  ومركز 

الكويت لالأبحاث العلمية.

ذات  متعددة  م�صاركات  الور�صة  �صهدت  وقتتد 

اأف�صل  متتن  خم�صة  قتتدمتتهتتا  بتتاملتتو�تتصتتوع  �صلة 

فر�ص  تناولت  املعهد،  يف  العلميني  الباحثني 

مذكرة تفاهم

موؤ�ص�صة  بتتني  موقعة  تفاهم  متتذكتترة  اإطتتتار  يف 

لالأبحاث  التتكتتويتتت  ومعهد  الكويتية  التتبتترتول 

التتعتتلتتمتتيتتة، نتتظتتمتتت املتتتوؤ�تتتصتتت�تتتصتتتة و�تترشكتتاتتتهتتا 

التتتتتابتتعتتة ور�تتصتتة عتتمتتل بتتعتتنتتوان »فتتر�تتص توفري 

النفطية  التت�تتصتتنتتاعتتات  يف  امل�صتخدمة  التتطتتاقتتة 

والبرتوكيماوية«. 

تناولت الور�صة املو�صوع من حماور خمتلفة، 

املتتوارد،  على  واحلفاظ  الطاقة،  لتوفري  تهدف 

و�صهدت عدة م�صاركات حتدثت عن حجم هدر 

ميكن  وكيف  املختلفة،  ال�صناعات  يف  الطاقة 

امل�صتغلة،  الطاقة  هتتذه  متتن  كبري  جتتزء  تتتوفتتري 

ختتا�تتصتتة يف املتت�تتصتتايف التتنتتفتتطتتيتتة والتت�تتصتتنتتاعتتات 

البرتوكيماوية، وهي املجالت الأكرث ا�صتهالكًا 

للطاقة يف الكويت.

و�صهدت الور�صة التي اأقيمت يف مبنى املوؤ�ص�صة، 

�شوؤون نفطية
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يمكن توفير الطاقة 

خاصة في المصافي 

النفطية والصناعات 

البتروكيماوية

دولة الكويت تصنف 

عالميًا من الدول ذات 

المراكز المتقدمة في 

استهالكها للطاقة

التوفري من اأكرث من جانب، بداية من منو ن�صب 

اإىل  و�تتصتتوًل  الرت�صيد،  واإمكانية  ال�صتهالك، 

البدائل الطبيعية والطاقة اخل�رشاء.

ارتفاع الطلب

وحيوية  اأهمية  ذي  التتور�تتصتتة  مو�صوع  ويعترب 

وذلتتك  ال�صابقة،  الأربتتعتتة  التتعتتقتتود  يف  خ�صو�صًا 

نتيجة طبيعية لرتفاع الطلب وال�صتهالك العاملي 

القوانني  زيتتتادة  كنتيجة  واأيتت�تتصتتًا  التتطتتاقتتة،  على 

البيئية الدولية التي قد توؤثر على الإنتاج العاملي 

ب�صفة عامة واإنتاج دولة الكويت ب�صفة خا�صة. 

ذات  الدول  عامليًا من  الكويت ت�صنف  دولة  ولأن 

كتتان  لتتلتتطتتاقتتة،  ا�صتهالكها  يف  املتتتتتقتتدمتتة  املتتراكتتز 

متتن التتت�تتترشوري التتعتتمتتل عتتلتتى تقليل هتتتذا املتتعتتدل 

الذي  الأمر  الت�صنيف،  هذا  وتغيري  ال�صتهالكي 

يف  البحث  اإىل  الكويتية  التتبتترتول  موؤ�ص�صة  دفتتع 

واملتتاء  الكهرباء  وزارة  مع  بالتعاون  املو�صوع 

الكويت  معهد  مثل  الداعمة  العلمية  واملوؤ�ص�صات 

للتقدم  التتكتتويتتت  ومتتوؤ�تتصتت�تتصتتة  العلمية  لتتالأبتتحتتاث 

وتطبيقها  ال�صرتاتيجيات  لو�صع  وذلك  العلمي، 

الطاقة،  لرت�صيد  املتتبتتادرات  متتن  عتتدد  ختتالل  متتن 

والتحول نحو املبادئ اخل�رشاء امل�صتغلة للطاقة 

الطبيعية.

املجهود  هتتذا  كتتل  وراء  متتن  املوؤ�ص�صة  وت�صعى 

تطبق  الطاقة،  على  للحفاظ  فعلية  خطط  لو�صع 

على اأر�ص الواقع، وهو ما يعد اأحد اأهم موؤ�رشات 

الأداء لدى املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة. 

اإىل  املوؤ�ص�صة  تهدف  الور�صة،  هذه  �صعيد  وعلى 

اأجتتل  متتن  القطاع،  مهند�صي  لتتدى  التتوعتتي  زيتتتادة 

يف  الطاقة  على  للحفاظ  املتوفرة  اخلطط  اتتتبتتاع 

نقا�ص  الور�صة  �صهدت  حيث  النفطية،  ال�صناعة 

العاملي،  كال�صتهالك  خمتلفة  هامة  مو�صوعات 

البدائل،  يف  وبحثت  الطاقة  على  الطلب  وارتفاع 

كما �صلطت ال�صوء على الفر�ص املتاحة لتح�صني 

م�صادر  على  املحافظة  وكيفية  املتتتتوارد  اإدارة 

الطاقة لأطول فرتة ممكنة.

الربنامج الإمنائي

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  الور�صة  هذه  وتتما�صى 

الإمنائي الذي يدعو اإىل ر�صم خرائط ل�صناعة النفط 

والغاز لأغرا�ص التنمية امل�صتدامة، خا�صة يف جمال 

وحت�صني  معقولة،  باأ�صعار  النظيفة  الطاقة  توفري 

الت�صغيل والإنتاج، وزيادة ح�صة  كفاءة الطاقة يف 

اإىل  التكنولوجيات،  وا�صتخدام  البديلة،  الطاقات 

اإدارة  وفتتهتتم  املتتيتتاه،  ا�صرتاتيجية  تطوير  جتتانتتب 

خماطر ندرة وجودها، وزيادة كفاءة ا�صتخدامها.

وبهذه املنا�صبة، قال د. ماأمون احللبي اإن الور�صة 

وهو  وا�صتهالكها،  الطاقة  مو�صوع  على  ركزت 

با�صتمرار،  طرحها  يتكرر  التي  املوا�صيع  من 

ميكن  التي  العملية  اخلطوات  بع�ص  اإىل  وحتتاج 

تاأتي  املحا�رشة  اأن  بها، ف�صاًل عن  البدء  يتم  اأن 

بها  تقوم  التي  واملتتبتتادرات  للرتتيبات  ا�صتكماًل 

هتتذا  يخ�ص  فيما  الكويتية  التتبتترتول  موؤ�ص�صة 

ب�صكل  ي�صعى  املعهد  اأن  مو�صحًا  املتتو�تتصتتوع، 

م�صتمر للتوا�صل مع املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة 

لل�صري �صويًا يف خطوات تعزز الأبحاث.

منو ال�ستهالك

عن  علمية  ورقتتة  احللبي  قدم  م�صاركته،  وختتالل 

التتعتتاملتتي احلتتتايل للطاقة يف  متتعتتدلت ال�تتصتتتتتهتتالك 

على  العمل  مقرتحًا  النفطية،  ال�صناعة  جمتتالت 

لعمل  املطلوبة  واخلتتطتتط  املتتعتتدلت  هتتذه  تقلي�ص 

يف  للتفكري  باحل�صور  دفتتع  مو�صوع  وهتتو  ذلتتك، 

حجم الهدر يف ا�صتخدام الطاقة باملجال النفطي، 

وجعلهم يفكرون يف كيفية ال�صيطرة عليه والبحث 

مع  للطاقة،  وموفرة  بديلة  علمية  ابتكارات  عن 

توفري الطاقة يف امل�صايف النفطية اأمر ممكن
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احلفاظ يف الوقت ذاته على حجم الإنتاج.

من جهته عر�ص د. موهن رانا يف م�صاركته بع�ص 

و�رشكاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  اإجنتتازات 

با�صتخدام  الطاقة  ا�صتهالك  لتقلي�ص  التابعة 

 LEED - Leadership Energy نتتظتتم 

وحتت�تتصتتول   Environmental Design

املتتوؤ�تتصتت�تتصتتة عتتلتتى �تتصتتهتتادة املتتبتتاين اخلتت�تترشاء من 

تعد  للمباين اخل�رشاء، والتي  الأمريكي  املجل�ص 

خطوة بارزة لالأمام وخ�صو�صا ملا لها من تاأثري 

فعال على البيئة، وكذلك ح�صول بع�ص ال�رشكات 

التابعة لها على جوائز مماثلة من جهات عدة.

مواد حفازة

عن  خمت�رشة  حما�رشة  برييز  اأندريه  د.  وقتتدم 

احلتتفتتازة،  املتتتواد  وا�تتصتتتتتختتدام  التعامل  اأ�صاليب 

وكيفية احلفاظ عليها فعالة حتت ظروف ت�صغيلية 

موفرة، كدرجات احلرارة املنخف�صة يف ال�صناعة 

التكريرية، من اأجل تقلي�ص الطاقة امل�صتخدمة يف 

العاملية  التجارب  بع�ص  عار�صًا  الإنتاج،  عمليات 

التي كللت بالنجاح يف هذا املجال.

ورقتتة  القمال�ص  فريد  املهند�ص  قتتدم  جانبه  متتن 

الرت�صيدية،  الأفتتكتتار  بع�ص  اإىل  تطرقت  علمية 

تقلي�ص  يف  ت�صاعد  التتتتتي  التقنيات  كا�صتخدام 

ا�صتخدام  مثل  امل�صايف،  داخل  امل�صتهلكة  الطاقة 

ال�صناعة  عمليات  يف  التتغتتازات  لف�صل  الأغ�صية 

التتتتتكتتريتتريتتة، وغتتريهتتا متتن الأفتتتكتتتار اخلتت�تترشاء، 

ا�صتخدام  اإعتتادة  يف  التقنيات  هذه  دور  مو�صحًا 

ذات  منتجات  على  للح�صول  النفطية  املخلفات 

اأثتتنتتاء  طتتاقتتة  يتتوفتتر  التتتذي  الأمتتتر  م�صافة،  قيمة 

بيئية  وقيمة  الت�صنيع،  بعد  ومنتجات  التكرير، 

م�صافة بعد ا�صتغالل النفايات.

طاقة متجددة

مو�صوع  اأن  التتهتتدبتتان  يحيى  د.  قتتال  جهته  متتن 

التي تهم  اأهم املوا�صيع  توفري الطاقة يعترب من 

الطلب  لأن  الكويت،  لتتدولتتة  ال�صيا�صية  القيادة 

لبناء  احلاجة  وازديتتتاد  الكهرباء،  على  املتنامي 

حمطات طاقة يوؤدي اإىل ا�صتهالك وهدر امل�صادر 

خلق  التتذي  الأمتتر  للبالد،  والنفطية  القت�صادية 

تر�صيدية،  �صيا�صات  لتطبيق  قتت�تتصتتوى  اأهتتمتتيتتة 

واتباع ا�صرتاتيجيات توفري مدرو�صة.

ال�صتثمارات يف  زيادة  يتطلب  الأمر  اإن  واأ�صاف 

جمال اأبحاث الطاقة على ثالثة حماور اأ�صا�صية، 

اأولها تقليل عملية ال�صتهالك، والثاين رفع كفاءة 

بتتدائتتل عرب  تتتوفتتري  والتتثتتالتتث  التتطتتاقتتة،  ا�صتخدام 

بدًل  للبيئة،  وال�صديقة  املتجددة  الطاقة  ت�صخري 

من ا�صتهالك املوارد النفطية. 

الهدبان  عتتر�تتص  الأختتتتري،  املتتحتتور  يخ�ص  وفيما 

احلالية  ال�صم�صية  الطاقة  تطبيقات  عن  اأفتتكتتارًا 

وتتتطتتوراتتتهتتا يف املتت�تتصتتتتتقتتبتتل، ونتتاقتت�تتص اإمتتكتتانتتيتتة 

ا�صتخدامها خالل عملية التكرير والإنتاج كبديل 

اأثر  من  له  مما  حاليًا،  امل�صتخدمة  للمحروقات 

اإيجابي كبري على البيئة يف املقام الأول، وتقلي�ص 

ا�صتهالك الطاقة النفطية يف املقام الثاين. 

دور التكنولوجيا في 

تحويل المخلفات 

النفطية إلى منتجات 

ذات قيمة مضافة

الطاقة ال�صم�صية م�صدر مهم من م�صادر الطاقة املتجددة
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من االختراعات التي 

قرَّبت المسافات 

وأثرت التواصل بين 

البشر في بقاع األرض

الهاتف
دوره حيوي في حياتنا

�سهدت الب�سرية خالل القرنني املا�سيني قفزات علمية واكت�سافات عظيمة �ساهمت 

يف رفاهية الب�سر، وجعلت حياتهم �سهلة وممتعة، واخت�سرت امل�سافات بعد اأن 

الذي  الهائل  العلمي  التطور  نتيجة  والبحر  واجلو  الأر�ش  على  الب�سر  �سيطر 

الأفراد  كقرية �سغرية، ومتكن  العامل  اأ�سبح  فقد  القرنني،  حدث خالل هذين 

من التنقل عرب القارات، وقطع م�ساحات �سا�سعة يف غ�سون �سويعات معدودة، 

الأر�ش  بقاع  كافة  يف  الب�سر  بني  التوا�سل  اأثرت  التي  الخرتاعات  هذه  ومن 

الهاتف، فقد لعب دورًا حيوياً يف الأمور احلياتية والتجارية وال�سناعية نتيجة 

ت�سهيل عملية التوا�سل بني النا�ش يف خمتلف الأماكن. 

علوم وتكنولوجيا
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فقد الهاتف الثابت مكانته بعد تطّور و�صائل الت�صال احلديثة

اخرتاع الهاتف

كان يعتقد، واإىل وقت لي�ص ببعيد، باأن األك�صندر 

غراهام بيل )1847 - 1922( هو من اخرتع 

اعرتف  الأمريكي  الكونغر�ص  ولكن  الهاتف، 

الإيتتطتتايل  املتتختترتع  بتتتاأن   2002 �صنة  ر�تتصتتمتتيتتًا 

احلقيقي  املخرتع  هو  كتتان  ميوت�صي  اأنطونيو 

للهاتف، ومت اإ�صافته له بعد ذلك، واأن األك�صندر 

الذي  الهاتف  بيل طور فكرة ومنوذج  غراهام 

اخرتعه ميو�صي. 

كيفية عمله

الكالم  وا�صتقبال  اإر�تتصتتال  على  الهاتف  يعمل 

الأ�صخا�ص  اأ�صوات  موجات  حتويل  خالل  من 

التيار  الهاتف  يحول  ثتتم  كهربائي،  تيار  اإىل 

اإىل  ت�صل  �تتصتتوتتتيتتة  متتوجتتات  اإىل  التتكتتهتتربتتائتتي 

مع  الهواتف  ربط  ويتم  به،  املت�صل  ال�صخ�ص 

من  بع�صهم  متتع  امل�صرتكني  ربتتط  اأو  بع�صها 

مق�صم  يجمعها  التي  الهاتفية  اخلطوط  ختتالل 

ات�صالت. 

الهواء،  يف  ذبذبات  كالمنا  يحدث  نتكلم  عندما 

وتتتنتتتتتقتتل هتتتذه التتذبتتذبتتات اإىل قتتر�تتص رقتتيتتق يف 

التت�تتصتتمتتاعتتة التتتتتي منتت�تتصتتكتتهتتا بتتيتتدنتتا، ويتتحتتتتتوي 

من  دقيقة  حبيبات  على  الرقيق  القر�ص  هتتذا 

الكربون، وعندما ت�صغط حبيبات الكربون على 

بع�صها تزداد قوة التيار الكهربائي، وي�صعف 

ال�صخ�ص  اإىل  كلماتنا  تنتقل  ثم  تتباعد  عندما 

الذي نتحدث معه مع التيار الكهربائي املن�صاب 

ا�صتقبال  جهاز  عرب  ي�صتمع  التتذي  الأ�صالك  يف 

حت�صل فيه ذبذبات م�صابهة متامًا للتي حت�صل 

داخل  املتتوجتتود  الإر�تتصتتال  جهاز  يف  املتكلم  عند 

�صوتية  موجات  عنه  وتن�صاأ  الهاتف،  �صماعة 

تتم  وبذلك  اأ�صواتنا،  مع  كبري  اإىل حد  تت�صابه 

الأ�صخا�ص  نعرف  ما  وغالبًا  الهاتفية،  املكاملة 

اإذا  باأ�صمائهم  يخربونا  اأن  قبل  نكلمهم  الذين 

كنا منيز اأ�صواتهم جيدًا، نتيجة لهذه العملية. 

تطور الت�سالت الهاتفية

متتثتتلتتهتتا متتثتتل التت�تتصتتنتتاعتتات الأختتتتتتتترى، بتتتتداأت 

ثم  ب�صيطة،  بتقنيات  التتهتتاتتتفتتيتتة  التتت�تتصتتالت 

تطورت اإىل اأن مت �صناعة اأجهزة خفيفة واأكرث 

فعالية، مثل اأجهزة التلفون التي تعمل باللم�ص 

1941، وبداأت الهواتف الال�صلكية تغزو  �صنة 

الأ�صواق منذ عام 1970. عندها ازدادت �صعبية 

التكنولوجيا  و�صاهمت  الال�صلكية،  الت�صالت 

الرقمية يف تعزيز اأمن الهواتف الرقمية اأي�صًا، 

وبعدها زاد اهتمام ال�رشكات امل�صنعة بالهاتف 

خالفًا لما هو شائع 

.. مخترع الهاتف هو 

اإليطالي ميوتشي 

وليس غراهام بل

الهاتف الذكي قد 

يسهم مستقباًل في 

انتفاء الحاجة لذهاب 

الموظف لمقر عمله! 
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اأ�صبحت الهواتف الذكية هي �صيدة املوقف واأ�صبح من ال�صعوبة مبكان ال�صتغناء عنها

الذكية  التلفونات  ل�صناعة  مهد  الال�صلكي، مما 

واأ�صبح  العامل،  التي غزت  الهاتف اجلوال  اأو 

التتتدول،  خمتلف  يف  امل�صتخدمني  متتاليتتني  لتتهتتا 

الإجنتتتازات  عتتن  التخلي  الب�رش  ي�صتطيع  ولتتن 

التي حققوها، بل يعملون على تطويرها، ومن 

املتوقع اأن تلعب دورا اأكرب يف امل�صتقبل، اإذ اأن 

يكاد  ول  يتتوم،  بعد  يومًا  تتطور  ال�صناعة  هذه 

وا�صتخدامات  تطبيقات  نتترى  حتى  يتتوم  ميتتر 

مزيدًا  امل�صتقبل  هواتف  ت�صهد  ورمبا  جديدة، 

ل�صلكيًا  ال�صحن  مثل  واخلتتدمتتات،  التطور  من 

رمبا  عندها  اأكرب،  ب�صكل  الأعمال  عامل  ودخول 

ينجز كثري من املوظفني كافة اأعمالهم بوا�صطة 

مقرات  اإىل  يذهبوا  اأن  دون  التتذكتتي،  الهاتف 

للحوا�صيب  يق�صي على احلاجة  عملهم، ورمبا 

ال�صخ�صية واملحمولة. 

دور الهواتف الذكية يف حياتنا املعا�سرة

الذكية يف حياتنا  الهواتف  نق�صم دور  اأن  ميكن 

املعا�رشة اإىل ق�صمني، دور اإيجابي ودور �صلبي: 

الذكية  التتهتتواتتتف  ت�صاعدنا  الإيتتجتتابتتي:  التتتدور 

ومتابعتها  املتتعتتلتتومتتات  متتن  الكثري  حفظ  على 

كافة  متابعة  وكذلك  ن�صاء،  وقتتت  ومراجعتها 

اأخبار  متتن  التتعتتامل  يف  حت�صل  التي  التتتتتطتتورات 

القنوات  م�صاهدة  وميكننا  وغتتريهتتا،  وعتتلتتوم 

على  املتوفرة  الإختتبتتاريتتة  واملتتواقتتع  الف�صائية 

من  الكثري  حمتتل  حلت  التتتتتي  التتذكتتيتتة  هواتفنا 

الأجتتتتهتتتتزة، مبتتتا يف ذلتتتك التتتتتلتتفتتزيتتون. وتتتقتتدم 

املتنوعة،  اخلدمات  من  املزيد  الذكية  الهواتف 

ي�صتطيع  منزل  اأو  �صيارة  يرغب يف �رشاء  فمن 

اأن يبحث عنه وهو جال�ص يف بيته ويتمم معظم 

عملية ال�رشاء من خالل التلفون، الذي �صاهم يف 

اخلدمات  عن  ناهيك  واجلهد،  الوقت  اخت�صار 

الرائعة الأخرى، مثل متابعة ح�صاباتك البنكية، 

اإىل  اإ�صافة  املختلفة،  املالية  بالعمليات  والقيام 

من  الكثري  ممار�صة  من  ميكنك  حيث  الت�صلية 

الألعاب وب�صكل مبا�رش مع لعبني من خمتلف 

دول العامل.  

يف  الذكية  الهواتف  �صاهمت  ال�صلبي:  التتتدور 

العتماد  ختتالل  من  النا�ص  بني  الك�صل  تف�صي 

عليها يف كثري من الأمور، واإهمال التمارين التي 

وتن�صيط  ذاكرتنا،  قوة  على  للحفاظ  نحتاجها 

معلومتنا احل�صابية، ويعمل معظم النا�ص يف هذه 

هواتفهم  يف  املهمة  املعلومات  حفظ  على  الأيتتام 

الذكية، حيث ل يكاد كثري من الأ�صخا�ص اليوم 

فلو  اإلتتيتته،  املقربني  اأقتتترب  تلفون  رقتتم  يحفظ 

الأ�صخا�ص  من  عددًا  و�صاألنا  ا�صتبيانًا  اأجرينا 

اأرقتتتتتام التتهتتواتتتف  اإذا كتتانتتوا يتتحتتفتتظتتون  فتتيتتمتتا 

ما  اإذا  الزوجات  ون�صاأل  بزوجاتهم،  اخلا�صة 

كن يحفظن اأرقام هواتف اأزواجهن، لوجدنا اأن 

كثريًا منهم ل يحفظه، بل يحتفظ به يف تلفونه 

الذكي، لذلك فقلة ا�صتخدام الذاكرة يت�صبب يف 

اإ�صعافها اإىل درجة كبرية.

ذو  �صالح  احلديثة  التكنولوجيا  فتتاإن  وهتتكتتذا، 

ويتتوؤثتتر  جليلة،  ختتدمتتات  لنا  يتتقتتدم  فهو  حتتديتتن 

علينا  يجب  لتتذا  ذاتتتته،  التتوقتتت  يف  �صحتنا  على 

نحقق  حتى  ال�صحيح،  بال�صكل  ا�صتخدامها 

الفائدة املرجوة منها.  
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80 كيلو غرامًا من 
عسل السدر حصيلة 

منحل حديقة 

“البترول الوطنية”

ننتج العسل!
مبادرة خارجة عن المألوف

اأن  لها  ميكن  النفط،  تكرير  جمال  يف  تعمل  نفطية  �سركة  اأن  القارئ  ذهن  اإىل  يتبادر  ل  قد 

تنتج منتجات غذائية ا�ستهالكية على �سبيل املثال، وهذا بالفعل اأمر غري ماألوف، لكن ما 

حدث هو اأن »البرتول الوطنية« جتاوزت حدود املاألوف، وخا�ست جتربة فريدة وجديرة 

لتقدمي  واإمنا  الربح،  اإىل  احلال  بطبيعة  تهدف  ل  بيئية،  اأبعاد  ذات  التجربة  بالهتمام. 

منوذج لإمكانية ا�ستغالل موارد البيئة ال�ستغالل الأمثل .. ن�سطحبكم عرب ال�سطور التالية 

مع ق�سة �سركة البرتول الوطنية الكويتية، التي اأنتجت موؤخرًا 80 كيلو غراماً من ع�سل 

النحل ال�سايف الطبيعي!

موقع مع �رشكة مناحل ع�صل املرا�صيم. 

الثالثة  القطفة  يف  اأنتجنا  »لقد  الرخي�ص  وقال 

نوفمرب  يف  ال�صدر  ع�صل  متتن  غتترامتتًا  كيلو   80

املنحل،  اإىل  خاليا  ع�رش  اإ�صافة  بعد  املا�صي، 

و�صوف نتو�صع يف اإنتاج كميات اأكرب من الع�صل 

يف الفرتات املقبلة اإن �صاء اهلل«.

ت�سجيع واهتمام

املبنى  حديقة  يف  منحل  اإن�صاء  فكرة  جاءت  لقد 

يف  العمل  اأن  لتوؤكد  رمزيتها  رغتتم  الرئي�صي، 

تلقى  الواحد، حيث  الفريق  بروح  يتم  ال�رشكة 

الأفكار البناءة كل الت�صجيع من الإدارة العليا 

فتكرب رويدًا رويدًا بالرعاية والهتمام.

وهذا ما ح�صل فقد ح�صدت دائرة اخلدمات العامة 

80 كيلو غراما من ع�صل ال�صدر الكويتي يف القطفة 

الثالثة من هذا املنحل، ويف هذا ال�صدد، اأكد مدير 

الرخي�ص  �صالح  ال�صابق  العامة  اخلدمات  دائرة 

بو�صع خاليا  بتتادرت  العامة  اخلدمات  دائتترة  اأن 

النحل يف حديقة مبنى املكتب الرئي�صي، وفق اتفاق 

مبادرات
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صالح الرخيص: 

التوسع في إنتاج 

كميات أكبر من 

العسل مستقباًل

عذاري العتيبي: 

الموعد المتوقع 

للقطفة المقبلة 

هو مايو 2018

يتم تحديد موعد 

القطفة بناء على 

موسم التزهير 

واعتدال الجو

القطفة املقبلة

يف  لنا  كانت  اخلطوة  هتتذه  تفا�صيل  على  للوقوف 

اإدارة  فريق  رئي�ص  متتع  الوقفة  هتتذه  »الوطنية« 

مت  اأنتته  اأو�صحت  التي  العتيبي،  عتتتذاري  العقود 

 2017 يوليو  و17  مايو   27 يف  قطفتني  ح�صاد 

ي�صل  القطف  معدل  اأن  م�صيفة  الزهور،  مبو�صم 

واأن  الواحد،  باملو�صم  مرات  ثالث  اإىل  مرتني  من 

 ،2018 مايو  هتتو  املقبلة  للقطفة  املتوقع  املتتوعتتد 

ويتم حتديد موعد القطفة بناء على مو�صم التزهري 

واعتدال اجلو.

واأ�صافت اأن »البرتول الوطنية« توفر مبوجب 

التتتفتتاق كتتافتتة الحتتتتتيتتاجتتات التتالزمتتة باملوقع 

الرئي�صي،  املتتبتتنتتى  حتتديتتقتتة  يف  املتتنتتحتتل  لإنتت�تتصتتاء 

جانبها  من  املرا�صيم«  ع�صل  »مناحل  وتتحمل 

م�صوؤولية  اإىل  اإ�تتصتتافتتة  اخلتتاليتتا،  �تتترشاء  تكلفة 

الإنتتتتتاج  مرحلة  اإىل  و�تتصتتوًل  عليها  الإ�تتتترشاف 

والتعبئة.

وملتتعتترفتتة املتتزيتتد حتتول جتتوانتتب هتتذه التجربة، 

طرحنا على عذاري العتيبي الأ�صئلة التالية:

نحل م�سري!

ما هو معدل عدد مرات القطف باملو�صم الواحد؟ 

وكم مرة مت القطف باملو�صم الأول؟

ثالث  اإىل  مرتني  من  ي�سل  قد  القطف  معدل   -

القطف ثالث مرات  الواحد، ومت  باملو�سم  مرات 

بهذا املو�سم.

ما هي الدولة التي مت ا�صترياد النحل منها ونوعه؟

اأول  كارينويل هجني  النوع  - مت جلب نحل من 

دولة جمهورية  من  �سر�ش(  الطباع )غري  هادئ 

م�سر العربية حيث اأن دولة الكويت ت�ستورد من 

م�سر منذ اأكر من ع�سرون عاماً.

ما هو معدل اإنتاج اخللية الواحدة؟

كيلو   5 ال��واح��دة  اخللية  ان��ت��اج  متو�سط   -

غرامات بالقطفة الواحدة وقد ي�سل ل� 3.5 كيلو 

كحد اأدنى و7 كيلو كحد اأق�سى.

ما هي امل�صافة التي ميكن للنحل اجتيازها 

بالطريان؟

- ميكن للنحل الطريان مل�سافة ت�سل اإىل 3 كيلو 

مرتات.

ما هو املوعد املتوقع للقطفة القادمة؟ وعلى اأي 

اأ�صا�ص يتم حتديدها؟

- املوعد املتوقع هو مايو 2018.

على  بناء  يتم  القطفة  موعد  حتديد  وا�سا�ش   -

مو�سم التزهري واعتدال اجلو.

ع�سل �سدر

ما هي كمية النحل باخللية الواحدة؟

- الكمية هي )ملكة واحدة( وطائفة من النحل 

نحلة   3000 اىل  ت�سل  قد  الذكور  وال�سغالت 

باخللية الواحدة.

ما هو متو�صط عمر النحل؟

- متو�سط عمر النحلة 45 يوماً.

اأم مت زيادة  هل مت زيادة الطرود باخللية الواحدة، 

اأعداد اخلاليا ب�صهر �صبتمرب لت�صبح 20 خلية؟

نوفمرب  ب�سهر  خاليا   )10( ع��دد  زي���ادة  مت   -

2017 لي�سبح الإجمايل 20 خلية، كما مت اإ�سافة 

)10( طرود باخلاليا القدمية.

ما هي اأنواع الع�صل الذي يتم ح�صادة باملو�صم؟

ع�سل  ح�ساد  يتم  يوليو  و�سهر  مايو  ب�سهر   -

ربيعي كويتي وع�سل الكينا.

- ب�سهر نوفمرب يتم ح�ساد ع�سل ال�سدر الكويتي.

لقطة من منحل ال�رشكة ويف الإطار �صالح الرخّي�ص وعذاري العتيبي
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جمموعة فريو�سات

كبد  اأن  العلماء  اكت�صف  العلمي  التطور  متتع 

لتتالإ�تتصتتابتتة مبجموعة  يتتتتتعتتر�تتص  قتتتد  النتت�تتصتتان 

العلماء  عليها  اأطتتلتتق  وقتتتد  التتفتتريو�تتصتتات،  متتن 

عتتتتدة حتتتتتروف لتتلتتتتتفتتريتتق فتتيتتمتتا بتتيتتنتتهتتا، فتتتتاأول 

حرف  اتخذت  اكت�صافها  مت  التي  الفريو�صات 

مثل  اأختتترى  اأنتتتواع  اكت�صاف  تتتتواىل  ثتتم   ،)A(

اأيتتن  يتتتدري  ومتتن   )،B،C،D،E،F،G،GB(

تنتهي هذه القائمة.

العدوى،  طريقة  يف  الفريو�صات  هذه  وتختلف 

وكذلك يف مدة املر�ص ودرجة اخلطورة.

بينما  خطورة  الأقتتل   )A،E( النوعان  ويعترب 

النوعان )B،C( الأكرث خطورة.

)B( اللتهاب الكبدي

الفريو�صية  الكبدية  اللتهابات  اأكتترث  يعترب   -

�رشا�صة.

- هناك ما يزيد عن 350 مليون ان�صان م�صاب 

يقرب من  ما  عام  كل  يقتل  التتذي  املر�ص،  بهذا 

حوايل 250 األف ان�صان حول العامل.

قدرته  يف   )B( الكبدي  اللتهاب  خطورة  تكمن   -

الكبد هو اأحد معجزات اخلالق، فهو اأكفاأ م�سنع للتخل�ش من ال�سموم 

عرفته اأو قد تعرفه الب�سرية، وهو اأي�ساً امل�سوؤول عن التمثيل الغذائي 

للعديد من املواد الغذائية، ويقوم باملئات من الوظائف الأخرى، واأية 

اإ�سابة اأو خلل ي�سيب الكبد يكون له تاأثري كبري على �سحة الإن�سان، 

وقد و�سفه اأبقراط بالداء الأ�سفر منذ ما يقرب من حوايل األفي عام.

�شحة

تهديد لحياة اإلنسان

فيروسات الكبد
بقلم: د. مدحت �سهاب الدين

الق�سم الطبي

دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة



43

اكتشف العلماء أن كبد 

االنسان قد يتعرض 

لإلصابة بمجموعة 

من الفيروسات

ينتقل فيروس الكبد 

بطرق عدة منها نقل الدم 

وزراعة األعضاء والوشم 

وأدوات الحالقة

من وسائل الوقاية 

استخدام الحقن الطبية 

مرة واحدة ثم التخلص 

اآلمن منها

الكبرية يف النتقال من الن�صان امل�صاب اإىل الإن�صان 

ال�صليم، مع وجود كمية �صئيلة من الفريو�ص. 

يتتقتترب من  - يف الإ�تتصتتابتتات احلتتتادة ي�صفى متتا 

حوايل 90-95 % من احلالت، ويتحول حوايل 

من 5-10 % من املر�صى اإىل الإ�صابة املزمنة.

)C( اللتهاب الكبدي

- قد ل يكون الأو�صع انت�صارًا غري اأن اخلطورة 

ما  حتتتول  يف  تكمن  الفريو�ص  بهذا  الإ�صابة  يف 

يقرب ما 85 % من حالت الإ�صابة اإىل حالت 

مزمنة منذ البداية.

مليون   200 بتتحتتوايل  امل�صابني  عتتدد  يتتقتتدر   -

اإن�صان حول العامل.

- غالبًا ما تكون اأعرا�ص املر�ص �صامتة لفرتة 

مما  مبتتر�تتصتته،  املتت�تتصتتاب  يعلم  اأن  دون  طتتويتتلتتة 

يعطى الفريو�ص الفر�صة الكاملة والوقت الكايف 

للتاأثري على الكبد وتدمريه.

طرق العدوى

باملر�ص  امل�صابة  الأم  من  الفريو�ص  ينتقل   -

اإىل جنينها اأو وليدها من خالل امل�صيمة قبل اأو 

اأثناء الولدة.

زراعة  خالل  من  اأي�صًا  الفريو�ص  ينتقل   -

الأع�صاء.

نف�ص  ا�صتعمال  اأن  حيث  املخدرات،  حقن   -

�صخ�ص  من  لأكرث  املخدرات  حقن  يف  الإبرة 

ا�صتن�صاق  و�صائل  بع�ص  اإن  بل  العدوى،  تنقل 

تنقل  قد  الأخرى  هي  اأنها  وجد  املخدرات 

العدوى لأنها قد تكون ملوثة باإفرازات الأنف 

امللوثة بالدم.

- طرق نقل الدم اأو م�صتقاته.

- العاملون يف احلقل الطبي. 

امل�صابني  الأ�صخا�ص  املمار�صة اجلن�صية مع   -

باملر�ص.  

امللوثة  الأدوات  ا�صتخدام  ب�صبب  العدوي   -

بالدم مثل:

الو�صم والعالج بالوخز بالإبر. •

بالغري  • اخلا�صة  احلالقة  اأدوات  ا�صتعمال 

مثل فر�ص اأو اأموا�ص احلالقة.

اأدوات  • اأو  الأظتتتتافتتتتر  متتقتت�تتص  ا�تتصتتتتتختتدام 

التجميل الأخرى بال�صالونات.

الطرق ال�صعبية يف العالج. •

فرتة احل�سانة

 )B( ترتاوح فرتة احل�صانة يف اللتهاب الكبدي

ما بني 6 اإىل 24 اأ�صبوعًا، يف حني ترتاوح فرتة 

احل�صانة يف اللتهاب الكبدي )C( ما بني 5 اإىل 

12 اأ�صبوعًا.

الأعرا�ش

)B( يف اللتهاب الكبدي

- فقدان ال�صهية.

- الغثيان والقيء.

- الإنهاك اجل�صدي.

- اآلم البطن والع�صالت.

- ا�صفرار العني واأي�صًا البول.

- احلمى.

)C( يف اللتهاب الكبدي

- نادرًا ما تكون حادة.

الغثيان  مثل  حمددة  غري  اأعرا�ص  هناك   -

والإنهاك واآلم البطن.

امل�ساعفات

ال�صت�صقاء  اإىل  ذلك  ويوؤدى  الكبدي  الف�صل   -

وت�صخم الكبد والطحال والقيء الدموي ومن 

ثم الغيبوبة الكبدية.

- الف�صل الكبدي الكلوي.

- �رشطان الكبد.

اكت�ساف املر�ش

- الفح�ص الإكلينيكي والتاريخ املر�صى.

- متابعة وظائف الكبد با�صتمرار.

- التحليل النوعي للفريو�صات .

الوقاية

الغري  اجلن�صية  العالقات  عن  البتعاد   -

م�رشوعة واللتزام بالعفة.

- البتعاد عن املخدرات بجميع طرق تعاطيها.

- ا�صتخدام احلقن الطبية مرة واحدة، ومن ثم 

التخل�ص الآمن منها.

فر�ص  مثل  الغري  اأدوات  ا�صتخدام  عدم   -

مق�ص  واأي�صًا  احلالقة  اموا�ص  اأو  احلالقة 

الأظافر اأو اأدوات جتميل وتقليم الأظافر.  

- احلر�ص على التطعيم �صد اللتهاب الكبدي 

)B( يف حالة عدم التطعيم م�صبقًا.

اللتهاب  �صد  تطعيم  يتتوجتتد  ل  الآن  حتى   -

.)C( الكبدي

جهود الدولة

- الفح�ص الدقيق للدم وم�صتقاته، قبل اإجراء 

من  خلوه  على  للحر�ص  الدم  نقل  عمليات 

الأمرا�ص املعدية. 

- عدم ا�صترياد الدم من اخلارج.

- فح�ص العمالة الوافدة.

- فح�ص املواطنني عند التوظيف.

- التطعيم الإجباري للمواليد.

الدورات  وتنظيم  ال�صحية  التوعية  برامج   -

والندوات التوعوية لكافة فئات املجتمع.
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بطاقة تعارف.. من اأنِت؟ وما هو تخ�ص�صِك  •

الدرا�صي، واجلامعة التي تخرجِت منها؟

الهند�سة  يف  تخ�س�ست  عو�ش،  عبداهلل  مرمي 

الهند�سة  كلية  يف  ودر���س��ت  الكيميائية، 

والبرتول- جامعة الكويت.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤدينه؟ •

بدائرة  �سناعية  �سحة  كمهند�سة  اأع��م��ل 

وت�سمل  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة 

التخطيط،  يف  امل�����س��ارك��ة  م�����س��وؤول��ي��ات��ي، 

والتطوير، وتنفيذ خطط احلفاظ على واإدارة 

مواقع  خمتلف  يف  ال�سناعية  ال�سحة  اأنظمة 

برامج حت�سني  امل�ساركة يف  واأي�ساً  ال�سركة، 

وعمليات  املهنية،  ال�سحة  اإدارة  ن��ظ��ام 

ومواكبة  الأداء،  وقيا�ش  لتقييم  التدقيق 

املتعلقة  ال�سناعة  لتطوير  ال�سبل  اأح��دث 

تدريبية  برامج  وتقدمي  املهنية،  بال�سحة 

ال�سحة  جم��ال  يف  والكفاءة  الوعي  ل��زي��ادة 

وجوه

زيارة  اأي�ساً  العمل  مهام  وت�سمل  ال�سناعية، 

اللتزام  لتاأكيد  بال�سركة  املختلفة  املواقع 

العمل،  ممار�سات  اأثناء  ال�سحية  باجلوانب 

وتقدمي امل�سورة يف اإطار حتقيق كفاءة العمل 

واملرافق ال�سحية.

ما وراء اختيارِك العمل يف القطاع النفطي؟ •

كبرية  بفر�ش  يتمتع  قطاع  النفطي  القطاع 

ل��ت��ط��وي��ر ال�����ذات، وحت��ق��ي��ق ال��ط��م��وح��ات 

ال�سخ�سية، ودعم البتكار والتطوير، وهو يف 

نف�ش الوقت قطاع يت�سم بالتحديات الكثرية، 

والتي من خالل مواجهتها يتمكن ال�سباب من 

تطوير مهاراتهم الذاتية.

اإىل اأي مدى مل�صِت اختالف بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

الدرا�سة تعطى الأ�سا�ش الذي ميكن اأن تبنى 

عليه احلرفية واملهنية يف العمل. ومن ثم تاأتي 

اخلربات،  تبادل  خالل  من  العمل  يف  اخلربة 

فممار�سة الأعمال دون درا�سة متعمقة جتعل 

منا�سبة  ب�سورة  العمل  اتقان  ال�سعب  من 

فالدرا�سة  النظرية،  الأ�س�ش  لفتقاد  نتيجة 

هي مفاتيح العمل والقواعد الأ�سا�سية لنقطة 

يف  ولكن  العملية،  احلياة  بداية  يف  النطالق 

عن  يختلف  نف�سه  العمل  �سوق  الوقت  نف�ش 

الدرا�سة الأكادميية، لأنه يحدد مدى الكفاءة 

امل�ساكل  م��ع  والتعامل  العمل  ممار�سة  يف 

واملرونة يف حلها.

ما هي اأهم التحديات التي تواجهينها يف  •

جمال العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

اأكرب التحديات التي واجهتني يف بداية العمل 

وك�سب  النف�ش،  اإثبات  يف  متثلت  بال�سركة 

ذلك  بعد  ثم  املخ�سرمني،  الزمالء  اح��رتام 

اإيجاد  كيفية  يف  تكمن  ال�سعوبة  اأ�سبحت 

تتطلب  التي  املهنية،  احلياة  بني  ما  ت��وازن 

التي  ال�سخ�سية  واحلياة  كبريًا،  جمهودًا 

عبداهلل مريم 

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�ش 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.

القطاع النفطي يتمتع بفرص كبيرة 

لتطوير الذات وتحقيق الطموحات
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يجعلها  ما  لها  اأقدم  واأن  ال�سغرية،  اأ�سرتي 

اأ�سرة مميزة.

ما هي اأولوياتِك يف احلياة؟ •

بعد ر�سى اهلل ور�سى والدي، تتمثل اأولوياتي 

والعلم  والأخ���الق،  وال�سحة،  العائلة،  يف 

والعمل، والو�سول اإىل اأهدايف وطموحاتي.

 ما ال�صوؤال الذي توقعته ومل ا�صاأله لِك؟ وما  •

هي الإجابة؟

من  مقاومة  كامراأة واجهت  ال�سوؤال هو: هل 

الأهل للعمل بالقطاع النفطي؟

الإجابة: لقد �ساندتني عائلتي كثريًا ودعمتني 

لاللتحاق بالعمل بالقطاع النفطي، وكانت خري 

�سند يل، وما زال الدعم والت�سجيع م�ستمر من 

التميز  حتقيقي  على  دائ��م  وحر�سها  قبلها، 

والنجاح يف جمال عملي.

كانت ول تزال حجر الأ�سا�ش يف حياتي، حيث 

اأنني متزوجة ولدي اأطفال، كما اأن العمل يف 

�سركة رائدة بحجم »�سركة البرتول الوطنية 

مع  والتعامل  فيها  وال��ن��ج��اح  الكويتية«، 

متطلباتها، ي�ستدعي بذل جهود كبرية.

لكنني متكنت من التغلب على هذه التحديات 

باملثابرة، والجتهاد بالعمل، وال�سعي الدائم 

ملواكبة التطورات املت�سارعة يف جمال عملي.

هل �صعرِت اأن عملِك يتنا�صب مع ميولِك؟ •

واهتماماتي  ميويل  مع  عملي  يتنا�سب  نعم 

املزيد  لأتعلم  الفر�سة  وجدت  وقد  العلمية، 

عملي  جم��ال  اأن  حيث  اخل���ربات،  واأكت�سب 

مبا  متعددة  جمالت  يف  علمية  خربة  يتطلب 

منحني الفر�سة لأك�سب املزيد من ال�سهادات 

العلمية. 

ما هي روؤيتِك يف تطوير الذات؟  •

 تعلم لغة جديدة واإتقانها، حيث اإّن تعلم لغة 

جديدة �سيعزز الثقة بالنف�ش، وكذلك ح�سور 

التدريبية،  وال����دورات  العلمية  ال��ن��دوات 

واختيار  املحبطني،  الأ�سخا�ش  وجتنب 

الأ�سدقاء املتفائلني الذين يتمتعون ب�سخ�سية 

اإيجابية، اإ�سافة اإىل الت�سلح بالعلم واملعرفة، 

ول يق�سد بالعلم التح�سيل الأكادميي فقط، 

اأي  يف  والثقافة  املعرفة  عن  البحث  واإمن��ا 

قائمة على  مكان، وتكوين عالقات اجتماعية 

الود والحرتام وحمبة الآخرين.

اأجل  من  اخلطابة  فن  تعّلم  يتوجب  كذلك 

اأمام  بناء ال�سخ�سية، والقدرة على التحدث 

النا�ش دون تردد اأو خوف، وبالتايل التوا�سل 

مع الآخرين ب�سكل اأف�سل.

ما هي طموحاتِك، وما الذي تودين حتقيقه  •

يف امل�صتقبل؟

اأطمح اىل ر�سى اهلل ور�سى الوالدين، واأطمح 

اإىل ترك ب�سمة مميزة يل يف جمال عملي، واأن 

وعلى  النفطي،  القطاع  تطوير  يف  اأ�ساهم 

على  اأح��اف��ظ  اأن  اأمتنى  اخلا�ش  امل�ستوى 

مرمي تت�صلم �صهادة تقدير من ال�رشكة

 التوازن بين الحياة 

المهنية والشخصية 

من التحديات المبكرة 

التي واجهتني

العمل يختلف عن 

الدراسة األكاديمية 

فهو يحدد مدى الكفاءة 

في حل المشاكل 
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هل تعلم ؟ 
اأن اأول م�صفاة لتكرير النفط في 	 

الكويت اأن�صئت بمدينة الأحمدي 
�صنة 1949. 

اأنه تم افتتاح الر�صيف الجنوبي عام 	 
1949 ويت�صع لثماني �صفن.  

اأن اإن�صاء محطة التجارب الزراعية 	 
تم �صنة 1953. 

معلومات عامة
ي�صتخدم الإن�صان للعبو�س حوالي اأربع وثالثين 	 

ع�صلة، بينما ي�صتخدم �صبع ع�صرة ع�صلة اأثناء 
التب�صم.

اإذا تعر�س الج�صم للجفاف وفقد اأكثر من 20 % من 	 
ال�صوائل الموجودة فيه فاإنه يموت.

يحتوي ج�صم الإن�صان من 4.7 اإلى 5.5 لتر من الدم. 	 

كلمات
كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بوؤ�صه.	 

يقيم الم�صتحيل في اأحالم العاجزين.	 

اإذا اختفى العدل من الأر�س لم يعد لوجود الإن�صان 	 
قيمة.

من الكويت
تم اإن�صاء اأول مطار في الكويت خلف بوابة 	 

ال�صعب عام 1927. 

تاأ�ص�صت بلدية الكويت في عهد ال�صيخ اأحمد 	 
الجابر ال�صباح عام 1930.  

بناء �صور الكويت الأول من الطين وطوله 750 	 
مترًا لحماية المدينة من الغزو الخارجي كان 

في عام 1760.  

شخصيات
اإيرن�صت ميلر )1899 - 1961(، اأحد اأهم الكتاب والروائيين الأمريكيين. كتب العديد من 

الروايات والق�ص�س الق�صيرة، وغلبت على كتاباته النظرة ال�صوداوية في بداية حياته الأدبية 
لكنه غير نظرته نحو الحياة فيما بعد، وكتب ممجدًا القوة النف�صية لعقل الإن�صان وتحدي قوى 
الطبيعة. من اأعماله »ثم ت�صرق ال�صم�س، وداعا لل�صالح، لمن تقرع الأجرا�س وغيرها«، وقد حاز 

على العديد من الجوائز مثل جائزة نوبل لالأدب عام 1954، ومات منتحرًا �صنة 1961. 
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بين     • لما  يت�صع  الدوحة  منطقة  في  مركب  ببناء  ال�صركة  قيام 
150 – 200 راكب للقيام برحالت بحرية ترويحية للعاملين.

فرحة  • لمتابعة  الكويت  اأحياء  بع�س  في  »الوطنية«  لــ  جولة 
الأطفال اأثناء ح�صولهم على القرقيعان.

 الم�صدر »الوطنية« عدد اكتوبر 1975  

الم�صدر »الوطنية« عدد اأغ�صط�س 1975  
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