مشاريع عمالقة لرفع الطاقة التكريرية

اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
جملة �شهرية ت�صدرها
دائرة العالقات العامة والإعالم
ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
(�صدر العدد الأول يف يناير )1975
رئي�سة التحرير

خلود �سعد املطريي

(مديرة العالقات العامة والإعالم)
ملرا�سلتنا
�ص.ب 70 :ال�صفاة – الكويت 13001
mha220@knpc.com
ymh999@knpc.com

قصص نجاح

للتوا�صل

هاتف23887579 – 23887597 :

8

فاك�س23986221 :

املوقع الإلكرتوين وح�سابات التوا�صل
www.knpc.com
@knpcofficial

تنفيذ وطباعة
جمموعة النظائر الإعالمية

منتدى استراتيجية الطاقة

الرضا الوظيفي

الغالف
م�رشوع الوقود البيئي  -م�صفاة ميناء عبداهلل
حلظات ال�صباح الأوىل ،ت�صوير :مريزا �أوي�س

2017

4
31

ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻌﺪد
مركز
متطور
ّ

12

 3خطوات!

28

الدواء
والغذاء!

38

القدوة احل�سنة
للقدوة احل�سنة �أهمية كربى يف حياة كل فرد منا ،فالإن�سان يحتاج
منذ �سن مبكرة �إىل وجود ال�شخ�صية الإيجابية الناجحة ،التي
يرى فيها مثا ًال جيد ًا يدفعه �إىل تطوير نف�سه وقدراته ،وحتديد
مالمح ال�شخ�صية التي يطمح �أن يكونها يف امل�ستقبل.
وانطالق ًا من هذه الفكرة ،نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم
ل�ق��ا ًء ح��واري� ًا مبا�رش ًا م��ع ع��دد م��ن ال�ق�ي��ادات ال�ب��ارزة يف �رشكة
ال�ب�ترول الوطنية الكويتية ،وه��و اللقاء الأول من نوعه ،حيث
عر�ضت خالله هذه القيادات خال�صة جتاربها ،وق�ص�ص النجاح
التي �أو�صلتها �إىل مواقع قيادية رفيعة ،على م�ستوى ال�رشكة
والقطاع النفطي الكويتي.
لقد كان هذا اللقاء التفاعلي مبثابة فر�صة ذهبية للع�رشات من
موظفينا اجلدد ،الذين �شاركوا معنا ،وا�ستمعوا لنماذج وطنية
رشفة ،متكنت بكفاءتها و�إ�رصارها واجتهادها ،من �شق طريقها
م� ِّ
نحو النجاح ،لت�شكل مثا ًال يحتذى ،وقدوة طيبة وملهمة للأجيال
اجلديدة ،يف قطاع حيوي هام ومليء بالتحديات.
اللقاء امل��ذك��ور ج��اء تتويج ًا لربنامج تدريبي ي�ع�زِّز م��ن فر�ص
�شبابنا يف النجاح والتميز ،وترعاه ال�رشكة بالتعاون مع «جمعية
�إجناز الكويت» ،يف �إطار اتفاقية وقعناها عام  ،2017مدتها ثالث
�سنوات ،ويتم خاللها تدريب وت�أهيل  1800من ال�شباب الكويتي
الطموح ،يف املعاهد التطبيقية واملدار�س الثانوية ،وقد مت بالفعل
تدريب  600طالب بنجاح يف ال�سنة الأوىل.
وقد ارت�أت ال�رشكة اال�ستفادة من برامج القدرات واملهارات التي
يقدمها الربنامج ،لتعزيز �إمكانيات موظفينا ال�شباب املعينني حديث ًا،
حر�ص ًا من ال�رشكة على متكني موظفيها من امتالك روح املبادرة،
واالبتكار ،والإبداع ،وحت ُّمل امل�س�ؤولية ،و�إك�سابهم املهارات التي
جتعلهم قادرين على �إثبات جدارتهم يف املناف�سة والتفوق والتم ّيز.

خلود �سعد املطريي

مشاركات
شاركت به «البترول الوطنية» بفاعلية

منتدى استراتيجية الطاقة

المنتدى ناقش
استراتيجية التعامل مع
التحديات التي تواجه
قطاع الطاقة العالمي
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رغم توجه كربى �شركات النفط العاملية نحو االهتمام
بالبيئة ،وتطوير الكفاءات ،والتحول �إىل التطبيقات
الرقمية للتغلب على �أي عقبات قد تواجه ال�صناعة
التكريرية ،تطرح �سوق الطاقة با�ستمرار املزيد من
التحديات ال�ضخمة �أمام ال�شركات املنتجة ،حيث ظهر
االهتمام العاملي مب�صادر الطاقة املتجددة والبديلة،
و�شهدت الأ�سواق تذبذبات حادة يف الأ�سعار بالإ�ضافة
ملواجهة العديد من التغريات الأخرى ،الأمر الذي يدفع
�شركات النفط والطاقة دائماً للتفكري ب�إجراء تغيريات يف
ا�سرتاتيجياتها من �أجل التنمية.
ً
«البرتول الوطنية» �شاركت م�ؤخرا يف منتدى ا�سرتاتيجية
الطاقة ،ال��ذي �أق��ي��م حت��ت رع��اي��ة وزي��ر النفط ووزي��ر
الكهرباء وامل��اء بخيت الر�شيدي ،وا�ستقطب م�شاركة
دولية وا�سعة من  20دولة لنقا�ش ا�سرتاتيجية التعامل
مع الفر�ص والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العاملي.

بخيت الر�شيدي

الرشيدي:

آلية دائمة

للتعاون بين “أوبك”
والمنتجين المستقلين

�أعلى م�ستوى
�شهد عام  2018ارتفاع �أ�سعار النفط ب�شكل
ملحوظ ،لت�صل �إىل �أعلى م�ستوياتها منذ ثالث
�سنوات ك��رد فعل طبيعي ل�سيا�سة تخفي�ض
الإنتاج التي التزم بها معظم الدول املنتجة.
و�شكلت توقعات م�سار ��س��وق النفط يف عام
 2018واح��دة من �أب��رز امل�سائل التي تطرقت
لها مناق�شات منتدى ا�سرتاتيجية الطاقة ،الذي
نظمته جملة «برتوليوم �إيكومن�ست» بالتعاون
م��ع م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية و�رشكاتها
التابعة ،حيث �أثارت عدد ًا من الت�سا�ؤالت حول
ا��س�ت�م��رار تخفي�ضات امل �خ��زون��ات ،وت ��وازن
ال�سوق ،والنفط ال�صخري ،وكذلك التعاون مع
منتجي النفط غري الأع�ضاء يف «�أوبك» ،وبع�ض
امل��و��ض��وع��ات الأخ� ��رى ال�ت��ي تهم ال�صناعات
النفطية.
وت��ط ��رق امل �ن �ت ��دى ،يف دورت � ��ه ال ��راب��ع ��ة� ،إىل
ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار ،و�آلية متويل الطاقة
على امل��دى الزمني الطويل ،خا�صة بعد فرتة
الركود ال�سابقة.

نزار العد�ساين

العدساني:

حممد غازي املطريي

المطيري:

المؤسسة تسعى

يجب التكاتف

لرفع القدرة اإلنتاجية

لمواجهة تحديات

والطاقة التكريرية

أسواق الطاقة العالمية

ا�ستقرار ال�سوق
ال �ن �ف �ط �ي��ة ال ت �� �ش �ج��ع �إط �ل��اق� � � ًا ع �ل ��ى زي � ��ادة
قال الوزير الر�شيدي خالل املنتدى �إن منظمة اال� �س �ت �ث �م��ارات ،خ��ا��ص��ة يف م���ش��اري��ع احل�ف��ر
الدول امل�صدرة للنفط «�أوب��ك» و�رشكائها من واال�ستك�شاف طويلة امل��دى ،والتي حتتاج يف
املنتجني امل�ستقلني ،ي��رك��زون على ا�ستقرار املتو�سط �إىل � 5سنوات لرتى النتائج.
ال�سوق بغ�ض النظر عن �أ�سعار النفط التي
�آلية تعاون
ال تعد هاج�س ًا لهم ،و��ش��دد على �أن املنظمة
و�أكد الر�شيدي �أن هناك حاجة �إىل �آلية دائمة
ت�سعى �إىل خلق نوع من التوازن بني العر�ض
وال �ط �ل ��ب ،وه� ��ذا الأم � ��ر ي���ص��ب يف م�صلحة ال�ستقرار ال�سوق ب��د ًال من االتفاقات امل�ؤقتة
امل�ستهلكني يف ال��درج��ة الأول ،ث��م امل��وردي��ن خلف�ض معدالت الإنتاج ،م�شري ًا �إىل �أن الأع�ضاء
م��ن داخ ��ل �أوب� ��ك وخ��ارج �ه��ا ي��دع�م��ون �إي �ج��اد
و�رشكات اال�ستثمار تباع ًا.
و�أو�ضح �أن ال�رشكات حتجم عن اال�ستثمار يف ه��ذ الآل �ي��ة ،على �أن ي�ك��ون ال�ت�ع��اون فيها بني
ال�سوق النفطية املتذبذبة ،وهو ما يظهر يف �شكل املنتجني من داخل �أوبك وخارجها ،و�أن ت�ضم
نق�ص يف االم��دادات على املدى الزمني البعيد ،امل�ستهلكني �أي�ض ًا.
مبين ًا �أن��ه يتم التوا�صل حالي ًا م��ع الأع�ضاء وح��ول طبيعة الآلية امل��ذك��ورة ،قال الر�شيدي
امل�ستقلني للو�صول �إىل مرحلة ا�ستقرار ال�سوق �إنها ترتكز على اتفاقية خف�ض الإنتاج احلالية،
وال �ت��وازن ب�ين العر�ض والطلب ،وه��ي �أم��ور التي �ستنتهي مع نهاية  ،2018م�شري ًا �إىل �أنه
تعزز اال�ستثمار يف ال�سوق النفطية خا�صة يف مل تتم مناق�شة تلك الآلية حتى الآن ،ولكنها
اال�ستك�شاف والإن�ت��اج ،متوقع ًا الو�صول �إىل مطروحة ومناق�شتها قادمة ال حمالة.
نقطة التوازن املن�شودة نهاية العام احلايل �أو و�أ� ��ض���اف �أن الآل� �ي ��ة ال ��دائ �م ��ة ال ت�ستهدف
خم��زون��ات �أو �أ��س�ع��ار ًا للنفط حم ��ددة ،و�إمن��ا
بداية العام املقبل.
و�شدد وزي��ر النفط على �أن زي��ادة املخزونات ترتكز على ا�ستقرار ال�سوق ب�شكل عام.
5

القيادات النفطية يف مقدمة ح�ضور املنتدى

تعزيز القدرات
م��ن جهته ق��ال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية نزار العد�ساين �إن املحرك
الرئي�سي لنجاح حتويل الطاقة ،والتحول
الآمن يف امل�ستقبل ،هو تعزيز القدرات الفنية
والقيادية ،وتطوير اخلربات الوطنية ،متوقع ًا
�أن تنفق امل�ؤ�س�سة  114مليار دوالر لتنفيذ
م�شاريع نفطية على مدى ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ،بالإ�ضافة �إىل  394مليار دوالر بعد
ذلك �إىل عام .2040
و�أ� �ض��اف العد�ساين �أن الطاقة ه��ي �رشيان
وع�صب احلياة املعا�رصة للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،م�ؤكد ًا دراية اجلميع ب�أن النفط
لن ي�ستمر �إىل الأب��د ،ولكنه �سيبقى �رضوري ًا
وح�ي��وي� ًا للتنمية العاملية يف العقود املقبلة،
ول�ل�إي�ف��اء باحتياجات الطلب املتنامية ف�إنه
م��ن ال ���ضروري التحول نحو تطوير �أن��واع
�أخرى من الطاقة املتجددة ،م�ؤكد ًا �أن العامل
لن ي�ستطيع التخلي عن �صناعة النفط والغاز،
و�أن امل�ستقبل يحتاج لكل �أنواع الطاقة.
تعمل مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها
من أجل توفير بيئة
نظيفة للجميع
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و�أو�ضح �أن �أ�سواق الطاقة تواجه حتديات
معقدة ومتنوعة يجب التعامل معها مبهنية
وبا�سرتاتيجية طموحة لال�ستثمار واالبتكار
والتعاون ،مبين ًا �أن امل�ؤ�س�سة تعمل و�سط
م� �ت� �غ�ي�رات م �ت �� �س��ارع��ة وحت� ��دي� ��ات حم�ل�ي��ة
ودول �ي ��ة ،وم ��ع ذل ��ك ت��وا��ص��ل ال�ترك�ي��ز على
اال�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها �أن حتول
دولة الكويت لتكون يف و�ضع �أف�ضل.
ا�سرتاتيجية 2040

وتابع العد�ساين قائ ًال �إن ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة
تتمثل يف تكون الكويت رائدة عاملي ًا يف �صناعة
النفط والغاز املتكاملة من خالل عدة نقاط،
وهي اال�ستفادة من االبتكار لتعظيم الربحية،
والعمل مع كوادر م�ؤهلة وحمفزة ،وحتقيق
الأهداف بكفاءة وفعالية ،وااللتزام مبعايري
ال�صحة وال�سالمة والأم ��ن ،بالإ�ضافة �إىل
املحافظة على البيئة.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة �أطلقت ا�سرتاتيجيتها
لعام  ،2040والتي تركز على النمو يف جميع
�أن�شطتها ،وحت�سني �سل�سلة القيمة امل�ضافة
ل�صناعة النفط وال�غ��از يف ال�ك��وي��ت ،وه��و ما
ي���ش�م��ل ت �ع��زي��ز ح���ص��ة ال �ن �ف��ط ��ض�م��ن م��زي��ج
خليط الطاقة الكلي ،وا�ستخدام تطبيقات
التكنولوجيا احلديثة ،والتو�سع يف الأعمال
البرتوكيماوية ،حيث تدعو اال�سرتاتيجية �إىل
حتقيق طاقة �إنتاجية من النفط اخل��ام تبلغ

حوايل  4.75مليون برميل يومي ًا بحلول عام
.2040
و�أكد العد�ساين �أن �رشكة نفط الكويت ما�ضية
نحو حتقيق هدفها و�إنتاج الأرقام امل�ستهدفة
يف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،و�أن جميع م�شاريعها
التي تدعم تلك امل�ستويات يف مرحلة التنفيذ
و�سيتم ت�شغيلها وف�ق��ا للخطط املر�سومة
والربنامج الزمني ،و�إىل جانب ذلك ت�ستهدف
اال�سرتاتيجية تطوير �إن�ت��اج الغاز الطبيعي
غري امل�صاحب لي�صل �إىل  2.5مليار قدم مكعب
يومي ًا يف عام .2040
القدرة التكريرية
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل خطط رف��ع ق ��درات �إنتاج
النفط والغاز ،قال العد�ساين �إن امل�ؤ�س�سة
ت�سعى �أي�ضا لزيادة قدرات التكرير لإنتاج
الوقود النظيف ،حيث تخطط لزيادة القدرة
التكريرية للم�صايف املحلية لت�صل �إىل 2
مليون برميل يومي ًا بحلول ع��ام ،2035
مع التو�سع يف م�شاريع الطاقة التكريرية
يف دولة الكويت وب�أعلى م�ستوى حتويلي،
“البترول الوطنية”
تتبنى البيئة النظيفة
واستخدامها للطاقة
البديلة في تزايد

املحافظة على الكفاءات الب�رشية من �أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي

م��و��ض�ح� ًا �أن ه ��ذه ال�ت��و��س�ع��ات �ست�ضمن
ت�رصيف النفوط الكويتية الثقيلة يف م�صايف
التكرير املحلية ،وكذلك �ستلبي االحتياجات
املحلية من الطاقة ،وحتقق �أعلى م�ستوى
من الطاقة التحويلية يف امل�صايف املحلية،
حيث توفر م�صادر جديدة للوقود لتلبية
االح�ت�ي��اج��ات املحلية م��ن ال�ط��اق��ة ،وتوفر
م�ن�ت�ج��ات ب�ترول �ي��ة م�ط��اب�ق��ة للموا�صفات
العاملية املطلوبة.
و�أك��د �أن امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة بد�أت
م��ؤخ��ر ًا �إج��راء درا�سة ج��دوى �أولية بهدف
تو�سيع طاقة التكرير ورفعها بحوايل 300
�أل ��ف ب��رم�ي��ل ي��وم �ي � ًا ،الف �ت � ًا �إىل �أن �ن��ا نهدف
�إىل حتقيق ال�ت�ك��ام��ل ب�ين عمليات التكرير
و�صناعات البرتوكيماويات حملي ًا ل�ضمان
�أعلى قيمة.
بيئة نظيفة

تعمل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها
من �أجل توفري بيئة نظيفة للجميع ،من خالل
تنمية اال�ستثمارات النظيفة داخ��ل الكويت
وخارجها ،و�إنتاج منتجات نظيفة ،وال�سعي
امل�ستمر للح�صول على �أح��دث التكنولوجيا
النظيفة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سة �إىل تر�شيد

المحافظة على

مواجهة التحديات
م��ن جانبه ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ال �ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة حم�م��د غ��ازي
امل�ط�يري �إن �أ� �س��واق النفط العاملية تواجه
العديد من التحديات والتغريات املتالحقة
التي ت�ستدعي التعاون الفاعل بني خمتلف
�أطراف �صناعة النفط والغاز املحلية واجلهات
احلكومية واملراكز البحثية ،من �أجل حتقيق
الأهداف النهائية املطلوبة بفعالية.
و�أ�ضاف �أن من التحديات التي تواجه �صناعة

النفط والغاز التقلبات يف الأ�سعار ،واملحافظة
على ال�ك�ف��اءات الب�رشية ،والتوجه العاملي
للطاقة البديلة ،كالطاقة ال�شم�سية والرياح،
مما قد ي�ؤدي �إىل تراجع الطلب على الوقود
الأحفوري ،م�شري ًا �إىل االزدياد املت�صاعد يف
ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية ،قد ت�صل
ن�سبتها �إىل ما بني  5و 10يف املائة من �إجمايل
عدد ال�سيارات عام .2040
و�أكد املطريي �أن ال�رشكة تتبنى ا�سرتاتيجيات
البيئة النظيفة ،ويتزايد ا�ستخدامها للطاقة
البديلة ،مثل الأل ��واح ال�شم�سية يف حمطات
التعبئة ،ون�رش �أل��واح �شم�سية على �أ�سطح
الأبنية الإداري� ��ة وم��واق��ف ال�سيارات ،كما
ت�سعى لتطوير �صناعة النفط والغاز املحلية
يف ظل ا�ستهداف خف�ض انبعاثات الكربون
ال�سنوية ب�شكل منتظم ومتوا�صل.

اال�ستهالك املحلي ،واحل��د من االنبعاثات،
وتلبية الطلب العاملي مبنتج �أكرث كفاءة ،كما
تقوم بالتن�سيق مع وزارة الكهرباء وامل��اء
لتطوير جميع حمطات الكهرباء امل�ستقبلية
ال�ستخدام الغاز.
وحتر�ص امل�ؤ�س�سة على املحافظة على حجم
ون��وع�ي��ة الأ� �س �ط��ول ال�ب�ح��ري ال�ل�ازم لتلبية
احتياجات الغطاء اال�سرتاتيجي طويل الأمد

واالحتياجات الت�سويقية ،مبا يتما�شى مع
معدالت الإنتاج امل�ستهدفة.
وب���ش�ك��ل م�ستمر ت�ق�ي��م امل��ؤ��س���س��ة خمتلف
الأن�شطة واال�ستثمارات لديها ،لال�ستفادة
من الفر�ص وتر�شيد الأ�صول غري الأ�سا�سية
وغري املربحة ،وت�شجع �رشكاتها التابعة على
ا�ستخدام م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة،
وغريها من م�صادر الطاقة النظيفة.

الكفاءات البشرية من
التحديات التي تواجه
الصناعة النفطية
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مبادرات
حوار لتحفيز الشباب

قصص نجاح
ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية دائماً �إىل متكني موظفيها من امتالك روح
املبادرة واالبتكار والإبداع ،وغريها من املهارات التي جتعلهم قادرين على �إثبات
جدارتهم يف املناف�سة ،ومن هذا املنطلق ،وللأهمية التي متثلها القدوة احل�سنة،
كم�صدر حمفز وملهم ،وخ�صو�صاً لل�شباب ،نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم
لقا ًء حوارياً حتت �شعار «ح��وار �إجن��ازي  -ق�صة جناح» ا�ست�ضافت فيه كال
من الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي ،ونائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الإدارية والتجارية با�سم العي�سى ،ومديرة دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة ميناء
الأحمدي و�ضحة اخلطيب ،الذين حتدثوا عن جتاربهم وق�ص�ص النجاح التي
قادتهم �إىل تويل منا�صب قيادية رفيعة يف «البرتول الوطنية» ويف القطاع النفطي.

مناذج م�شرفة
�أدارت اللقاء مديرة العالقات العامة والإعالم خلود
املطريي بح�ضور عدد من نواب الرئي�س التنفيذي
وم��دراء الدوائر ور�ؤ�ساء الفرق ،وقدمت �ضيوف
اللقاء باعتبارهم مناذج م�رشفة ا�ستطاعت باجلهد
والعمل �شق طريقها نحو النجاح ،لت�شكل مثا ًال
يحتذى به وقدوة طيبة وملهمة للأجيال اجلديدة يف
هذا القطاع احليوي املليء بالتحديات.
8
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م��ن ج�ه�ت��م ع��ر���ض ال �ق �ي��ادي��ون ال �ث�لاث��ة بع�ض
جتاربهم �أم��ام احل�ضور ،حيث ت�ضمنت ال�سري
ال��ذات �ي��ة ل�ك��ل منهم ن�ب��ذة ع��ن ب��داي��ات عمله يف
القطاع ،و�أه��م �إجنازاته والعقبات والتحديات
ال �ت��ي واج �ه �ه��ا ،ك�م��ا ��ش�ه��د احل � ��وار مناق�شة
بع�ض املفاهيم مثل القدوة والر�ضا ال�شخ�صي
والإح�سا�س بالإجناز ،بو�صفها عوامل فاعلة يف
حتقيق النجاح.

لقاء استضاف ألول
مرة قيادات في الشركة
للحديث عن تجاربها
وقصص نجاحها

نقل اخلربات
يف ال�ب��داي��ة ،ق��ال الرئي�س التنفيذي حممد غ��ازي
املطريي �إن اللقاء جاء يف �إطار ر�ؤية ال�رشكة لنقل
اخل�ب�رات ب�ين الأج �ي��ال ،فموظفي ال�ي��وم ه��م ق��ادة
امل�ستقبل ،وعلى اجلميع اال�ستعداد لتخطي املراحل
وال�صعوبات بالعمل اجليد واجلهد امل�ستمر.
وع��ن ب��داي��ة عمله ق��ال امل �ط�يري �أن ��ه �أح ��ب واهتم
مبناهج التكرير منذ درا��س�ت��ه ب��اجل��ام�ع��ة ،وق��رر

حظي اللقاء باهتمام الفت من قبل موظفي ال�رشكة مبختلف درجاتهم الوظيفية

وقتها �أن يعمل يف ه��ذا امل�ج��ال ،الأم��ر ال��ذي دفعه
لتقدمي �أوراقه يف «البرتول الوطنية» دون غريها من
ال�رشكات ،مو�ضح ًا �أنه كان حمظوظ ًا ،حيث التحق
بال�رشكة عام  1987مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وما
يطلق عليه «امل�صفاة القدمية» ،حيث عا�رص مرحلة
ذهبية مل�رشوع �ضخم ،هو مرحلة التو�سعة ،م�شري ًا
�إىل حجم التحديات التي كانت تواجه الكويتيني
وقتها ،وال�ت��ي متثلت يف �صعوبة احل�صول على
املعلومة ،وعدم توافر دورات تدريبية �أو حتى مواد
تعليمية.
القدوة والإلهام
عن مفهوم القدوة قال املطريي �إن كل �إن�سان يتطلع
للنجاح يجب �أن يكون لديه قدوة ملهمة خلطوات
حياته ،مو�ضح ًا كيف كان املهند�سون يف املا�ضي
يح�صلون على املعلومات م��ن م�س�ؤوليهم �أثناء
زياراتهم للمواقع ،علم ًا ب�أن الثقافة وقتها كانت
�أق��رب للع�سكرية ،ومل يكن هناك جمال لالحتكاك
والنقا�ش مع املدراء كما هو الو�ضع حالي ًا.
و�أو��ض��ح املطريي �أن��ه ت�أثر ب�شخ�صني يف القطاع
النفطي �أولهم خالد بوحمره وهو �أحد املهند�سني
تنظيم الوقت
ضرورة لتحقيق أي
إنجاز وله تأثير كبير
على اإلنتاج

المطيري :شباب اليوم

هم قادة المستقبل
وعليهم االستعداد
لتخطي الصعوبات

الأوائل الذين تخرجوا على م�ستوى الكويت ،وكان
جاد ًا يف العمل وله مالحظات ثاقبة� ،أما ال�شخ�صية
الثانية فهو ه��اين ح�سني ال��ذي ك��ان يتمتع بر�ؤية
متميزة ،مو�ضح ًا �أن اقرتاحاته مازال معمول بها
يف ال�رشكة حتى الآن ،فهو من �أ�س�س لبناء دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة على �سبيل املثال.
و�أ��ش��ار اىل العديد من التجارب العاملية الناجحة
التي كانت م�صدر �إلهام له ،حيث كان دوم ًا يت�أمل يف
ق�ص�ص جناح ال�شعوب ،م�شري ًا �إىل رئي�س الوزراء
الأ�سبق ملاليزيا مهاتري حممد ،ال��ذي ا�ستطاع �أن
يحول ب�لاده �إىل دول��ة �صناعية ومنتجة ،ونقلها
�إىل م�صاف ال��دول املتقدمة ،وكذلك جتربة كوريا
وثورتها ال�صناعية التي جنحت بال م��وارد ،و�أكد
�أن هناك العديد من التجارب امللهمة التي ت�ستحق
الت�أمل ،داعي ًا اجليل اجلديد للرتكيز على التجارب
الإيجابية للقياديني وال�شعوب.
حتديات ون�صائح
وحت��دث امل�ط�يري ع��ن العديد م��ن التحديات التي
تواجه القطاع والعاملني فيه ،كتغريات �أ�سعار
املنتجات يف الأ� �س��واق ،واملحافظة على الكفاءات

وخلق كفاءات جديدة ،بالإ�ضافة �إىل التوجه العاملي
للطاقة البديلة (النووية -الكهربائية  -ال�شم�سية)،
وغ�يره��ا م��ن التحديات ال�ت��ي يجب التغلب عليها
بالتعاون مع �رشكاء امل�صلحة.
و�أ��ض��اف �أن تنظيم ال��وق��ت ��ض�رورة لتحقيق �أي
�إجناز ،ف�ضبط الربنامج اليومي له ت�أثري كبري على
حجم ونوعية الإن�ت��اج ،كما �أن توفري �آلية العمل
وتنظيم عمل الفريق مكمالت �أ�سا�سية لتحقيق
الهدف املن�شود ،علم ًا ب ��أن الر�ضا ال�شخ�صي ال
يتحقق �إال بر�ؤية الإجناز على �أر�ض الواقع.
وكن�صائح للموظفني حتت التطوير ( ،)UDsقدم
املطريي بع�ض الن�صائح عن االلتزام ،والت�سا�ؤل
امل�ستمر ،وحتديد نقاط ال�ضعف وال�ق��وة ،وروح
امل � �ب� ��ادرة ،وال �� �ش �غ��ف ال� �س �ت�لام �أع� �م ��ال ج��دي��دة،
والإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،والثقة يف �أع�ضاء الفريق،
و�أخ�ي�را التوا�صل اجليد م��ع ال��زم�لاء و�أ�صحاب
امل�صلحة .ويف ختام حديثه قال املطريي �إن النجاح
ال ي�أتي بال�صدفة ،م�ست�شهد ًا بكلمة م�أثورة للعامل
ال�شهري «�أين�شتني» وهي In The Middle Of
 ، Difficulty lies Opportunityوتعني �أن
كل إنسان يتطلع
للنجاح يجب أن تكون
له قدوة ملهمة
لخطوات حياته
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حممد غازي املطريي

«الفر�ص تكمن يف التحديات».
تكوين اخلربات
من جانبه ،قال نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الإدارية والتجارية با�سم العي�سى ،الذي بد�أ العمل
يف القطاع النفطي عام  1988منطلق ًا من �رشكة نفط
الكويت ،ثم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�رشكة
ال�ب�ترول الوطنية الكويتية� ،إن تكوين اخل�برات
يعتمد على ق��درة ال�شخ�ص على تخطي التحديات
والعقبات ،فعلى امل��وظ��ف �أن يعمل بجهد يف �أي
مكان بال�رشكة ،مذكر ًا ببداياته يف القطاع النفطي،
حني كانت ن�سبة الأجانب يف القطاع عالية ،وكان
الكويتيون يواجهون ال�صعاب ،وحني كان التنقل
بني حقول النفط حتدي ًا كبري ًا ،وكان التعلم وقتها
ذات��ي والعمل باليد� ،إال �أن املهند�سني الكويتيني
وقتها و�ضعوا �أنف�سهم يف مو�ضع «�أك ��ون �أو ال
�أكون» ،فثابروا على مواقعهم ال�صعبة ،حتى تبدلت
الأو�ضاع وبد�أت النه�ضة النفطية.
مثل �أعلى
وعن مفهوم القدوة ،قال العي�سى �إن �أحد مدرائه
ال�سابقني يف نفط الكويت كان مبثابة حتدي ومثل
العيسى :تكوين

الخبرات يعتمد على
قدرة الشخص على
تخطي العقبات
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با�سم العي�سى

�أع �ل��ى ل��ه يف نف�س ال��وق��ت ،وه ��و امل�ه�ن��د���س حممد
طارق ،فقد �أجرى له مقابلة �شخ�صية حتت �ضغط
�شديد ا�ستمرت نحو خم�س �ساعات حتى �أنه �أح�س
باال�ستياء ،وبدون ترتيب �أ�صبح م�س�ؤوله املبا�رش
يف وحدة عمله وقتها وهي «حمطة طاقة برقان».
وروى العي�سى �أن طريقة التوا�صل وقتها كانت
الال�سلكي ،وكان ي�سمع �صوته يف الال�سلكي يعمل
طوال اليوم �صباح ًا وم�سا ًء ،حتى �أنه كان يت�ساءل
«متى ينام هذا ال�شخ�ص؟» ،وقد �أثار �إعجابه وقتها،
�أن �إجاباته كانت وا�ضحة ودقيقة باختالف جمال
ال�س�ؤال ،فكان يتمتع بثقافة عالية وخربة وا�سعة يف
كافة جماالت وقطاعات العمل ،وهنا قرر �أن ي�صل
�إىل هذا امل�ستوى ،و�أن يكون ملم ًا بكافة تفا�صيل
العمل.
و�أكد العي�سى �أنه تعلم منه العديد من املبادئ ،وكان
�أهمها الف�صل بني اخلالفات والعمل مبهنية ،ذاكر ًا
موقف عمل ا�ستوجب ا�ستدعاءه للعمل يف منت�صف
الليل حل��ل �إح ��دى امل�شاكل ،ورغ ��م �أن ��ه ك��ان على
خالف معه يف نف�س اليوم� ،إال �أنه فوجئ بات�صاله
ع��ار��ض� ًا عليه امل���س��اع��دة ،وم�ستف�رس ًا ع��ن فريق
العمل واحتياجاته ،وظل على ات�صال �إىل �أن انتهت
امل�شكلة �صباح اليوم التايل.
الر�ضا الوظيفي
وعن الر�ضا الوظيفي والإح�سا�س بالإجناز ،قال
العي�سى �إن ال�شعور بالعمل �ضمن فريق متجان�س
من �أهم مقومات هذا الإح�سا�س ،وعامل �أ�سا�سي يف
تخطي حتديات العمل.

و�ضحة اخلطيب

و�أ���ض ��اف �إن حت��دي��ات ال�ع�م��ل ه��ي جت ��ارب يجب
اال�ستفادة منها لتكوين اخلربات ،متحدث ًا عن حتدي
التدوير والعمل يف قطاعات و�رشكات خمتلفة ،الذي
�أع�ط��اه ر�ؤي��ة عامة وخ�برة متنوعة ،معترب ًا نف�سه
حمظوظ ًا بالعمل يف قطاعات التنقيب واال�ستك�شاف
والإدارة والتكرير ،و�أو�ضح �أنه كان دائم ًا ي�ستمد
قوته من الدافع الداخلي للإجناز والإ��صرار على
النجاح ،وقدم ن�صيحة للجيل اجلديد من املوظفني
ب�أن يعطوا �أنف�سهم فر�صة للتعرف على كافة حلقات
العمل ،و�أن يقدموا �أف�ضل ما لديهم يف مواقعهم
احلالية قبل التفكري يف االنتقال.
املر�أة يف القطاع
م��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��رة دائ ��رة اخل��دم��ات الفنية
مب�صفاة ميناء الأحمدي و�ضحة اخلطيب ،والتي
ال�ت�ح�ق��ت ب��ال���شرك��ة ع ��ام  1994لت�صبح بعدها
منوذج ًا م�رشف ًا للمر�أة العاملة يف القطاع النفطي،
مو�ضحة �أن حجم التحدي الذي واجهته يف بداية
عملها هي وزميالتها كان كبري ًا ،فقد كان املجتمع
غري متقبل عملهم بامل�صايف.
وت ��روي اخلطيب �أن ق�صتها م��ع ال�رشكة ب��د�أت
أثار إعجابي أحد
مدرائي السابقين

وكنت أتساءل دائم ًا

“متى ينام هذا الرجل؟!”

كانت املرة الأوىل من نوعها التي يلتقي فيها ال�شباب ويتحاورون مبا�رشة مع جمموعة من قيادات ال�رشكة

بات�صال من �أحد موظفي املوارد الب�رشية بال�رشكة،
ورغم �أنها ُطلبت للعمل كواحدة من خريجات قالئل
يف كليتها وقتها� ،إال �أن�ه��ا فوجئت ب ��أن ال�رشكة
تختربها قبل التعيني.
وع��ن قدوتها التي تفتخر وحتتذي بها قالت �إنه
�شخ�ص ت���ش��اه��ده وه ��و يتخطى ال�ت�ح��دي��ات منذ
�صغرها ،وهو والدها الدكتور �أحمد اخلطيب� ،أول
طبيب كويتي خا�ض جتربة التطبيب املجاين كعمل
تطوعي ،وعلى امل�ستوى الن�سائي قالت �إنها تعلمت
كثري ًا وا�ستلهمت العديد من املعايري والأ�ساليب من

نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ح�سنية ها�شم،
فقد تعاملت معها م ��ؤخ��ر ًا فلم�ست منها اللباقة
واخللق والرقي يف التعامل ،واعتربتها قدوتها يف
املجال العملي.
وت��رى اخلطيب �أن الإح�سا�س بالر�ضا ي�أتي بعد
�إجناز الأهداف ،م�ؤكدة �أن و�ضع الأهداف امل�سبقة
�أحد �أهم عوامل حتقيق النجاح.
و�أع� �ط ��ت م �ث ��ا ًال ع�ل��ى �أح� ��د ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
واجهتها �أثناء عملها يف فريق البيئة يف دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،حيث واجهت
ر�ؤي ��ة املجتمع ل�صناعة التكرير باعتبارها
�صناعة م�ل��وث��ة�� ،ش��ارح��ة كيف عمل الفريق
ج��اه��د ًا لتغيري ه ��ذه ال�ث�ق��اف��ة ،ح�ت��ى و�صلت
ال�رشكة �إىل م�ستويات عاملية ،وح�صدت العديد
من اجلوائز البيئية.
و�أ�شارت �إىل هدفها �إبان توليها من�صبها احلايل،

ملاذا «�إجناز»؟

ال�ط�م��وح يف امل�ع��اه��د التطبيقية وامل��دار���س
ال�ث��ان��وي��ة ع�ل��ى م �ه ��ارات ال �ق �ي��ادة وال�ع�م��ل
اجلماعي ،وق��د مت حتى الآن تدريب 600
طالب ًا ،من بينهم  83موظف ًا وموظفة من
موظفي ال�رشكة يف الدوائر الإدارية والفنية
املختلفة.
و�أ���ض ��اف ��ت امل��ط�ي�ري �أن ال ���شرك��ة ع�ق��دت
ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ب ��داف ��ع م ��ن م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا

الخطيب :حجم التحدي

الذي واجهته في
بداية عملي أنا

وزميالتي كان كبيراً
قالت مديرة العالقات العامة والإعالم خلود
امل�ط�يري �إن ال�ل�ق��اء ج��اء تتويج ًا لربنامج
«كن رياديا» التدريبي الذي ترعاه ال�رشكة
بالتعاون مع «جمعية �إجناز الكويت» ،وهو
برنامج �أطلقته ال�رشكة مطلع عام 2017
ومي�ت��د لثالثة �أع� ��وام ،يتم خاللها تدريب
 1800طالب ًا وطالبة من ال�شباب الكويتي

حيث و�ضعت هدف ًا لنقل م�صفاة ميناء الأحمدي
نقلة نوعية ،وتعديل معدالتها يف التقييم العاملي
الذي يتم على امل�صفاة كل عامني ،وهو ما حدث
بالفعل ،حيث حتولت امل�صفاة م��ن اخل�سارة
�إىل الربحية ،واملناف�سة يف قطاع الغاز ،وهو ما
مل يكن حتقيقه ممكن ًا من دون و�ضع �أه��داف
م�سبقة.
ويف ختام اللقاء مت تكرمي امل�شاركني وامل�ساهمني،
كما مت ت�ك��رمي موظفي ال���شرك��ة اجل ��دد ال��ذي��ن مت
تدريبهم.
اإلحساس بالرضا
يأتي بعد إنجاز
األهداف ووضع الخطط
من أهم عوامل النجاح
االجتماعية ،وقد مت اختيار جمعية �إجناز
نتيجة خربتها الوا�سعة يف ت�أهيل وتطوير
العن�رص الب�رشي ،وبالأخ�ص فئة ال�شباب،
ولنجاحها يف العديد من امل�شاريع ال�سابقة
مع العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وكذلك
لأنها ال�رشيك املنا�سب الذي تطمح ال�رشكة
�إىل �أن ت �ت �ع��اون م�ع��ه ل�ت�ق��دمي ع�م��ل منظم
وم�ؤ�س�سي لتطوير ال�شباب.
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أمن
وسالمة

يتعامل مع أنواع الحرائق والتسربات

متطور
مركز
ِّ
تقا�س �أهمية ال�شركات بقدر ما متتلك من ق��درات للمحافظة على
�أ�صولها ومعداتها وم�شاريعها ،وهذا الأمر ي�صبح �أكرث �أهمية ،وي�أخذ
بعد ًا ا�سرتاتيجياً يف ال�شركات النفطية خ�صو�صاً ،والتي متتلك عدد ًا
كبري ًا من الأ�صول ذات الأهمية اال�سرتاتيجية للدولة واملجتمع يف �آن
معاً ،مثل خزانات الغاز امل�سال وامل�صايف كما هي احلال يف «البرتول
الوطنية»� ،أو مراكز التجميع وحمطات تعزيز الغاز وحظائر اخلزانات
ومرافق ت�صدير الغاز ،كما هو احلال يف «نفط الكويت» ،وي�ضاف �إىل ذلك
الأ�صول اال�سرتاتيجية لل�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
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الشركة افتتحت مركز
إسناد اإلطفاء والطوارئ
والعمليات الرئيسي
بجنوب األحمدي

لقطة جماعية للم�شاركني يف افتتاح املركز

تعزيز القدرات
افتتحت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية مركز
�إ�سناد الإطفاء والطوارئ والعمليات الرئي�سي
يف جنوب مدينة الأحمدي ،والذي ي�شكل حمطة
مهمة يف تعزيز قدرة ال�رشكة ،وقدرات ال�رشكات
النفطية يف مكافحة احلوادث واحلرائق.
يف كلمة االفتتاح� ،أكد الرئي�س التنفيذي حممد
غازي املطريي �أن «البرتول الوطنية» �أجنزت
هذا املركز املهم �ضمن الفرتة الزمنية املحددة،
بعدما اختارت له موقع ًا ي�شكل نقطة انطالق
مركزية نظر ًا لقربه من معظم املواقع واملرافق
واملن�ش�آت النفطية احليوية يف الأحمدي.
�إدارة الأزمات
و�أ�ضاف �أن مركز �إ�سناد الإطفاء والطوارئ
ي�ضم مركز ًا متقدم ًا للتحكم ومراقبة الكوارث
و�إدارة الأزم � ��ات ،ميكن م��ن خ�لال��ه متابعة
احل � ��وادث ب�شكل ح��ي ع�بر �شبكة متطورة
ل�لات���ص��االت ،مم��ا ي�سمح ب��ات�خ��اذ ال �ق��رارات
المطيري“ :البترول
الوطنية” أنجزت

المركز ضمن الفترة
الزمنية المحددة

الفورية ،و�إ��ص��دار الأوام ��ر مبا�رشة ،الأم��ر الوطنية» �أو لدى ال�رشكات النفطية ال�شقيقة.
الذي يعزز من القدرة على التحكم ،وي�ساهم يف وتعترب �رسعة الو�صول ملكان احلادث من �أول
ال�سيطرة على احلوادث ب�أ�رسع زمن ممكن .و�أهم العوامل ملنع انت�شار احلوادث ،واحلد من
و�أو���ض ��ح امل �ط�يري بح�ضور ع ��دد م��ن كبار حجم اخل�سائر التي قد تنتج عنها.
�ضباط الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إط �ف��اء ،والإدارة
قرارات فورية
العامة لأمن املن�ش�آت ،وعدد من نواب الرئي�س ويف هذا ال�صدد ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن مركز
التنفيذي واملدراء ور�ؤ�ساء الفرق� ،أن �رشكة الإ�سناد والطوارئ يتميز يف �أنه ي�شكل يف الواقع
البرتول الوطنية ت�ضع �أمن املن�ش�آت النفطية مركز �إطفاء متكامل� ،إذ ي�ضم مركز ًا متقدم ًا
يف �أعلى �سلم �أولوياتها ،نظر ًا لالنعكا�سات للتحكم ومراقبة ال�ك��وارث و�إدارة الأزم ��ات،
اخل �ط�يرة ل�ل�ح��وادث النفطية على الإن���س��ان ميكن من خالله متابعة احل��وادث ب�شكل حي
والبيئة واملمتلكات العامة.
ع�بر �شبكة متطورة ل�لات���ص��االت ،مم��ا ي�سمح
و�أ�ضاف �أن هذه امل�س�ألة ت�شكل جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف باتخاذ ال�ق��رارات الفورية ،و�إ��ص��دار الأوام��ر
ا�سرتاتيجياتنا ،لذلك ال ندخر جهد ًا وال موارد ًا م�ب��ا��شرة ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ع��زز م��ن ال �ق��درة على
يف �سبيل االرتقاء بقدرات ال�رشكة على مكافحة التحكم ،وي�ساهم يف ال�سيطرة على احل��وادث
الكوارث والأزمات ،وتطويرها عرب امتالك �أحدث ب�أ�رسع زمن ممكن.
الأجهزة واملعدات وفق �أف�ضل املعايري العاملية.
احلرائق الكبرية واالنفجارات
نقطة انطالق
ويتمتع املركز اجلديد بالقدرة على مواجهة
�أجن ��زت «ال �ب�ترول الوطنية» ه��ذا امل��رك��ز املهم احل��رائ��ق الكبرية واالن �ف �ج��ارات ،وحرائق
�ضمن الفرتة الزمنية املحددة بعد �أن مت اختيار
ِّ
موقعه يف جنوب مدينة الأحمدي ،لي�شكل نقطة
يشكل نقطة
المركز
انطالق مركزية لكل ال�رشكات النفطية نظر ًا
انطالق مركزية نظراً
ل�ق��رب��ه م��ن معظم امل ��واق ��ع وامل ��راف ��ق النفطية
لقربه من المواقع
احليوية ،مما يقلل من الزمن املطلوب لال�ستجابة
النفطية الحيوية
ملختلف ح��االت ال �ط��وارئ�� ،س��واء يف «ال�ب�ترول
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يعزز املركز اجلديد من �إمكانيات مكافحة احلرائق والت�رسبات مبختلف �أنواعها

الآب� ��ار النفطية واخل ��زان ��ات وال�ت���سرب��ات
ال�ضخمة ال�سائلة وال �غ��ازي��ة ،وت��وج��د به
خزانات للرغوة ومواد �إطفاء �أخرى ،وي�ضم
�أي�ضا خمتلف م�ع��دات و��س�ي��ارات الإط�ف��اء
مل�ك��اف�ح��ة احل ��رائ ��ق وال �ت ���سرب��ات وغ�يره��ا،
وميلك ق�سم ًا لتدريب رجال الإطفاء وق�سم ًا
للخدمات ال�صحية والطبية.
وتبلغ م�ساحة املركز  1500م�تر ًا مربع ًا،

فايز المطيري:

معدات متطورة
وسيارات إطفاء
مجهزة بأحدث تقنية

وي�ضم نحو  30مبنى ،مع �إمكانية التو�سع
م�ستقب ًال �إذا ا�ستدعت احلاجة لذلك ،ويقت�ضي
التنويه �إىل االهتمام باجلوانب البيئية يف
بناء املركز ،لذلك مت تزويده بوحدة خا�صة
ملعاجلة املياه ميكن ا�ستخدامها يف التدريب
على احل��رائ��ق ،ويف ري املناطق اخل�رضاء
املحيطة مبباين املركز.
التعامل مع كافة احلرائق
من جانبه� ،أ�شار مدير دائرة الأمن واالطفاء
فايز املطريي �إىل �أن مركز �إ�سناد الإطفاء
وال��ط ��وارئ وال�ع�م�ل�ي��ات ال��رئ�ي���س��ي ،يتمتع
بالقدرة على التعامل مع كافة �أنواع احلرائق
الكبرية واالنفجارات وحرائق الآبار النفطية

تقدير م�ستحق

توجه الرئي�س التنفيذي لل�رشكة حممد غازي املطريي بال�شكر اجلزيل
لدائرة امل�شاريع  2وجميع اجلهات التي �ساعدت يف �إجناز هذا املركز
وفق املوا�صفات املطلوبة ،و�أكد �أن الكفاءة العالية لهذا املرفق احليوي
يعك�س حر�ص «البرتول الوطنية» ال�شديد على �إجناز جميع امل�شاريع،
وفق ًا لأف�ضل الظروف �ضمان ًا ل�سالمة جميع العاملني.

عر�ض تو�ضيحي

ق��دم رئي�س فريق تن�سيق امل�شاريع حممد حياتي عر�ض ًا تو�ضيحي ًا
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واخل��زان��ات والت�رسبات ال�ضخمة ال�سائلة
والغازية.
و�أ� �ض��اف �أن امل��رك��ز ي�ضم خمتلف امل�ع��دات
املتطورة و�سيارات الإطفاء احلديثة املجهزة
ب�أحدث التكنولوجيات العاملية ،والتي ت�ؤهل
املركز وفرق الإطفاء للتعامل مع كافة �أنواع
احل ��رائ ��ق ،وم�ك��اف�ح��ة ال �ت ���سرب��ات النفطية
وغريها.
حياتي :إمكانية

التوسع في المرافق
والمباني التابعة

للمركز مستقب ً
ال

مف�ص ًال ،مرفق ًا باخلرائط والر�سوم التف�صيلية لأهم مكونات هذا
املركز املتميز وحمتوياته القائمة حالي ًا على � 30ألف مرت مربع،
مبا يقدم من خدمات للقطاع النفطي.
ول�ف��ت �إىل �أن ��ه ي�ضم ق�سم ًا لتدريب رج ��ال الإط �ف��اء ،وق�سم ًا
للخدمات ال�صحية والطبية ،ومهبط ًا للطريان وم�سجد ًا ونادي ًا
ريا�ضي ًا وقاعات للتدريب ،م�شري ًا �إىل �أن �إمكانية التو�سع يف
جميع املرافق واملباين التابعة للمركز م�ستقب ًال متنحه ميزة
�إ�ضافية.

إنجازات
إنجازات وتوسعات

«التسويق املحلي»
تقوم دائرة الت�سويق املحلي بدور حيوي هام �ضمن دوائر و�أق�سام
�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،فهي التي تتوىل م�س�ؤولية ت�أمني
احتياجات البالد من الوقود واملنتجات البرتولية املختلفة يف كل
الأوقات ،ويف خمتلف الظروف ،وهو دور يعك�س جهود ًا كبرية،
ويقف خلفه عمل متقن ،وفريق متكامل ،ي�أخذ على عاتقه �ضبط
�إيقاع حركة هذه املنتجات ،بدون توقف �أو خلل.

خطط للتو�سع
يلقي مدير الدائرة وليد البعيجان ال�ضوء على
�أبرز �إجنازات الدائرة وامل�شاريع التي يجري
تنفيذها ح��ال�ي� ًا ،وخ�ط��ط التو�سع امل�ستقبلية
ل���ض�م��ان ت��وف�ير اح�ت�ي��اج��ات ال���س��وق املحلية
ب�شكل م�ستمر ،م�شري ًا �إىل �أن دائرة الت�سويق
املحلي ق��د قامت ب ��إج��راء درا��س��ة ع��ام 2009

لتقدير احتياجات ال�سوق املحلية من املنتجات
البرتولية لغاية ع��ام  ،2030وبناء على هذه
االحتياجات �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تو�سعة
م�ستودع الأحمدي ،ومن ثم �إن�شاء م�ستودع
جديد يف منطقة املطالع تباع ًا ،وقد �صنف هذان
امل ���شروع��ان �ضمن امل���ش��اري��ع اال�سرتاتيجية
لل�رشكة.

دور حيوي تقوم به
الدائرة في تأمين
احتياجات البالد من
المنتجات البترولية

م�ستودع الأحمدي
ي�ضيف البعيجان �أن م�رشوع تو�سعة م�ستودع
الأحمدي ي�شمل �إ�ضافة  11خزانًا للمنتجات
ال�ب�ترول�ي��ة و 15من�صة لتحميل ال�ن��اق�لات
بالوقود لتعزيز القدرة التخزينية والتحميلية
للم�ستودع ،وك��ذل��ك حتديث �أنظمة التحكم
الإ��ش�رايف .ويعد حتديث م�ستودع الأحمدي
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مدير دائرة الت�سويق املحلي وليد البعيجان

من �أبرز م�شاريع ال�رشكة حالي ًا ،حيث تبلغ
التكلفة الإجمالية له  66مليون دينار ،وذلك
ملواكبة الزيادة املطردة يف اال�ستهالك املحلي
مل�ن�ت�ج��ات ال ��وق ��ود ،ح�ي��ث ي �ق��در اال��س�ت�ه�لاك
اليومي من املنتجات البرتولية بدولة الكويت
م��ا ي�ق��ارب  18مليون ل�تر ،وم��ن املتوقع �أن
تنتهي الأعمال االن�شائية للم�رشوع يف الربع
الثالث من ال�سنة املالية .2019/2018
م�ستودع املطالع
�أم� ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة مل ���ش�روع م �� �س �ت��ودع امل �ط�لاع،
في�شري البعيجان �إىل �أن��ه يعد �أح��د امل�شاريع
اال�سرتاتيجية الكربى بال�رشكة ،ويهدف �إىل
مواكبة زي��ادة الطلب بال�سوق املحلية ،حيث
تبلغ الزيادة ال�سنوية من ا�ستهالك املنتجات
البرتولية ما ن�سبته  ،% 4وذلك ب�سبب التو�سع
العمراين يف دولة الكويت ،وتزايد الطلب على
املنتجات البرتولية ،و�سيكون امل�ستودع من
�أكرب م�ستودعات التخزين يف الكويت ،ويخدم
املناطق واملدن ال�شمالية.
البعيجان :إضافة

 11خزانًا للمنتجات

البترولية لتوسعة
مستودع األحمدي
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تعتزم ال�رشكة بناء  100حمطة تعبئة وقود جديدة خالل املرحلة املقبلة

ويت�ضمن م�ستودع املطالع خزانات للمنتجات
البرتولية (البنزين ،ال��دي��زل) ،و�سيتم تزويد
امل�ستودع بنظام حتكم �أوتوماتيكي وفق �أحدث
التقنيات العاملية ،بالإ�ضافة �إىل املباين واملرافق
اخلا�صة بامل�ستودع� ،أما عن تطور امل�رشوع،
ف�ق��د ان�ت�ه��ت ال ���شرك��ة م��ن م��رح�ل��ة الت�صميم
الهند�سية ،وت�ستعد لأخذ املوافقات النهائية من
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لطرح
امل�رشوع.
 100حمطة جديدة
وي�شري البعيجان �إىل �أن م�ؤ�س�سة البرتول
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق��ام��ت ب � ��إع� ��داد درا� � �س� ��ات خ�لال
املرحلة املا�ضية باال�ستعانة ب��أح��د البيوت
اال�ست�شارية ،وقد �أو�ضحت الدرا�سات حاجة
الكويت لإن�شاء ما ال يقل عن ( )100حمطة
تعبئة وقود جديدة يف ال�سنوات القادمة ،مع
التو�سع العمراين امل�شهود يف دولة الكويت،
�إ�ضافة �إىل ا�ستمرار املحطات احلالية ،والتي
يبلغ عددها ( )128حمطة .ويذكر �أن ال�رشكة
متتلك منها ( )43حمطة تعبئة وقود ،والبقية
متتلكها �رشكتا ال�سور والأوىل ،وتعمل تلك
امل�ح�ط��ات بطاقتها ال�ق���ص��وى ،وي�ع��د معدل
املبيعات ال�سنوية يف ه��ذه امل�ح�ط��ات الأع�ل��ى
ع��امل�ي� ًا ،حيث �أن املحطات املماثلة يف ال��دول
الأوربية ت�ستهلك حوايل � 13ألف لرت يومي ًا،
مقارنة با�ستهالك املنتجات البرتولية يف حمطة

تعبئة وقود واحدة بدولة الكويت ،والتي تقدر
بـ � 90ألف لرت يومي ًا ،وب�إجمايل  18مليون لرت
جلميع املحطات مق�سمة كالآتي:
 منتج املمتاز  7.5مليون لرت يومي ًا منتج اخل�صو�صي  4.3مليون لرت يومي ًا منتج �ألرتا � 200ألف لرت يومي ًا منتج الديزل  5.8مليون لرت يومي ًا منتج الكريو�سني � 500ألف لرت يومي ًا.على دفعات
و�سيتم بناء هذه املحطات على دفعات خالل
ال �� �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ،م��ع ت��وف�ير اخل��دم��ات
ال��ردي �ف��ة (� �س ��وق م ��رك ��زي م���ص�غ��ر ،خ��دم��ة
� �س �ي��ارات�... ،إل � ��خ) وه ��ذه اخل��دم��ات تعترب
�إ�ضافة لزيادة �أرب��اح ال�رشكة ،وقد مت البدء
بتنفيذ خطة �إن�شاء املحطات الـ  100اجلديدة
بعدد ( )19حمطة مت طرحها م�ؤخر ًا ومتثل
املجموعة الأوىل� .أما فيما يتعلق باملجموعة
الثانية فقد مت م�ؤخر ًا البدء بدرا�سة اجلدوى
وال�ت���ص��ام�ي��م ال�ه�ن��د��س�ي��ة الأول� �ي ��ة لإن �� �ش��اء
مستودع المطالع
مشروع استراتيجي
يواكب زيادة الطلب
في السوق المحلية

حتر�ص «البرتول الوطنية» على ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف ت�شغيل و�إنارة عدد من حمطاتها

( )15حمطة تعبئة وق��ود جديدة ،علم ًا ب�أن
ال�رشكة م�ستمرة بالتن�سيق مع بلدية الكويت
وامل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية واجلهات
احلكومية املعنية ،لتخ�صي�ص بقية املواقع،
�سواء يف املدن الإ�سكانية اجلديدة� ،أو الطرق
ال�رسيعة� ،أو �أينما كانت هناك حاجة لوجود
حمطة وقود.

مشاريع طموحة
ترتكز على استخدام
الطاقة المتجددة
في المستودعات
والمحطات

طاقة متجددة
وي�ن��وه مدير الت�سويق املحلي �إىل �أن هناك
خطط وا�ضحة وم�شاريع طموحة تقوم بها
«ال�ب�ترول الوطنية» ممثلة بدائرة الت�سويق
املحلي ،ت�شمل �إطالق عدة م�شاريع ترتكز على
ا�ستخدام الطاقة املتجددة (الطاقة ال�شم�سية)
منها:
 ت��رك �ي��ب �أل� � ��واح �شم�سية يف م���س�ت��ودع��ي�صبحان والأحمدي للم�شتقات البرتولية ،حيث
�سيتم تركيب �أل ��واح �شم�سية عالية اجل��ودة
والأداء على امل�ب��اين الداخلية للم�ستودعني،
ومواقف ال�سيارات و�أعمدة الإنارة ،بالإ�ضافة

�إىل م�ساحات الف�ضاء الداخلية ،ومن املتوقع
�أن تنتج هذه الألواح طاقة كهربائية تقدر بـ 5
ميجاوات ،وهي الآن يف مرحلة الطرح ،حيث مت
االنتهاء من الت�صميم.
 تركيب �ألواح �شم�سية يف  10حمطات تعبئةوقود قائمة تابعة لل�رشكة ،حيث �سوف يتم
تركيب �أل��واح �شم�سية عالية اجل��ودة والأداء
على �أ�سقف مظالت املحطات ،وبقدرة �إنتاج
طاقة كهربائية تقدر بـ  600كيلووات ،وكذلك
�سوف يتم تركيب ه��ذه الأل ��واح يف املحطات
اجل��دي��دة قيد الإن���ش��اء ،ب�شكل يتما�شى مع
الت�صميم املعماري للمحطة ،ومن املنتظر �أن
تنتج هذه الأل��واح ال�شم�سية طاقة كهربائية
تقدر بـ  1.2ميجاوات ،علم ًا ب�أنه قد مت البدء
ب�أعمال امل�رشوع بتاريخ .2017/12/28

وقود جديدة سيجري

الكوادر الوطنية
ي�شري البعيجان �إىل �أن��ه ومتا�شي ًا مع اخلطط
اال�سرتاتيجية ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وال��رام �ي��ة �إىل
توطني العمالة الوطنية يف خمتلف قطاعات

 100محطة تعبئة
تشييدها خالل
المرحلة المقبلة

ال ��دول ��ة ،وب���ص�ف��ة خ��ا��ص��ة ال �ق �ط��اع النفطي،
و�ضمان خلق فر�ص جديدة للكفاءات الوطنية،
ف ��إن «ال�ب�ترول الوطنية» حتر�ص على تعزيز
تواجد الكوادر الوطنية يف خمتلف من�ش�آتها،
وم�ن�ه��ا حم�ط��ات تعبئة ال��وق��ود ال�ت��اب�ع��ة لها،
�أو تلك التي تتبع القطاع اخلا�ص ،وتو�سيع
م�شاركة هذه الكوادر ،حيث تقوم هذه الكوادر
حالي ًا ب�إدارة وت�شغيل حمطات الوقود اململوكة
لل�رشكة.
وقد �أثبتت الكوادر الوطنية كفاءة وجناح يف
�إدارة املحطات ،وح�سن التعامل مع اجلمهور،
وكذلك خالل فرتات الأزمات والطوارئ التي
م��رت بها ال�ب�لاد خ�لال ال���س�ن��وات املا�ضية،
�إ�ضافة �إىل ذلك تقوم الكوادر الوطنية ب�إدارة
وت�شغيل حمطات الوقود ب�شكل كامل ح�سب
معايري ال�سالمة وال�صحة والبيئة املتبعة
بال�رشكة ،و�ضمان ا�ستمرارية تزويد الوقود
للمواطنني وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى م ��دار الـ�ساعة،
وت�صل ن�سبة تواجدهم باملحطات �إىل حوايل
.% 70
تحرص الشركة على
تعزيز تواجد الكوادر
الوطنية المؤهلة في
مختلف منشآتها
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فعاليات
أطلقه الرئيس التنفيذي

مجتمع تقنية املعلومات
جمتمع تقنية املعلومات هو املجتمع الثاين ال��ذي تطلقه «البرتول
الوطنية»� ،ضمن مبادرة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية « ،»Think-Kوهو
�أكرب جتمع فني لتبادل اخلربات بني موظفي دوائر تقنية املعلومات
يف �شركات القطاع النفطي ،و�سيتم من خالله تبادل �أحدث الربامج
والآراء ،و�سيت�ضمن من�صة �إلكرتونية للنقا�ش حول حتديات القطاع
وعر�ض �أحدث الدرا�سات العلمية والأبحاث التقنية للتغلب عليها.

التزام ال�شركة
�أطلق الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي
ال�ل�ق��اء الأول ملجتمع تقنية املعلومات على
م�ستوى ��شرك��ات ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي .وذك��ر
مبجتمع املعايري الهند�سية الذي �سبق و�أطلقته
«البرتول الوطنية» يف �سبتمرب املا�ضي ،م�ؤكدا
التزام ال�رشكة برعاية هذين املجتمعني وفق
مبادرة امل�ؤ�س�سة ،التي تهدف لتكاتف اجلهود
18
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بني �رشكاتها التابعة ،وتبادل اخل�برات بني
كوادرها الب�رشية.
و� �ش��دد امل �ط�يري ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت�ك��ام��ل بني
�رشكات القطاع النفطي ،وت�ع��اون �أ�صحاب
امل�صلحة يف مواجهة حتديات �صناعة النفط
والغاز ،م�ؤكد ًا يف كلمته االفتتاحية على الدور
الكبري الذي تلعبه دوائ��ر تقنية املعلومات يف
�رشكات امل�ؤ�س�سة ،ملواجهة تغريات �أو�ضاع

المطيري :دور كبير

في مواجهة تحديات
الصناعة النفطية

ال���س��وق ،وتقلب �أ��س�ع��ار املنتجات النفطية،
واحلماية من التهديدات الإلكرتونية.
عقبات وحتديات
و�أ�ضاف �إن �صناعة النفط والغاز كمختلف
ال�صناعات ،تواجه تغيريات وحتديات كبرية
ت�ؤثر على �أعمالها ،و�إن هذه التحديات تفر�ض
على ال�رشكات التابعة للم�ؤ�س�سة �أن تعمل
مع ًا ،و�أن تت�شارك املعرفة والدرو�س امل�ستفادة

العجمي :تقنية

المعلومات أصبحت
أداة تمكين ال مساندة

و�أ�ضاف يف كلمته التي �ألقاها ب�صفته رئي�س ًا
للجنة العليا للمجتمع �أن دور تقنية املعلومات
مل يعد يقت�رص على امل�ساندة �أو �أداء دور
خ��دم��ي� ،إمن ��ا �أ�صبحت و�سيلة متكني لأداء
العمل ،وعامل �أ�سا�سي خللق حلول مبتكرة
وم�شاركات فعالة ،بالإ�ضافة لكونها عن�رص
رئي�سي لنجاح ��شرك��ات �صناعات التكرير
واخلدمات امللحقة ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على ربحية ال�رشكات ويخف�ض بنود نفقاتها.
و�أ�شاد العجمي بدور دوائر تقنية املعلومات
يف توفري �أمن املعلومات ،فكلما زادت �أعمال
ال�رشكات وارتفعت ن�سب التعامل والتوا�صل
عرب الإن�ترن��ت زادت التهديدات الإلكرتونية
املتعلقة ب��أم��ن معلوماتها ،وه��و م��ا يح�سب
لدوائرنا التي قامت ببناء بنية حتتية �أمنة
وق��وي��ة ت��واج��ه ك��ل ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات التقنية
املتواجدة اليوم.

من التجارب ال�سابقة للو�صول �إىل التطوير
التنظيمي واالرتقاء امل�ستمر.
ولتحقيق زيادة يف الإنتاج وتعزيز االعتمادية،
ن�صح املطريي باتباع نهج التكامل والت�ضامن،
م�ؤكد ًا �أن التعاون الفعال �سيمكننا من حتقيق
�أه��داف�ن��ا ل�لارت�ق��اء ب�صناعتنا ب�شكل خا�ص
واقت�صاد الكويت ب�شكل عام ،منوه ًا ب�أهمية
حتديد نقاط القوة والرتكيز عليها لتحقيق
املزيد من الإجنازات.
ودعا املطريي لبناء جمتمع مرتابط ومتجان�س
ي�ستقطب املوهوبني ،ويعزز �شعور املوظفني
بامللكية امل�شرتكة ،الأمر الذي ينعك�س �إيجاب ًا
على معدالت الأداء ب�إخفاء النفقات وارتفاع
العمل اجلماعي
الإنتاجية ،وي�سمح بتحقيق الأهداف امل�شرتكة
و�أ� �ض ��اف العجمي �أن ال�ع�م��ل ب ��روح الفريق
لل�رشكات النفطية التابعة للم�ؤ�س�سة .معترب ًا
ي���س��اه��م يف ب �ن��اء الإجن � � ��ازات ،خ��ا��ص��ة يف ظل
جم�ت�م��ع تقنية امل �ع �ل��وم��ات من�صة منا�سبة
الأج� ��واء التناف�سية ب�ين ال���شرك��ات العاملية،
للتوا�صل واالرتقاء ب�أداء القطاع.
وه��و م��ا يخلق حاجة للتكامل ب�ين ال�رشكات
�أداة متكني
النفطية الكويتية يف جم��ال تقنية املعلومات،
ويف ه��ذا الإط��ار �أك��د نائب الرئي�س التنفيذي بحيث يتم تبادل املعلومات والربامج للو�صول
ل�ل�م���ش��اري��ع ع �ب��داهلل ف �ه��اد ال�ع�ج�م��ي� ،أه�م�ي��ة �إىل م�ستوى متقدم وري� ��ادي يليق مب�ستوى
التعاون امل�شرتك بني دوائر تقنية املعلومات يف طموحات القطاع.
كافة �رشكات القطاع النفطي ،من خالل تبادل وركز العجمي يف حديثة على �أهمية ا�ستمرار
الأفكار واملهارات وجتاوز الأطر التقليدية عرب املبادرات والتقنيات احليوية الالزمة للحفاظ
خلق بيئة تعليمية منتجة ت�ستوعب املهند�سني على �أعمال دوائ��ر تقنية املعلومات ،وتطوير
واملوظفني اجلدد وتنمي مهاراتهم.
ال �ق ��درات اخل�لاق��ة ،واع �ت �م��اد تكنولوجيات

الدعيج :هدف المجتمع

تبادل الخبرات وتوحيد
الجهود

ج� ��دي� ��دة ،وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال و� �ض ��ع �أف �� �ض��ل
ال�سيا�سات وامل�ع��اي�ير وخ�ل��ق بيئة �إيجابية
لزراعة الأفكار يف بيئة عمل ي�سودها احلما�س
واال�ستماع من الإدارة العليا.
ورحب ب�أي �أفكار ومبادرات جديدة من �أفراد
املجتمع ميكن تنفيذها بنجاح لزيادة الإنتاجية
يف مكان العمل ،وبتقدمي مبادرات تعاون �أكرث
فعالية لرتجمة ر�سالة التعاون والتكامل.
و�أ�ضاف العجمي �أن لدينا �أف�ضل التطبيقات
يف جمال تقنية املعلومات ،و�سي�ساهم جمتمعنا
اجلديد على توحيد البنية التحتية لتكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ل��دى جميع ال���شرك��ات النفطية،
و�ست�ساعد امل�ن���ص��ة الإل �ك�ترون �ي��ة اخلا�صة
باملجتمع يف تعزيز التعاون بني موظفي دوائر
تقنية املعلومات يف ال�رشكات النفطية املختلفة،
وتوفري نقا�ش مبا�رش يف مكان العمل ودون �أي
عوائق زمنية.
ك �م��ا ��س�ت���س�ه��ل امل �ن �� �ص��ة م �� �ش��ارك��ة حم�ت��وى
املعلومات من خالل �صفحة الكرتونية حتتوي
على الأخبار والتعاميم واملعار�ض والفيديو
ومنتديات النقا�ش واملدونات وتوثيق �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ،و�ستوفر
برنامج توا�صل با�سم «لقاء اجلانب الآخر»
وال ��ذي ي�ق��وم على �إج ��راء مقابالت ق�صرية
مع موظفني من خمتلف امل�ستويات ي�سلطون
ال�ضوء على �إجنازاتهم ومواهبهم.

الدعيج :توحيد اجلهود وا�ستكمال التجارب
قال مدير دائرة تقنية املعلومات عبد العزيز
الدعيج ملجلة «الوطنية» �أن الهدف من بناء
ه��ذا املجتمع ه��و ت��وا��ص��ل موظفي دوائ��ر
تقنية املعلومات مع مدرائهم على م�ستوى
�رشكات القطاع النفطي ،لفتح باب لتبادل
اخلربات والنقا�ش حول �أف�ضل التطبيقات

لتوحيد اجلهود وعدم خو�ض التجارب من
بدايتها.
و�أو� �ض ��ح �أن املجتمع اجل��دي��د �سي�سعى
لو�ضع خطط م�ستقبلية للنهو�ض ب ��أداء
ال�ق�ط��اع النفطي ،م�ضيف ًا �أن التوا�صل
امل�ستمر مي ِّكن من اال�ستفادة من خربات

ال ���شرك��ات ال��زم�ي�ل��ة ب��ال�ق�ط��اع وجت��ارب�ه��ا
الفنية والتقنية.
و�أ�شار الدعيج �إىل �أن دائرة تقنية املعلومات
يف «ال �ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة» ،ه��ي م��ن �أن���ش��أت
املن�صات االلكرتونية لكافة املجتمعات التي
مت بنا�ؤها �ضمن مبادرة امل�ؤ�س�سة.
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جهود

حملة للحماية المعلوماتية

املستخدم اآلمن
رئي�س فريق �أمن املعلومات ح�سني الب�ستان

تعترب حملة «امل�ستخدم الآمن» التي �أطلقتها دائرة تقنية املعلومات من
�أن�شطة الدائرة التي ت�ستهدف تعزيز الوعي ب�أمن املعلومات ،وتفادي
التعر�ض لأية اخرتاقات ت�ضر مب�صالح ال�شركة و�سرية البيانات واملعلومات
اخلا�صة بها ،على اعتبار �أن هناك م�س�ؤولية تقع على كل موظف حلماية
معلومات ال�شركة.
20
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“تقنية المعلومات”
أطلقت الحملة التي

تستمر  12شهراً لرفع

الوعي اإللكتروني

واحدة من الر�سائل التوعوية التي يوجهها فريق احلملة للموظفني

�سنة كاملة
ت�ستهدف احلملة توعية امل��وظ�ف�ين مبخاطر
�أم��ن املعلومات ،ال �سيما اخلا�صة بال�رشكة،
ورفع درجة الوعي الإلكرتوين خالل ممار�سة
امل �ه��ام ال��وظ�ي�ف�ي��ة ،ويف احل �ي��اة العملية ح��ول
ك�ي�ف�ي��ة اال� �س �ت �خ��دام الآم � ��ن ل�ل�م�ع�ل��وم��ات عرب
�شبكة الإن�ترن��ت ،ومتتد فعاليات احلملة ملدة
� 12شهر ًا ،ب��د�أت يف نوفمرب  ،2017وت�ستمر
حتى �أكتوبر  ،2018وت�ستهدف توعية جميع
املوظفني مبخاطر �أم��ن املعلومات ،وتت�ضمن
احل�م�ل��ة جم�م��وع��ة م��ن الأن���ش�ط��ة والفعاليات
املتنوعة ،ب��د�أت بالتعريف مب�صطلح «انتحال
ال�شخ�صية» ،حيث متت الإ�شارة �إىل �أن انتحال
ال�شخ�صية ي�شمل جميع �أن��واع اجلرائم التي
يح�صل فيها �شخ�ص ما بطريقة غري م�رشوعة
على بيانات خا�صة ل�شخ�ص �آخر ،وا�ستخدامها
ب �ط��رق ت�ن�ط��وي ع�ل��ى اح �ت �ي��ال �أو خ� ��دع ،ومت
التنويه على �أن ��ه م��ن �أب ��رز ال �ط��رق ال�شائعة
البستان :لجنة أمن

المعلومات في القطاع
النفطي أشادت
بحملة الشركة

النتحال ال�شخ�صية م�شاركة كلمة امل��رور مع
زم�ل�اء العمل� ،أو �أي �شخ�ص �آخ ��ر ،وه��و ما
يعطي الفر�صة الن�ت�ح��ال ال�ه��وي��ة ،وال��دخ��ول
على الأنظمة والربامج اخلا�صة باملوظفني من
قبل املحتالني .وهناك �أي�ض ًا ر�سائل االحتيال
الإلكرتوين �أو املكاملات الهاتفية التي يقوم بها
املحتال بعر�ض تقدمي جوائز وه��داي��ا� ،أو �أية
خدمات عند تقدمي معلوماتك ال�شخ�صية.
الربيد االلكرتوين
وقد متت التوعية ب�رضورة عدم م�شاركة كلمة
املرور مع �أي �شخ�ص �آخر مهما كانت درجة الثقة
فيه ،ومراعاة عدم عر�ض املعلومات ال�شخ�صية
على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث �أن ذلك
ق��د ي�سمح ل�ل�آخ��ري��ن ب�رسقة الهوية ب�سهولة.
ومت��ت التوعية ب���ضرورة الت�أكد م��ن هوية �أي
مت�صل �أو م�صدر الر�سائل االل�ك�ترون�ي��ة قبل
فتحها ،وخا�صة تلك التي حتتوي على مرفق،
حيث متت التو�صية على �أن��ه عند تلقى ر�سالة

بريد �إلكرتوين غري معروفة امل�صدر وتت�ضمن
رابط ًا ،فيجب املرور بامل�ؤ�رش فوق الرابط بدون
النقر ،و�إذا كنت ال تعرف املوقع ال يتم النقر
عليه ،ويجب حذف الربيد الإلكرتوين فور ًا.
وات �خ��ذت احل�م�ل��ة � �ص��ور ًا ع��دي��دة م��ن �أ�ساليب
ال�ت��وع�ي��ة ل���ض�م��ان ل�ف��ت ان �ت �ب��اه �أك �ب�ر ع ��دد من
املوظفني ،بجانب املحا�رضات ،منها ن�رش ر�سالة
توعوية عن طريق «الويب ما�سرت» ،كما يتم طرح
امل�سابقات الإلكرتونية ،ومنح جوائز للفائزين
فيها.
جمموعة تو�صيات
وقد ركزت امل�سابقات والر�سائل التوعوية للحملة
على عدة تو�صيات منها:
 ت�أكد �أن امل�رصف الذي تتعامل معه لن يطلبمنك مطلقا كلمة م��رور ح�سابك عند االت�صال
ب��ك لأي �أم ��ر ،و�إذا ح��دث ذل ��ك ،ف�لا تف�صح عن
�أية معلومات ،بل يجب التوجه �إىل موقع البنك
للتحقق من الأمر.

ال تلتفت للرسائل

توعية الموظفين

الواردة باسم المصرف

بالمخاطر التي تهدِّد أمن

وعليك بمراجعته

المعلومات والسيما

شخصي ًا لالستيضاح

الخاصة بالشركة
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 �إذا تلقيت ر�سالة عاجلة من امل�رصف الذيتتعامل معه تفيد ب�أنه مت جتميد ح�سابك ب�سبب
حم ��اوالت ال��و��ص��ول غ�ير امل���صرح بها ،وتطلب
منك �إع��ادة تعيني كلمة امل��رور اخلا�صة بك لفتح
الأم��وال اخلا�صة بك ،فهذه على الأرج��ح عملية
احتيال.
 ��ضرورة االنتباه �إىل الر�سائل ال��واردة با�سم�رشكة وهي يف الواقع مر�سلة من بريد �إلكرتوين
�شخ�صي.
 التحذير من ر�سائل الربيد الإل�ك�تروين التيتكون غري موجهة ل�شخ�ص حمدد.
 الأخ �ط ��اء ال�ن�ح��وي��ة �أو االم�لائ �ي��ة ت�شري �إىلاحتمالية �أن تكون الر�سالة وهمية.
 ع��دم فتح مرفقات الربيد الإل�ك�تروين �إال عندالت�أكد من مر�سلها.
فريو�س الفدية
وا�شتملت فعاليات احلملة التعريف بـ «فريو�س
ال�ف��دي��ة» ال ��ذي يعد م��ن ال�برجم�ي��ات امل�صممة
ملنع م�ستخدمي الكمبيوتر من الو�صول �إىل
نظام الت�شغيل� ،أو ت�شفري امللفات مامل يتم دفع
(ف��دي��ة) مقابل فك الت�شفري و�إرج ��اع اجلهاز
�إىل و�ضعيته الأ��ص�ل�ي��ة ،ويف معظم احل��االت
دفع الفدية ال ي�ضمن ا�سرتجاع البيانات مرة
�أخ��رى .وتتمثل الأ�سباب الرئي�سية للتعر�ض
لهذا الفريو�س يف القيام بت�صفح مواقع ملغومة
ب�ـ «ف�يرو���س ال�ف��دي��ة»� ،أو فتح ر�سائل الربيد
االلكرتوين الغري معروفة امل�صدر� ،أو حتميل
الربامج �أو تطبيقات اجل��وال من م�صادر غري
موثوق بها.
و�ستتواىل فعاليات احلملة على مدى الأ�شهر
القادمة حتى حتقق الهدف املن�شود منها.
�شرط �أ�سا�سي
ي�شري رئي�س ف��ري��ق �أم ��ن امل�ع�ل��وم��ات ب��دائ��رة
تقنية املعلومات ح�سني الب�ستان �إىل �أن �أمن
املعلومات ال يقل �أهمية عن الأمن ال�شخ�صي،
ف ��اخ�ت�راق الأن �ظ �م��ة الأم �ن �ي��ة ي�شكل خ�ط��ورة
على �أي��ة م�ؤ�س�سة يف ك��ل الأح� ��وال .وي�ضيف
الب�ستان �أن منظومة �أم��ن املعلومات يف �أي��ة
م�ؤ�س�سة ترتكز على ثالثة عنا�رص رئي�سية هي
22
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ضرورة عدم مشاركة
كلمة المرور مع أي
شخص آخر مهما
كانت درجة الثقة فيه

التكنولوجيا والإجراءات والعن�رص الب�رشي،
ويعد العن�رص الب�رشي �أ�ضعف حلقة يف هذه
املنظومة لأن التكنولوجيا ميكن تطويرها
وحتديثها ب�شكل م�ستمر ،والإج��راءات ميكن
اال�ستعانة باخلرباء لإمتامها بالكفاءة املطلوبة،
�أما العن�رص الب�رشي فمن ال�صعب ال�سيطرة
على ردود الأفعال ال�صادرة من جميع الأفراد
يف خمتلف الظروف.
وي���ض�ي��ف ال�ب���س�ت��ان �أن���ه يف ب�ع����ض الأح �ي��ان
ي�صدر خط�أ غري مق�صود من �أحد الأ�شخا�ص
يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ع�ل��وم��ات الإل �ك�ترون �ي��ة قد
ي�ؤثر �سلب ًا على ال�رشكة ب�أكملها ،وم��ن هنا
تربز �أهمية الربامج التوعوية لتعزيز الوعي
الإل�ك�تروين .وي�شري �إىل �أن��ه متت مراعاة �أن
ت�ك��ون م��و��ض��وع��ات احل�م�ل��ة ب�سيطة و�سهلة
الفهم ،ي�ستطيع ك��ل موظف �أن ي�ستوعبها،
للت�أكد م��ن حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من
احلملة ،وتعزيز القدرة على التعامل املنا�سب
مع كل ما ي�ستقبله املوظفون من تطبيقات �أو
ر�سائل الكرتونية .ويو�ضح �أن��ه مت االتفاق
مع دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة العتبار
تدريب املوظفني على �أن �أمن املعلومات �رشط
�أ�سا�سي يف تقييم الأداء ،وذلك ل�ضمان زيادة
الوعي على م�ستوى ال�رشكة ككل.
وي�شري الب�ستان �إىل �أن جلنة «�أمن املعلومات»
على م�ستوى القطاع النفطي الكويتي �أ�شادت
يف اجتماعها الأخري بحملة «امل�ستخدم الآمن»
التي �أطلقتها ال�رشكة ،علم ًا ب�أنه ميثل «البرتول
الوطنية» يف ع�ضوية هذه اللجنة ،و�أ�ضاف �أن
اللجنة �أو�صت بتبني ال�رشكة حمالت ال�رشكات
الزميلة يف هذا املجال ،من خالل تقدمي امل�ساعدة
والتوجيه لهم يف �إعداد احلمالت اخلا�صة بهم
للتوعية ب�أمن املعلومات.

برنامج احلملة
• •يت�ضمن برنامج حملة (امل�ستخدم
الآم��ن) الرتكيز على  12مو�ضوع ًا
رئي�سي ًا يرتبط ب�شكل مبا�رش بالوعي
الإل� �ك�ت�روين ،ع�ل��ى �أن ي�ت��م تناولها
ب��واق��ع م��و��ض��وع واح ��د ك��ل �شهر،
وتتمثل مو�ضوعات احلملة يف:
ان� �ت� �ح ��ال ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة� ,أم � � ��ن ال�ب�ري ��د
الإلكرتوين ,الفدية� ,أمن جهاز املحمول,
كلمة ال�رس� ,أمن مت�صفح الويب ,املخاطر
الأمنية لو�سائل الإع�لام االجتماعي� ,أمن
ال�سفر ,حماية املعلومات ,الأم��ن امل��ادي,
�أم� ��ن ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ال���ش�خ���ص��ي ,هند�سة
اجتماعية.
• •يقوم ق�سم �أم��ن املعلومات ب��إع��داد
ر�سائل توعوية ون�رشها عن طريق
ال�بري��د الإل � �ك �ت�روين ،و�أي �� �ض � ًا عرب
ال�شا�شات الكبرية يف مداخل املواقع
املختلفة بال�رشكة ومواقع التوا�صل
االجتماعي يف الأ�سبوع الأول من كل
�شهر ،يلي ذل��ك ن�رش فيديو ق�صري
يف الأ��س�ب��وع ال �ث��اين ،وم��ن ث��م طرح
اختبار ق�صري (م�سابقة) يف الأ�سبوع
الثالث ،و�إعالن �أ�سماء الفائزين مع
توزيع اجلوائز يف الأ�سبوع الرابع.
• •ي�ست�ضيف ق���س��م �أم� ��ن امل�ع�ل��وم��ات
على م��دار العام ،ويف �إط��ار احلملة،
جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني
يف جم� ��ال �أم � ��ن امل �ع �ل ��وم ��ات ،لعقد
حم � ��ا� �ض��رات ت� ��وع� ��وي� ��ة ل�ت�ث�ق�ي��ف
املوظفني مبختلف املوا�ضيع املهمة
يف هذا املجال.
فريق العمل
رئي�س الفريق :ح�سني الب�ستان
رئي�س فريق امل�رشوع :عبداملجيد ال�صباح
حملل نظم :ن�شوى القبندي
حملل نظم :عائ�شة الكندري
حملل نظم� :سيد رباين

تدريب
للصحة والسالمة والبيئة

برامج أساسية

ت�ؤمن «البرتول الوطنية» ب�أهمية التدريب يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة
كعن�صر �أ�سا�سي لربامج التحكم يف املخاطر املوجودة مبكان العمل ،وال�سالح
الفعال يف مواجهة التحديات وال�صعوبات التي حتيط بال�صناعات النفطية
ب�شكل عام .وعلى �ضوء ذلك يجري تنظيم وعقد الربامج التدريبية املرتبطة
مبجاالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شكل م�ستمر يف مركز التدريب اخلا�ص
بق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة (الدعم الفني) ،ويقدمها مدربون متخ�ص�صون
ومهند�سو ال�سالمة والبيئة وخرباء ال�صحة ال�صناعية ومهند�سو �إدارة �سالمة
العمليات والأطباء وال�صيادلة من خمتلف مواقع ال�شركة ،ويراعى �أن تغطي
مو�ضوعات التدريب الأمور الأ�سا�سية املرتبطة ب�أعمال ومهام املوظفني.

املهند�سة منى اخللف

برامج تدريبية يقدمها
خبراء متخصصون
تغطي جوانب ترتبط
بأعمال الموظفين
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ت�ساهم الربامج التدريبية يف تطوير قدرات ومهارات املوظف

عملية تقييم
ت���ش�ير م�ه�ن��د��س��ة ال���س�لام��ة مب���ص�ف��اة ميناء
الأح�م��دي منى اخللف �إىل �أن الأم ��ر ال يقف
ع�ن��د تنظيم ال�ب�رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة ،ب��ل تهتم
ال�رشكة بتقييم عملية ال�ت��دري��ب للت�أكد من
فعاليته وحتقيقه ل�ل�أه��داف امل��رج��وة منه،
وتنوه �إىل �أن ذلك يتم من خالل قيا�س مدى
ال�ت�ح���س��ن الإي �ج��اب��ي يف امل �ع��رف��ة ،وامل �ه��ارة
والنمط ال�سلوكي للموظفني داخل ال�رشكة،
بعد االنتهاء من ح�ضور الربامج التدريبة.
وي�ساعد ه��ذا التقييم على و��ص��ف اجلهود
امل�ب��ذول��ة م��ن قبل �إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة يف جتهيز وتنفيذ الربامج التدريبة،
ومقارنتها مع النتائج املرجوة ،وا�ستغاللها
لتح�سني برامج التدريب �إذا لزم الأمر.
الخلف :تهتم الشركة

بتقييم عملية

التدريب للتأكد من
فعاليته وتحقيقه
لألهداف المرجوة
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فعالية الربامج
ول�ضمان م�ستوى فعالية الربامج التدريبية
من حيث ت�أثريها يف حت�سني وتطوير معرفة
و�سلوك املوظفني يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة يف مواقع العمل ،قامت دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ب ��إج��راء درا��س��ة �شاملة
يف خمتلف م��واق��ع ال���شرك��ة لتقييم فعالية
ال�ت��دري��ب ،وارت �ك��زت ال��درا��س��ة على �أ�سا�س
حتقيق عدد من الأهداف منها:
 تقييم م�ستوى جن��اح ال�برام��ج التدريبيةالتي نظمتها الدائرة يف نقل املعرفة واملهارات
للمتدربني.
 تقييم فعالية التدريب فيما يتعلق بالتغيريالإي �ج ��اب ��ي يف � �س �ل��وك امل��وظ �ف�ين م ��ن خ�لال
تقييم ت�أديتهم لأعمالهم الروتينية ملعرفة
م��ا �إذا ك��ان��وا ق ��ادري ��ن ع�ل��ى ج�ل��ب املعرفة
التي ا�ستخل�صوها من ال�برام��ج التدريبة،
وت��وظ�ي�ف�ه��ا لتح�سني ��س�ل��وك�ي��ات ال�سالمة
�إيجابي ًا.
منهجية الدرا�سة
اع�ت�م��دت منهجية ال��درا� �س��ة ع�ل��ى �أ��س��ا���س
تقييم فعالية التدريب ب��إح��دى طريقتني،

�إم ��ا م��ن خ�ل�ال تقييم م���ش��ارك��ة املوظفني
يف تعبئة �أوراق اال�ستبيان ال�ت��ي جتري
و�إجابتهم على الأ�سئلة يف مكان عملهم،
ل�ت�ق��دي��ر م ��دى اح�ت�ف��اظ�ه��م ب��امل�ع��رف��ة التي
ا�ستخل�صوها من برامج التدريب ،وكذلك
حت��دي��د م�ستوى معرفتهم� .أم ��ا الطريقة
الأخرى فتعتمد على فح�ص مدى التغيري يف
�سلوك املوظفني من خالل مالحظتهم �أثناء
القيام ب�أعمالهم الروتينية داخ��ل مواقع
العمل ،وتقييم �أدائهم فيما يتعلق بتح�سني
�سلوك ال�سالمة ع��ن طريق قيام امل�رشف
املبا�رش بتعبئة اال�ستبيان الذي ي�ستعر�ض
جوانب التح�سن يف م�ستوى معرفة و�سلوك
املوظفني التابعني لإدارته ،ومقارنة النتائج
باجلدول التايل:
التقييم يتم من
خالل قياس مشاركة
الموظفين في
االستبيان أو التغيير
في سلوكهم

الرقم
الت�سل�سلي

النتيجة
النهائية

التقييم

الرقم
الت�سل�سلي

النتيجة
النهائية

التقييم

1

30-28

ممتاز

1

57

ممتاز

2

25-27

جيد

2

38

جيد

3

22-24

متوسط/معتدل

3

30

متوسط/معتدل

4

أقل من 22

ضعيف

4
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ضعيف

وت�شري اخللف �إىل �أنه مت �إج��راء امل�سح لتقييم
التدريب يف كل مواقع ال�رشكة عن طريق اختيار
املوظفني ب�شكل ع�شوائي من خمتلف الأق�سام/
الدوائر والفئات وامل�سميات الوظيفية ،حيث
بلغ جمموع حجم العينة الفعلي  150موظف ًا،
ومت تقييمهم خالل نوبة العمل ال�صباحية.
نتائج الدرا�سة
كجزء من �أهداف هذه الدرا�سة وهو تقييم املعرفة
�أو الوعي يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
فقد طلب من املوظفني امل�شاركة يف التقييم الذاتي
لفهم م��دى ا�ستفادتهم م��ن ت��دري�ب��ات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة واملعلومات التي خ�ضعوا
لها ،حيث مت ت�صميم منوذج اال�ستبيان وتوزيعه
ع�شوائي ًا على امل�شاركني املختارين.
وي�ح�ت��وي اال�ستبيان على � � 30س ��ؤا ًال ت�شمل
موا�ضيع متنوعة من ال��دورات التدريبية التي
مت تنظيمها يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وب�ع��د االن �ت �ه��اء م��ن اال��س�ت�ب�ي��ان ،مت تقييم كل
الإج��اب��ات لتحديد م�ستوى معرفة املوظف من
خالل مقارنة النتائج مع اجلدول ال�سابق.
وقد مت تعيني امل�ستوى املعريف لهم ا�ستناد ًا �إىل
النتائج التي مت احل�صول عليها من اال�ستبيان،
كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،وفيما يلي بيان
بعدد املوظفني وم�ستوى املعرفة:
 ٪63من الموظفين
حصلوا على “ممتاز
أو جيد” في معرفة
أمور الصحة
والسالمة والبيئة

وك�شف التقرير الإح�صائي الناجت عن اج��راء
الدرا�سة عن �أن حوايل  ٪ 63من املوظفني الذين
�شاركوا يف اال�ستبيان احتفظوا مبعرفتهم يف
جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف م�ستوى
«ممتاز �أو جيد» .يف حني جاء حوايل  ٪ 20من
عينة املوظفني امل�شاركني يف م�ستوى «متو�سط/
معتدل» ،ومع ذلك ،ف�إن حوايل  ٪ 17من العينة
يندرجون يف فئة «�ضعيف» التي تتطلب اهتمام ًا
للتح�سني من م�ستوى معرفتهم وبالتايل �أدائهم.
تغيريات يف ال�سلوك
فبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،هناك املزيد من النتائج
التي انتهت �إليها الدرا�سة والتي جاءت كما يلي:
ك ��ان ل�ل�ت��دخ�لات ال�ت��دري�ب�ي��ة �أث� ��ر ًا م�ه�م� ًا على
�سلوك ال�سالمة ل��دى امل��وظ�ف�ين ،وق��د بينت
ال��درا� �س��ة �أن ال�برام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة اخلا�صة
بال�سالمة وال�صحة والبيئة لها ت�أثري هام على
م�ستوى معرفة املوظفني وحت�سينها ،مبا فيها
ا�ستخدام �أدوات احلماية ال�شخ�صية ،واتباع
امل�م��ار��س��ات الآم �ن��ة للعمل لتقليل املخاطر،
ا�ستنتاج ختامي

ب���ص��ورة �شاملة ،ب ّينت ه��ذه ال��درا��س��ة �أن
ب��رام��ج ت��دري��ب ال���س�لام��ة ل�ه��ا ت ��أث�ير ه��ام
وطويل املدى يف تقليل احلوادث واملحافظة
على �سلوك �سالمة �إيجابي يف مواقع عدة يف
ال�رشكة.
ومن التو�صيات النهائية ،ا�ستناد ًا �إىل نتائج
الدرا�سة ،هي �أن يعتمد الربنامج التدريبي
للموظف ع�ل��ى االح�ت�ي��اج ال��وظ�ي�ف��ي ملجال
عمله ،وم�ستوى الكفاءة ب��د ًال من التدريب
على جماالت ال�صحة وال�سالمة ب�شكل عام.

وجاءت �أبرز النتائج كما يلي:
 .1ارت�ف�ع��ت ن�سبة االل �ت��زام مب�ع��دات الوقاية
ال�شخ�صية ب�شكل ملحوظ ،لكن ع��دم االلتزام
مازال موجود ًا يف بع�ض املواقع.
 .2مت االل�ت��زام بتقييم املخاطر للأعمال ذات
اخلطورة كما هو معتمد من قبل ال�رشكة وجمع
امل�ستندات واملتطلبات الالزمة لها ،لكن مازال
هناك بع�ض موظفي املقاولني غري واعني بذلك،
وال يحتفظون بن�سخة من امل�ستند يف املوقع.
 .3مت ر�صد بع�ض خمالفات ت�صاريح العمل من
قبل امل ُ َ�ص ِّدر وامل ُ َنفِّذ.
 .4بع�ض ت�صاريح العمل لي�ست م��وج��ودة يف
موقع العمل.
 .5مت ر�صد بع�ض املخالفات املرورية كتعدي
حد ال�رسعة من قبل بع�ض املوظفني.
 .6بينما كان الكثري من املوظفني العاملني يف
منطقة عمليات امل�صفاة م��زودي��ن برا�صد غاز
كربيتيد الهيدروجني( )H2Sبتاريخ معايرة
��ص��ال��ح ،بع�ض امل��وظ�ف�ين  -وخ��ا��ص� ًة موظفي
املقاولني – مل يلتزموا بحمله.
 .7مت مالحظة �ضعف ب�صيانة �أدوات الوقاية
ال�شخ�صية التابعة للم�شغلني امليدانيني يف ملج�أ
امل�شغلني.
 .8مل يتواجد م�ستند لبيانات �سالمة امل��واد
ولوحات �إر�شادية يف مواقع التعامل مع املواد
الكيميائية اخلطرة.
 .9القليل من املوظفني/املقاولني مت خمالفتهم
لدخلوهم �أم��اك��ن �شبه مغلقة م��ن دون �شهادة
املالئمة الطبية اخلا�صة بهم وبطاقة التفوي�ض
لدخول الأماكن �شبه املغلقة.
� .10ضعف يف الرتتيب والتنظيف بعد االنتهاء
م��ن الأع �م��ال يف بع�ض امل��واق��ع �أث�ن��اء ال��زي��ارات
امليدانية.
البرامج لها
تأثير في تقليل
الحوادث والمحافظة
على سلوك
سالمة إيجابي
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تطوير

برنامج من ثالث مراحل

تحسين ثقافة الصحة والسالمة والبيئة
بد�أت فعاليات املرحلة الثانية من برنامج حت�سني ثقافة ال�صحة وال�ساملة والبيئة ،الذي �أطلقته ال�شركة
يف عام  ،2017بغر�ض تطوير ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وثقافة �سالمة العمليات لدى موظفي
م�صايف ال�شركة ودائرة الت�سويق املحلي ،ويهدف �إىل خلق بيئة عمل �آمنة ومواكبة للتطورات العاملية
يف هذا املجال.
ويتم تنفيذ الربنامج من خالل ثالث مراحل رئي�سية ،مت االنتهاء من املرحلة الأوىل منها ،والتي ا�شتملت
على تنفيذ ا�ستبيان مب�شاركة موظفي ال�شركة من خمتلف املواقع لتقييم ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
ومعرفة م�ستوى الثقافة احلالية ،وحتديد الثغرات ،وو�ضع احللول املقرتحة لتح�سني ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وكيفية تطبيقها من خالل خطة عمل حمكمة ،وقد مت االنتهاء من تنفيذ اال�ستبيان،
و�إ�صدار تقرير امل�سح امليداين مع تو�صيات التنفيذ.

برنامج أطلقته

الشركة عام 2017
يهدف إلى خلق بيئة

عمل آمنة ومواكبة

 45دورة تدريبية
يجري حالي ًا تنفيذ املرحلة الثانية من امل�رشوع،
والتي ت�شمل عقد برامج تدريبية تتناول مهارات
الإ�رشاف ،ون�رش ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
يح�رضها امل�رشفون على ال�صحة وال�سالمة والبيئة
مب�صايف ال�رشكة ودائ��رة الت�سويق املحلي ،وذلك
بالتعاون مع �رشكة ا�ست�شارية عاملية متخ�ص�صة يف
هذا املجال هي «�أيه بي �إ�س» ،وقد بد�أت الدورات
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العـدد  - 480مار�س 2018

التدريبية يف �أغ�سط�س املا�ضي ،وت�ستمر حتى مار�س
 ،2018ويح�رضها جمموعة من موظفي ال�رشكة
وموظفي املقاول ،حيث يتم تنظيم حوايل  45دورة
تدريبية ،يح�رضها ما يقرب من  800موظف.
ويغطي الربنامج التدريبي العديد من املوا�ضيع
الهامة املتعلقة ب��أم��ور ال�سالمة مثل الإ��ش�راف
على نظام  ،iSHEMSوحتديد املخاطر وتعزيز
مفاهيم �إدارة امل�خ��اط��ر ،ودرا� �س��ة �أمثلة عملية

ع��ن ح ��االت ح ��وادث وق�ع��ت لال�ستفادة منها يف
ا�ستخال�ص ال��درو���س ،ومناق�شة متارين فردية،
والإ�رشاف على التفتي�ش امليداين والتقييم الذاتي
والكفاءة يف ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وكيفية
توفري التدريب والتوجيه ،وملحة عامة عن ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وور���ش عمل خا�صة
بتح�سني الثقافة .بالإ�ضافة �إىل نبذة عامة عن
�أن�شطة ال�رشكة ور�ؤيتها و�أهدافها.

التفاعل الإيجابي من قبل موظفي ال�رشكة من �ش�أنه �إجناح الربنامج وحتقيق �أهدافه

دعم الإدارة العليا
ت��ويل الإدارة العليا بال�رشكة اهتمام ًا كبري ًا
بتنفيذ هذا امل�رشوع ،وتوفر له الدعم واملوارد
ال �ك��ام �ل��ة ل �� �ض �م��ان جن ��اح ��ه ،ون ���شر ال�ث�ق��اف��ة
الإيجابية يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
والتي متثل احلجر الأ�سا�سي لتحقيق الريادة
والتميز يف الأداء و�سالمة العاملني واملمتلكات.
وتتمثل ر�ؤية الربنامج يف �أن تتولد لدي جميع
موظفي البرتول الوطنية وموظفي املقاولني
الرئي�سيني القناعة الكاملة لتحويل الأق��وال
�إىل �أفعال ،وحتقيق �أعلى �أداء يف جمال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،يكون مبني ًا على الرعاية
الفعالة واالهتمام واالنفتاح والأمانة.
عن امل�شروع
• •ب ��د�أت ال���شرك��ة م ���شروع «ب��رن��ام��ج حت�سني
ث �ق��اف��ة ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة وال �ب �ي �ئ��ة» يف
 ،2017/1/8وتبلغ مدته ثالث �سنوات،
ويهدف هذا امل�رشوع �إىل:
وضع حلول
ومقترحات عملية
وتنفيذها من خالل
خطة عمل محكمة

• •تقييم ث�ق��اف��ة ال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة والبيئة
احلالية ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
• •و�صف احللول املمكنة لتح�سني ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
• •�إعداد خطة تنفيذ فعالة.
• •ت�ع��زي��ز ف�ع��ال�ي��ة و�أداء ال�ع��ام�ل�ين م��ن خ�لال
التدريب والتوجيه.
ويتم تنفيذ امل�رشوع على ثالث مراحل متتالية:
 املرحلة الأوىل :تقييم ثقافة ال�صحة وال�سالمةوالبيئة ،ويت�ضمن �إجراء ا�ستبيان ملعرفة الثقافة
احل��ال �ي��ة ،وحت��دي��د ال �ث �غ��رات ،وو� �ض��ع احل�ل��ول
املقرتحة لتح�سني ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
وكيفية تطبيقها من خالل خطة عمل حمكمة.
 امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة :حت�سني الثقافة بالتعليموال� �ت ��دري ��ب ،وت���ش�م��ل ال �ت��دري��ب ع �ل��ى م �ه��ارات
الإ�� �ش ��راف ع �ل��ى ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة وال�ب�ي�ئ��ة
وال �ت��دري��ب املكثف ملوظفي وم �ق��اويل «ال �ب�ترول
الوطنية» على املهارات الواجب اكت�سابها.
 املرحلة الثالثة :التدريب والر�صد والقيا�سمل��دى فعالية ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
و�إعادة تقييمها يف نهاية امل�رشوع.
املخطط الزمني للأحداث
وق ��د ح�ظ��ي ال�برن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي با�ستح�سان
امل�شاركني ،وتقديرهم الهتمام ال�رشكة بالتطوير

ال ��دائ ��م مل��وظ�ف�ي�ه��ا يف ك��اف��ة امل� �ج ��االت ،وت�شجع
�إدارة ال�رشكة املوظفني املر�شحني على ح�ضور
الربنامج التدريبي ،وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى
منه باعتباره عام ًال رئي�سي ًا لنجاح تنفيذ الربنامج.
ويذكر �أنه �سيتم اختيار م�س�ؤويل تغيري ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة من بني امل�شاركني
يف ال� ��دورات التدريبية ،وم��ن ث��م اال�ستفادة
م��ن م�ه��ارات�ه��م وخ�برات�ه��م لتوجيه موظفي
«ال�ب�ترول الوطنية» وموظفي املقاولني على
م��دى ال���س�ن��وات القليلة ال �ق��ادم��ة ،و�إح ��داث
ال�ت�ح���س�ين امل �� �س �ت �ه��دف يف ث �ق��اف��ة ال���ص�ح��ة
وال�سالمة والبيئة يف كافة �أعمال امل�صفاة ،ويف
مرحلة الحقة يقوم ه ��ؤالء بتدريب وتوجيه
الآخ��ري��ن ،وم��ن �ش�أن ذل��ك م�ساعدة ال�رشكة
على خلق م�س�ؤولية وفاعلية �أك�ث�ر ل�ل�أم��ور
املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،و�سالمة
العمليات ،وو�ضع �أ�سا�س للتح�سني امل�ستمر
وامل�ستدام لرفع �أداء ال�رشكة �إىل م�ستوى
الأداء العاملي.
تولي اإلدارة العليا
اهتمام ًا كبيراً

بالبرنامج وتوفر له
الدعم الكامل
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بيئة
للحد من االنبعاثات

 3خطوات!
جهود خف�ض االنبعاثات ال�ضارة �إىل ال�صفر،
وتثبيت م�ستوى االنبعاثات الغازية امل�سببة
للتغريات املناخية ،يبد�أ بالتخطيط للم�ستقبل يف
الأجل الطويل ،ولي�س التوقف عند الأهداف ق�صرية
الأج��ل ،وه��ذا يعني احت�ساب التكلفة احلقيقية
لالنبعاثات الكربونية يف �إطار جمموعة �شاملة من
ال�سيا�سات ،التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تغيريات يف كل
من اال�ستثمارات وال�سلوك ،وتتطلب ت�سهيل عملية
التحول للفئات الأكرث ت�ضرر ًا.
ثالث خطوات
تساعد الدول على الحد
من انبعاثات الكربون
بطريقة سهلة ومنظمة

حلول متوفرة
�أح ��دث تقرير ملجموعة البنك ال ��دويل وعنوانه:
«خف�ض االنبعاثات الكربونية يف التنمية :ثالث
خطوات نحو م�ستقبل خالٍ من الكربون» يو�ضح
لوا�ضع ال�سيا�سات ،با�ستخدام البيانات والأمثلة
وامل���ش��ورة ب���ش��أن ال�سيا�سات ،ه��ذه اخل�ط��وات
الثالث ،للم�ساعدة يف و�ضع بلدانهم على م�سار
احلد من انبعاثات الكربون يف عملية التنمية على
نحو �سل�س ومنظم.
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وي�شري التقرير �إىل �أن ه�ن��اك ح�ل��و ًال للت�صدي
للتغريات املناخية ،وهي حلول يف متناول اجلميع،
�إذا حتركت احلكومات اليوم ،ويحذر يف الوقت
نف�سه من �أن التكاليف �سرتتفع ارتفاع ًا كبري ًا
�أم��ام الأج�ي��ال املقبلة كلما ط��ال ت�أخري اتخاذ ما
يلزم من تدابري.
وتو�ضح البيانات التي ك�شف عنها �أحدث تقرير
للفريق احلكومي الدويل املعني بتغري املناخ �إىل �أن
من �ش�أن االنتظار  15عام ًا ،وعدم التحرك حتى

عام � ،2030أن يزيد التكاليف يف املتو�سط حوايل
 50باملئة حتى عام  ،2050وذلك �إذا كان العامل
ي�أمل يف الإبقاء على ارتفاع درجة احلرارة �أدنى
من درجتني مئويتني هذا القرن.
ويف هذا ال�صدد ،علقت نائبة رئي�س جمموعة البنك
ال ��دويل وامل�ب�ع��وث اخل��ا���ص ل���ش��ؤون تغري املناخ
را�شيل كيت قائل ًة« :ميكن للخيارات التي تتخذها
البلدان اليوم �أن تبقيها يف م�سارات االنبعاثات
احلالية ل�سنوات طويلة ،و�أن تعر�ض املجتمعات

التوجه نحو الطاقة النظيفة يف تزايد و�سط املخاوف العاملية من ت�أثريات و�أ�رضار التل ّوث

املحلية لآثار التغريات املناخية ،ووفق ًا للدرا�سات
العلمية ،يجب �إعادة توجيه االقت�صاد العاملي كي
يتمكن ال�ع��امل م��ن الو�صول ب�صايف االنبعاثات
الغازية امل�رضة �إىل م�ستوى ال�صفر قبل نهاية
القرن احلايل ،ونحن نعمل مبجموعة البنك الدويل
على زيادة تركيزنا على خيارات ال�سيا�سات».
ثالث خطوات
الأوىل :التخطيط من �أجل امل�ستقبل :التخطيط
يحقق الهدف النهائي ب��د ًال من املعامل ق�صرية
الأجل� ،إذ ميكن للحكومات اتخاذ خيارات م�سبقة
ت�ضع الأ� �س ����س ال�لازم��ة للتنمية يف امل�ستقبل،
وت �ت �ف ��ادى ال ��وق ��وع يف � �ش�رك �أمن � ��اط التنمية
واال�ستثمارات امل���ضرة ،التي ميكن �أن ت�صبح
ع��دمي��ة اجل ��دوى يف ع��امل تخ�ضع فيه انبعاثات
الكربون للقيود.
وي�شكل ت�صميم املدن بحيث تت�ضمن و�سائل نقل
عام جزء ًا مهم ًا من التخطيط من �أجل امل�ستقبل
يف منطقتي �أفريقيا و�آ�سيا ،اللتني يت�سارع فيهما
التو�سع ال�ع�م��راين ،كما يكت�سب اال�ستثمار يف
ّ
البحوث والتكنولوجيات التي �سيحتاج �إليها
العامل يف الع�رشين �أو اخلم�سني عام ًا املقبلة �أهمية
بالغة على م�ستوى العامل.
ويناق�ش التقرير كذلك املخاطر املتعلقة بالأ�صول
ال �ع��ال �ق��ة ،م�ث��ل ب �ن��اء حم �ط��ات ت��ول�ي��د ال�ك�ه��رب��اء
التي تعمل بالفحم ،التي قد ت�ضطر احلكومات

يمكن أن يؤدي
التحول في الحصول
على الطاقة النظيفة
إلى استبدال أنواع
الوقود الملوثة

لإخراجها من اخلدمة يف �ضوء م�ساعيها الرامية
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة .وينوه التقرير
�إىل �أن حمطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود
الأحفوري التي �أُن�شئت عام � 2012سينبعث منها
حوايل  19مليار طن من ثاين �أك�سيد الكربون،
خالل عمرها الت�شغيلي املتوقع البالغ  40عام ًا،
وهو �أكرث من االنبعاثات ال�سنوية جلميع حمطات
توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري التي
كانت يف اخلدمة عام .2012
الوقود الأحفوري
ورغ��م �إمكانية �سحبها من اخلدمة مبكر ًا ،ف�إن
ذلك من �ش�أنه �أن يغري مقارنة نقاط الأ�سعار التي
ي�ستخدمها متخذو القرار عند موازنة الوقود
الأحفوري مقابل م�صادر الطاقة النظيفة.
رئي�سة اخل�ب�راء االقت�صاديني مبجموعة البنك
الدويل ل�ش�ؤون تغري املناخ ماريان فاي ،تقول يف
هذا الإطار �إننا «نهدف �إىل خف�ض االنبعاثات �إىل
م�ستوى ال�صفر بحلول عام  ،2100ولي�س فقط

خلف�ض االنبعاثات على هام�ش العقود التالية،
ويعني ذل��ك اعتماد جمموعة متباينة للغاية من
التدابري ،مبا يف ذلك التحوالت الهيكلية واملكانية
القت�صاداتنا».
وي�شري التقرير على ال�صعيد الفني� ،إىل �أن خف�ض
�صايف االنبعاثات �إىل ال�صفر �أمر ممكن التحقيق
يف �إط��ار منو اقت�صادي ق��وي ،ومت التخطيط له
جيد ًا ،وهو يركز على �أربعة جماالت:
• •يبد�أ العمل بالتحول من االعتماد على الوقود
الأح �ف��وري لتوليد الكهرباء �إىل ا�ستخدام
الطاقة النظيفة التي حت��د م��ن الكربون يف
�إنتاج الكهرباء.
• •ومع زيادة كميات الطاقة النظيفة ،ميكن �أن
ي�ؤدي التحول الهائل يف التزويد بالكهرباء
�إىل زي� ��ادة ف��ر���ص احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال�ط��اق��ة
النظيفة ،وا�ستبدال �أنواع الوقود امللوثة.
• •زيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة ت�ساعد يف احلد
من الطلب.
• •احل �ف��اظ ع�ل��ى ��س�لام��ة ب��ال��وع��ات ال�ك��رب��ون
الطبيعية من خالل حت�سني الإدارة الر�شيدة
للغابات والأرا�ضي ،من �ش�أنه امل�ساعدة على
معادلة االنبعاثات املتبقية عرب امت�صا�ص
الكربون وتخزينه.
وتتيح عالوة على ذلك العديد من اخلطوات التي
ميكن للحكومات القيام بها الآن كتطوير و�سائل
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جتري �رشكات �صناعة ال�سيارات العاملية �أبحاث ًا جادة لتطوير ال�سيارات التي تعمل بالكهرباء

النقل ال�ع��ام وحت�سني ك�ف��اءة ا�ستخدام الطاقة
منافع فورية وحملية يف توفري الكهرباء واحلد
من التلوث.
التكلفة احلقيقية
الثانية :حتديد التكلفة احلقيقية لالنبعاثات:
ميكن �أن تبد�أ احلكومات على �صعيد ال�سيا�سات،
يف حتويل اال�ستثمارات و�أ�ساليب التفكري باجتاه
ال�ن�م��و منخف�ض ال �ك��رب��ون ،م��ن خ�ل�ال حتديد
التكاليف احلقيقية لالنبعاثات ،يف �إطار جمموعة
�شاملة من ال�سيا�سات تتيح حوافز ل�ضمان تنفيذ
خطط النمو منخف�ض الكربون ومتويل امل�شاريع.
وي �ع��ال��ج ت���س�ع�ير ال �ك��رب��ون م ��ن خ�ل�ال تطبيق
�رضائب الكربون� ،أو �أنظمة احل��دود الق�صوى
على االنبعاثات� ،إخ�ف��اق الأ� �س��واق لدمج تكلفة
الأ��ض�رار البيئية النا�شئة عن انبعاثات غ��ازات
الدفيئة ،وميثل ذلك و�سيلة تت�سم بالكفاءة لزيادة
الإيرادات ،وي�شجع يف الوقت نف�سه على تخفي�ض
االنبعاثات ،وميكن �إدارت�ه��ا ب�سهولة ،وي�صعب
التهرب منها مقارنة بال�رضائب الأخرى.
وي ��ؤك��د التقرير على �أن ��ه يف ح�ين ُي�ع��د ت�سعري
كاف يف حد ذاته
الكربون عن�رص ًا مهم ًا ،ف�إنه غري ٍ
ما مل تتخذ احلكومات �سيا�سات تكميلية.
تكنولوجيا خ�ضراء
وميكن �أن تت�ضمن جمموعة ال�سيا�سات التكميلية
ال �ت��ي ت�ضمن ت �ق��دمي ح��واف��ز م��ن �أج� ��ل تطوير
تكنولوجيات خ�رضاء ون�رشها على نطاق وا�سع،
تدابري مثل معايري الأداء املتعلقة بكفاءة ا�ستخدام
الطاقة ،وتقدمي خ�صومات على ال�سيارات الأكرث
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ك�ف��اءة يف ا��س�ت�خ��دام ال��وق��ود ،وم�ع��اي�ير حوافظ
ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة ال�ت��ي ت�ل��زم منتجي الكهرباء
بتوليد ن�سبة م�ئ��وي��ة حم ��ددة م��ن �إن�ت��اج�ه��م من
م�صادر متجددة ،وتتيح جميعها حوافز من �أجل
اخليارات منخف�ضة الكربون.
ك�م��ا مي�ك��ن ل��وا��ض�ع��ي ال���س�ي��ا��س��ات ك��ذل��ك خف�ض
الر�سوم املفرو�ضة على ال�سلع منخف�ضة الكربون،
ك ��أل��واح ال�ط��اق��ة ال�شم�سية وامل�صابيح امل��وف��رة
للطاقة ،وذل��ك وفق ًا ملا اتفقت عليه م�ؤخر ًا بلدان
رابطة التعاون االقت�صادي لآ�سيا واملحيط الهادئ.
عملية التح ُّول
الثالثة :ت�سهيل عملية ال��ت��ح��ول� :سيتطلب
حتويل االقت�صاد ال�لازم للو�صول بخف�ض �صايف
االنبعاثات �إىل م�ستوى ال�صفر يف االقت�صادات قبل
نهاية القرن احلايل ،التزام ًا ودعم ًا من اجلمهور،
و�إدخال تغيريات يف م�ساندة الفئات الأكرث ت�رضر ًا.
وميثل �إل�غ��اء دع��م ال��وق��ود الأح �ف��وري ،ال��ذي يفيد
الو�صول �إىل «�صفر انبعاثات»

ميكن للخيارات التي تتخذها البلدان اليوم
�أن تبقيها يف م�سارات االنبعاثات احلالية
ل�سنوات طويلة ،و�أن تعر�ض املجتمعات
املحلية لآث ��ار ال�ت�غ�يرات امل�ن��اخ�ي��ة ،ووف�ق� ًا
ل�ل��درا��س��ات العلمية ،يجب �إع� ��ادة توجيه
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي ك��ي يتمكن ال �ع��امل من
الو�صول ب�صايف االنبعاثات الغازية امل�رضة
�إىل م�ستوى ال�صفر قبل نهاية القرن احلايل،
وتعمل جمموعة البنك ال��دويل ،على زي��ادة
الرتكيز على خيارات ال�سيا�سات.

الأثرياء يف املقام الأول ،وتطبيق �رضائب الكربون
�أو �أن�ظ�م��ة احل���دود ال�ق���ص��وى ع�ل��ى االن�ب�ع��اث��ات،
و�سيلتني لتحرير امل ��وارد� ،أو حتقيق الإي ��رادات
التي ميكن ا�ستخدامها يف متويل خدمات التعليم
وال�صحة والبنية التحتية ،وتقدمي الدعم املبا�رش
للفقراء ،م��ع احل��د م��ن االنبعاثات الكربونية يف
الوقت نف�سه.
اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي الأول ب �� �ش ��أن ت�غ�ير امل�ن��اخ
بالبنك الدويل وامل�شارك يف �إعداد التقرير �ستيفاين
هاليغاتي ،يقول يف هذا ال�صدد« ،تظهر البيانات
املتاحة يف  22بلد ًا نامي ًا �أنه �إذا ا�ستع�ضنا عن دعم
الوقود الأحفوري بتحويالت نقدية �شاملة ،ف�إن
هذا الإ�صالح �سيعود بالنفع على �أفقر الدول 60
يف املئة».
كما يت�ضمن ت�سهيل التحول م�ساعدة ال�رشكات
ع�ل��ى �إع � ��ادة حت��دي��د دوره� ��ا م��ن �أج���ل ع ��امل �أك�ثر
نظافة ،وق��د �رشعت ��شرك��ات �صناعة ال�سيارات
يف ه ��ذا امل���س��ار ح�ي��ث ح�سنت م �ع��دالت ا�ستهالك
الوقود للوفاء مبعايري الأداء ،وتطوير �سيارات
تعمل بالكهرباء ،وذات م�ستويات منخف�ضة من
االنبعاثات لتلبية الطلب.
وينظر التقرير �أي�ض ًا يف ال��دور ال��ذي ي�ضطلع به
املجتمع ال��دويل ،حيث ي�شري �إىل �أن حتقيق تقدم
ب�ش�أن االتفاقيات العاملية �سيكون له «بالغ الأثر
يف �إقناع الأط��راف االقت�صادية الفاعلة ب�رضورة
تعادل االنبعاثات الكربونية يف امل�ستقبل».
امل�صدر:

ن�رشة جمموعة البنك الدويل

تنمية
بشرية
ركيزة أساسية للمؤسسات

الرضا الوظيفي

العن�صر الب�شري ه��و ر�أ� ��س امل��ال احلقيقي جلميع امل�ؤ�س�سات
واملنظمات ،وهو �أحد �أهم عنا�صر ومقومات الإنتاج ،حيث يعتمد
جناح �أي �شركة على مدى فاعلية �أداء الأفراد العاملني بها ،والتزامهم
مبهامهم وواجباتهم.
ويعترب الر�ضا الوظيفي عام ًال �أ�سا�سياً يف حتديد م�ستوى �أداء
العاملني ،فمن الطبيعي �أن يختلف �أداء فرد ي�شعر بالر�ضا جتاه
عمله وم�ؤ�س�سته ،عن فرد �آخر ال ي�شعر باال�ستقرار ،وال يلم�س اهتمام
ال�شركة التي يعمل لديها مبتطلباته.

هو المشاعر
الطيبة التي يشعر
بها الموظف تجاه
مؤسسته وتوفر
له األمان
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تكرمي املوظف وتقدير جهوده ي�سهم يف م�ضاعفة �إنتاجيته ورفع م�ستوى والئه

ركيزة �أ�سا�سية
يعد الر�ضا الوظيفي ركيزة �أ�سا�سية تعتمد عليها
امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة يف حتقيق النجاح والتفوق
على غريها من املنظمات الأخرى ،وتعترب عملية
الر�ضا الوظيفي مبثابة حلقة مت�صلة كل منها
ي ��ؤدي �إىل الآخ��ر ،حيث �أن امل�ؤ�س�سة �إذا قامت
بتوفري اجلو املنا�سب للعمل �سوف ت��زداد قدرة
العامل على الإنتاج ،وهذا ي�ساعد امل�ؤ�س�سة على
حتقيق �أهدافها ،وزي ��ادة �أرباحها ،ولذلك يقع
على عاتق املدراء وامل�س�ؤولني يف خمتلف الهيئات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات م���س��ؤول�ي��ة ك �ب�يرة ،وه ��ي ح�سن
ا�ستثمار العنا�رص الب�رشية املتوفرة لديها ،حتى
تتمكن من حتقيق النتائج املطلوبة.
ويعرف الر�ضا الوظيفي ب�أنه كافة امل�شاعر الطيبة
التي ي�شعر بها العامل جتاه امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة
التي يعمل بها ،والتي ت�ساعده على حتويل عمله
�إىل متعة حقيقية ،ويف تعريف �آخر يق�صد بالر�ضا
الوظيفي حالة من حاالت القبول ،و�شعور املوظف
ِّ
يمكن الرضا
الوظيفي المؤسسة
من الحفاظ على
الخبرات والكفاءات
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بالأمان ،واال�ستقرار يف بيئة العمل.
وع��ددت كتب العلوم ال�سلوكية وتنظيم الإدارة
جمموعة من العنا�رص الدالة على الر�ضا الوظيفي
من �أهمها ا�ستمتاع املوظف بالعمل الذي يقوم
به ،واح�ترام العمل يف امل�ؤ�س�سة ،و�شعور الفرد
ب�أهمية العمل الذي يقوم به.
احلوافز و�أثرها
هناك ع��دة مظاهر و�أ�ساليب للر�ضا الوظيفي
م��ن �أب ��رزه ��ا احل��واف��ز وال�ت�ق��دي��ر ،وه ��ي ذات
�أثر كبري على �أداء العاملني ،وت�أتي عادة على
�شكل �أدوات معنوية �أو مادية ،كقيام �صاحب
امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة مث ًال ب�إعطاء املوظف كافة
حقوقه املادية التي �ست�ساعده على ق�ضاء كافة
احتياجاته ،دون احلاجة �إىل عمل �إ��ض��ايف �أو
وظيفة �أخ��رى ،وه��ذا ما يعزز طاقة املوظف،
ويجعله يقدم �أح�سن ما لديه ل�صالح العمل.
وكذلك تعد العالقات الطيبة مع املوظف �أحد
�أه��م احل��واف��ز املعنوية ،حيث يجب �أن يلتزم
الر�ؤ�ساء مبعاملة املوظفني معاملة طيبة ،وذلك
من خالل عبارات ال�شكر ،والثناء على ح�سن
الأداء ،والرتقيات ،واملكاف�آت ،وغري ذلك من
الأ�ساليب الت�شجيعية التي تزيد م��ن �شعور
املوظف بالراحة واال�ستقرار يف عمله.
ولتعزيز ال��روح املعنوية للعاملني ،يجب على

الر�ؤ�ساء الوقوف بجانبهم يف �أوق��ات ال�شدة
التي متر عليهم� ،سواء كانت لأ�سباب مر�ضية،
�أو غ�ير ذل ��ك ،حتى ي�شعر ال�ع��ام��ل باالهتمام
واالنتماء لأ��سرة العمل ،وه��ذا ما يزيد والءه
للمن�ش�أة التي يعمل بها.
يجب �أن يحر�ص امل� ��دراء �أي���ض� ًا على توفري
بيئة عمل منا�سبة للموظفني ،تخلو من كافة
الأ�رضار واملخاطر التي من املمكن �أن تهددهم،
�أو �أن ت�ؤثر على حالتهم النف�سية �أو ال�صحية،
فكلما ك��ان��ت بيئة العمل منا�سبة زاد �شعور
امل��وظ��ف ب��ال��راح��ة وال���س�ع��ادة ،ف ��زاد �إنتاجه
وعطا�ؤه للعمل.
�أهداف وحاجات
مي�ك��ن ال �ق��ول مم��ا �سبق �أن الأف � ��راد بطبعهم
ي�سعون �إىل حتقيق �أهدافهم وتلبية حاجاتهم
ورغباتهم� ،أي �أنهم يحاولون �أن يكونوا �أكرث
ر� �ض � ًا وارت �ي��اح � ًا م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي�ه��م اجلهد
والأداء العتقادهم �أن ذلك �سيحقق �أهدافهم،
يساعد على تطوير
منتجات الشركة
وزيادة ربحيتها
وقدراتها التنافسية

حتقيق الر�ضا الوظيفي لي�س جم ّرد غاية و�إمنا و�سيلة لتطوير امل�ؤ�س�سات

ويلبي حاجاتهم ورغباتهم متام ًا مثلما يفعل
امل�ستهلكون اخل��ارج�ي��ون عندما ي�سعون �إىل
حتقيق �أهدافهم ،و�إ�شباع حاجاتهم ورغباتهم،
من خالل عمليات التبادل بينهم وبني املنظمات،
ويف �سبيل ذل ��ك ي �ق��دم��ون م��ا ي �ل��زم م��ن �أج��ل
احل���ص��ول على املنتج �أو اخل��دم��ة ال�ت��ي تلبي
حاجاتهم وحتقق �أهدافهم.
كما ميكن للمنظمة �أي�ض ًا �أن ت�سعى �إىل حتقيق
ر�ضا املوظفني من خالل املكاف�آت واالمتيازات،
وت�صميم ال��وظ��ائ��ف ،وت��وف�ير حم�ي��ط العمل
امل�ن��ا��س��ب ،ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن تلبي حاجات
ورغبات الأفراد ،وحتقق �أهداف املنظمة متام ًا
مثلما تعمل مع الزبائن اخلارجيني عندما تطور
وت�صمم املنتجات ،وتقدم خمتلف التحفيزات
واالمتيازات من �أجل �إر�ضائهم واالحتفاظ بهم.

ت�ل��ك احل ��اج ��ات وه ��ي امل��ؤ��س���س��ة ،ث��م تتحول
الدافعية �إىل �أداء ون�شاط للفرد ي�سعى من خالله
لإ�شباع حاجاته.
ويف حال كان الأداء فعال ي�شعر الفرد بالإ�شباع
حل��اج��ات��ه ع��ن ط��ري��ق الإن �ت ��اج والإجن � ��از� ،أم��ا
مرحلة الر�ضا ف�إن بلوغها ي�أتي بعد الإ�شباع،
من خالل ا�ستمرار الأداء اجليد والفعال ،وما
يوازيه من ثناء الر�ؤ�ساء ،وحتقيق عوائد مادية
ومعنوية.

الدوافع والإ�شباع
ميكن حتقيق الر�ضا الوظيفي الذي ي�سعى �إليه
الأف��راد عن طريق تفاعل وتكامل جمموعة من
العوامل وهي (احلاجات  -الدوافع  -الأداء
 الإ�شباع  -الر�ضا) ،ف�إن لكل فرد جمموعةمن احلاجات ي�سعى لإ�شباعها ،والعمل يعد �أحد
�أهم هذه احلاجات.
ويولد الإح�سا�س باحلاجة للعمل دوافع ًا حتث
الفرد على التوجه �إىل امل�صادر املتوقعة لإ�شباع

الأثر على الإنتاج
توجد عالقة قوية بني الر�ضا الوظيفي وزيادة
قدرة الفرد على الإنتاج ،وميكن �إيجاز �أهمية
الر�ضا الوظيفي يف عدد من النقاط التي تعك�س
نتيجة حتقق هذا ال�شعور لدى املوظفني.
ي�أتي رد فعل املوظف يف مقدمة ه��ذه النقاط،
حيث يقوم ببذل جمهود كبري ،وتقدمي �أف�ضل
ما لديه من �أجل الو�صول �إىل �أهداف امل�ؤ�س�سة
�أو ال ���شرك��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ترج��م يف النقطة

يرفع من معدل والء
العاملين ويجعلهم

عنصراً داعم ًا للشركة
في األزمات

الثانية ،وهي حت�سني وتطوير منتجات املن�ش�أة
�أو امل�ؤ�س�سة ،وبالتايل تتح�سن �سمعة املن�ش�أة
وتزيد �أرباحها.
اما النقطة الثالثة فتكمن يف متكن امل�ؤ�س�سة من
املحافظة على اخل�ب�رات وال�ك�ف��اءات الب�رشية
املوجودة لديها ،وعدم ت�رسبها ملن�ش�أة �أخرى،
وذلك الرتفاع م�ؤ�رش الوالء لدى العاملني ،ف�إن
�شعور العامل بالر�ضا الوظيفي يعزز انتماء
العاملني للم�ؤ�س�سة ،ويجعلهم على ا�ستعداد
ل�ل��وق��وف بجانبها يف �أوق� ��ات الأزم � ��ات ،دون
النظر �إىل املقابل امل ��ادي ،الأم��ر ال��ذي يرتجم
يف النقطة الرابعة ،وهي زيادة قدرة امل�ؤ�س�سة
على مواجهة امل�شكالت ،واال�ستعداد ملواجهة
املناف�سات بينها وبني باقي ال�رشكات.
امل�صدر:
• •ك � �ت� ��اب ال� ��� �س� �ل ��وك الإداري
والعالقات االن�سانية ،د .حممد
ال�صرييف ،دار الوفاء للطباعة
والن�رش 2007
• •كتاب �إدارة امل ��وارد الب�رشية
ال � �ع� ��ام� ��ة ،د� .أح � �م� ��د ��ص�ق��ر
عا�شور ،دار املعرفة اجلامعية،
اال�سكندرية 1983
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من القانون
حق مطلق أم مقيد؟

نفقة الزوجة
ال �شك �أن احلياة الزوجية ال�سليمة هي التي تقوم على ال��ود والرحمة
والتفاهم بني الزوجني ،و�أن عقد الزواج هو �أ�سا�س تكوين الأ�سرة ،وال ريب
�أنه حتى ت�ستقيم احلياة الزوجية ف�إن ثمة حقوق والتزامات متبادلة يجب
احرتامها ،مثل حق الطاعة للزوج ،والنفقة للزوجة ،وهما يف احلقيقة وجهان
لعملة واحدة ،ربطت ال�شريعة بينهما �ضماناً ال�ستمرار وا�ستقرار احلياة
الزوجية .و�شرعت النفقة الزوجية كفافاً للزوجة وحفظاً لكرامتها ،وهي دين
يف ذمة الزوج ال ي�سقط �إال بالأداء �أو الإبراء ،وحق النفقة -حال قيام العالقة
الزوجية -قد نظمه امل�شرع الكويتي بالقانون رقم  1984 / 51وتعديالته
ال�صادرة بالقوانني  1996 / 61و 2004 / 29و 2007 / 66وهو يت�ضمن
العديد من الأنواع والأ�شكال وال�شروط التي نوجزها فيما يلي.

عقد الزواج هو أساس
تكوين األسرة وهناك
حقوق والتزامات
متبادلة يجب احترامها
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�إعداد :امل�ست�شار �إبراهيم �سليمان
الدائرة القانونية

العالقة الزوجية �أ�سا�سها التفاهم وم�شاعر الود والرحمة

وحمتب�سة مل�صلحته ،وهنا تربز �أهمية النفقة،
النفقة ثابتة
النفقة لغة هي الإخ��راج �أو ال�رصف �أو الذهاب والتي اعتربها الإ�سالم فر�ض ًا علي ال��زوج من
بال�شيء من يد �صاحبه ،والنفقة من الإنفاق ،وقت �إبرام عقد الزواج ال�صحيح بني الزوجني.
وتعني �رشع ًا -يف نطاق عقد ال��زواج -ما يقوم
�شروط ا�ستحقاقها
الزوج ب�رصفه على زوجته و�أهل بيته.
وع��ن �شكل النفقة فهو م��ن الأم� ��ور الن�سبية
والنفقة ثابتة بالكتاب وال�سنة والإجماع ،كقوله
ال �ت��ي تختلف ب��اخ�ت�لاف الأزم �ن ��ة والأم �ك �ن��ة،
تعاىل } َو َع� َل��ى ْالَ � ْو ُل��و ِد َل � ُه ِر ْز ُق �ه� َّ�ن وكِ�سو ُته َّن
ُ َ ْ َ ُ فتتعدد �أ�شكالها بتعدد العادات والتقاليد لكل
وف{ (ال �ب �ق��رة  )233وق��ول��ه ت�ع��اىل:
ِب � ْ�الَ� � ْع� � ُر ِ
دولة� ،إال �أن ثمة متطلبات �رضورية ال ت�ستقيم
}ال� ِّر َج��ا ُل َق� َّوا ُم��ونَ َع َلى الن َِّ�سا ِء ِ َب��ا َف َّ�ض َل َّ
اللُ
احلياة بدونها ،وهي امل�أكل وامللب�س وامل�سكن
َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َو ِ َبا �أَن َفقُوا ِم ْن َ�أموا ِل ِهم{
ْ َ ْ وم�صاريف الطبيب والعالج وغريها ،وهناك
(الن�ساء )34
بع�ض النفقات الأخرى ،ك�أجرة اخلدم والعمال،
والغر�ض من ��شرع النفقة هو احلاجة املا�سة
وم�رصوف يدها ال�شهري ،وغريها والتي تقف
لها من قبل الزوجة ،وذلك للحفاظ على املجتمع
على م��دي ي�سار ال ��زوج ،وم��دي توافقها مع
و�صيانة الكرامة الإن�سانية ،وحر�ص ًا على عدم
تقاليد تلك البلد.
م��د ال�ي��د لغري امل�ف��رو���ض عليهم النفقة ،وذل��ك
ً �أما عن �رشوط ا�ستحقاق النفقة الزوجية ،ف�إنه
ب�سبب كون الزوجة مق�صورة على زوجها �رشعا
يتعني وجود عقد زواج �صحيح دون ا�شرتاط
االحت��اد يف الدين بني الزوجني ،كما �أن��ه يجب
شرعت النفقة كفاف ًا
طاعة ال��زوج حتى تٌ�ستحق النفقة ،ومبفهوم
للزوجة وحفظ ًا
املخالفة ف ��إن ال��زوج��ة �إن �أب ��ت ط��اع��ة زوجها
وال���س�ك��ن م�ع��ه ب�غ�ير �سبب ��شرع��ي ،ف��إن�ه��ا ال
لكرامتها وهي دين في
ت�ستحق النفقة عليها ،وهو ما يطلق عليه �رشعا
ذمة الزوج ال يسقط إال
وقانونا «ن�شوز الزوجة».
باألداء أو اإلبراء
وق ��د ي �� �س ��أل ال� �ق ��ارئ ع ��ن م�ع�ن��ي ال �ن �� �ش��وز يف

الإ�سالم؟ وللإجابة ف�إننا نو�ضح �أن الن�شوز-
وال��ذي مبوجبه ت�سقط النفقة -قد ي�أخذ عدة
�أ�شكال ،منها عدم ال�سكن مع الزوج� ،أو هجره،
�أو اخلروج من املنزل دون �إذن� ،أو ال�سفر دون
�إذن� ،أو االمتناع عن ال�سفر والتنقل مع الزوج
دون م�سوغ �رشعي.
طاعة الزوج
وال�س�ؤال هنا عن م��دي اعتبار ال��زوج��ة طائعة
لزوجها ول��و مل ت�سكن معه مبنزل الزوجية؟
 ..ال ري��ب �أن �أب �ه��ي مظهر لطاعة ال ��زوج هو
ا�ستقرار زوجته مب�سكن الزوجية ،ولذلك ف�إنه
يجب التفرقة بني اال�ستقرار واالحتبا�س به فع ًال
وهو املفرت�ض �رشع ًا ال�ستحقاق النفقة ،وي�سمي
بالت�سليم الفعلي ،وب�ين �سكن ال��زوج��ة مبنزل
�أهلها �أو بيتها اخلا�ص ،ولكنها م�ستعدة لطاعة
اعتبرها الدين

اإلسالمي فرض ًا على
الزوج من وقت إبرام
عقد الزواج الصحيح
بين الزوجين

35

ال مفر من احلوار البنّاء بني الزوجني حلل امل�شاكل التي قد يتعر�ضان لها

زوجها واال�ستقرار مب�سكنه ،وهنا نكون ب�صدد
الت�سليم احل�ك�م��ي ،وال� ��ذي ت�ستحق مبوجبه
النفقة ،ولو مل تقطن مع زوجها� ،أما غري ذلك من
حاالت عدم ال�سكن مع الزوج ف�إنه يعد ن�شوز ًا
للزوجة.
توازن واعتبارات
هل تعد الزوجة نا�زش ًا يف حالة خروجها دون
�إذن �أو يف حالة هجر منزل الزوجية؟  ..كثري
من الن�ساء ال يعلمن �أن لهن احلق يف اخلروج
دون �إذن ال��زوج ح��ال توافر بع�ض ال�رشوط
التي تقت�ضي ذلك ،وهنا ت�أتي �سماحة ال�رشيعة
الإ�سالمية ودورها يف تكرمي املر�أة ،وعمل توازن
ب�ين اع�ت�ب��ارات طاعة ال ��زوج م��ن ناحية ،وبني
املتطلبات ال�شخ�صية للمر�أة ،والتي ال ت�ستقيم
مقدار النفقة الواجبة
للزوجة ببيت زوجها
نسبي يختلف
حسب األشخاص
والزمان والمكان
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 حالة الت�أثري ال�سلبي على م�صلحة راجحةل�ل�أ��سرة ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ف���إن عليها تغليب
اعتبارات الأ��سرة على م�صاحلها ال�شخ�صية،
و�إال ف ��إن خروجها ب��دون �إذن زوجها يف هذه
احلالة يعد ن�شوز ًا ،ويخ�ضع تقدير تلك الأمور
جميعها للقا�ضي حال وجود نزاع ب�ش�أنها.

حياتها ب��دون �ه��ا .فمنح ال �ق��ان��ون امل� ��ر�أة حق
اخلروج من منزل الزوجية دون �إذن زوجها،
بل ويف بع�ض الأحوال هجر م�سكن الزوج دون
اعتبارها نا�زش ًا �رشيطة توافر م�سوغ �رشعي
ي�ستدعي ذلك ،مثل حالة عدم �أمانة الزوج علي
زوجته يف نف�سها �أو مالها� ،أو عدم �إعداد الزوج
ملنزل الزوجية� ،أو امتناعه عن الإنفاق عليها،
حق ال�سفر
وجميع هذه الأمور يتعني على الزوجة �إثباتها ولكن هل للزوجة ال�سفر دون �إذن زوجها دون
حتى تربئ نف�سها من كونها نا�زش ًا ،ومن ثم �أن تعد ن��ا��شز ًا؟  ..وا��س�ت�ط��راد ًا لتكرمي امل��ر�أة
تلزم زوجها بالإنفاق عليها.
للقيام مب��ا عليها م��ن ال�ت��زام��ات �رشعية ،ف��إن
القانون قد منح الزوجة حق ال�سفر -دون �إذن
عدم الت�ضييق
وا�ستطراد ًا لفكرة عدم الت�ضييق على الزوجة زوجها -وذل��ك لإ�سقاط فري�ضة احلج �رشيطة
فقد منحها القانون احلق يف اخلروج من منزل ا�صطحابها ملحرم معها ب�سفرها ،ويف هذه احلالة
زوجها ،وذلك من �أجل العمل املباح� ،أو للقيام ف�إنها ت�ستحق نفقة زوجها طوال مدة �سفرها.
ب�أي �أمر م�رشوع ،كزيارة والديها �أو عيادتهم
منح القانون المرأة
يف حالة املر�ض ،وال ريب �أن حتديد تلك الأمور
حق رفض االنتقال
لهو من الأمور الن�سبية التي تختلف باختالف
�أع��راف كل زم��ان ومكان .وملا كانت ال�رشيعة
مع زوجها من مكان
متنح الأ�رسة عناية خا�صة ،وتهتم اهتمام ًا بالغ ًا
إلى آخر دون أن
بلم �شملها فقد حظرت على الزوجة اخلروج
تسقط عنها النفقة
من منزل زوجها  -على النحو ال�سالف ذكره

هناك �رشوط تق ّيد حق الزوجة يف اخلروج من املنزل دون �إذن زوجها

رف�ض االنتقال
هل يجب دائم ًا على امل��ر�أة التنقل وال�سفر مع
زوج�ه��ا حيثما ي��ري��د حتى ت�ستطيع مطالبته
بالنفقة عليها؟  ..لقد منح القانون امل��ر�أة حق
رف�ض االنتقال مع زوجها من مكان �إىل �آخر،
�سواء داخ��ل ذات البلد �أو خارجها ،دون �أن
ت�سقط عنها النفقة ،وذلك �رشيطة �أن تثبت �أن
ثمة مانع ًا يحول بينها وبني االنتقال �أو ال�سفر
مع زوجها ،كعدم �أمانة الزوج عليها يف نف�سها �أو
مالها� ،أو عدم وجود م�صلحة معتربة لالنتقال،
ك�أن يكون الغر�ض الوحيد �أو الأ�سا�سي منه هو
جمرد الإ�رضار �أو �إحلاق الأذى بها.

للزوجة الحق في الخروج
دون إذن الزوج في حال
توافر بعض الشروط
التي تقتضي ذلك

(ال�ط�لاق � )7رشيطة �أن تكون النفقة كافية
للقدر ال�رضوري الذي ي�سد احلد الأدنى لكفاية
ال ��زوج ��ة ،مهما ك ��ان ح ��ال زوج �ه��ا وظ��روف��ه
امل��ادي��ة� .أم��ا بالن�سبة ل�سكن ال��زوج��ة -ال��ذي
يتعني علي ال��زوج توفريه لها -ف�إنه يجب �أن
يليق بها ح�سب العرف والو�ضع االجتماعي
وامل��ادي للزوج� ،إال �أن��ه ميتنع عليه �أن ي�سكن
معها بذات امل�سكن �رضة لها -بغري ر�ضاها-
تكرمي ًا لها وم��راع��اة مل�شاعرها ،ومتا�شي ًا مع
التغريات امل�ستمرة ،ف ��إن النفقة تتغري بتغري
حال ي�سار الزوج� ،أو بتغري �أ�سعار البلد حمل
�سكن الزوجني.

مقدار النفقة
وم��اذا عن مقدار النفقة الواجبة على ال��زوج
ل��زوج�ت��ه؟ � ..أم ��ا ع��ن م �ق��دار النفقة الواجبة
ل�ل��زوج��ة ببيت زوج�ه��ا ف��إن�ه��ا ن�سبية تختلف
ح�سب الأ�شخا�ص وال��زم��ان وامل�ك��ان ،بيد �أنه
كقاعدة عامة ف��إن��ه يتم حتديد مقدارها وفق ًا
للعرف ال�سائد ف�ض ًال عن م��دي ي�سار ال��زوج
حوار م�شرتك
�إعما ًال لقوله تعاىلِ } :ل ُينفِقْ ذُو َ�س َع ٍة ِّمن َ�س َع ِت ِه و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ف�إن النفقة الزوجية و�إن
م��ا �آ َت��ا ُه َّ
اللُ { كانت حق �أ�صيل للزوجة ت�ستحقه من الزوج
ۖ َو َم��ن ُق � ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق � ُه َفلْ ُينفِقْ ِ َّ

ول��و بغري ر�ضائه� ،إال �أن له بع�ض ال�رشوط
التي يجب توافرها لإعمال �أحكامه وفق ًا ملا
�سلف ��س�رده .كما �أن ال�رشيعة الإ�سالمية
و�إن ك��ان��ت ق��د منحت ال� ��زوج ح��ق ال�ق��وام��ة
على زوج�ت��ه وف��ر���ض طاعته عليها� ،إال �أنها
وازنت -قدر الإمكان -بني ذلك وبني حقوق
الزوجة ،ففر�ضت النفقة للزوجة بغ�ض النظر
عن مدي ي�سارها وغناها من عدمه ،ومنحتها
ب�ع����ض احل �ق��وق ال �ت��ي ت�ستطيع ال �ق �ي��ام بها
دون �إذن زوجها� ،رشيطة توافر موجباتها
ال�رشعية .ويتعني الإ� �ش��ارة �إىل �أن��ه ملا كانت
احلياة الزوجية تقوم على امل��ودة والرحمة
بني الزوجني ،ف�إن ما يعرتي احلياة الزوجية
م��ن منغ�صات وم�شاكل -وه ��و �أم ��ر ال غني
عنه -ف�إنه ال يت�صور حلها �إال باللجوء �إىل
احل ��وار امل���ش�ترك بغية خلق ح�ل��ول و�سطية
تر�ضي الطرفني ،ومبفهوم املخالفة ف�إنه من
غ�ير املقبول ع��رف� ًا  -يف كثري م��ن الأح �ي��ان -
القيام ببع�ض الأمور عنوة با�سم الدين نكاية
يف الطرف الآخ��ر ،وذل��ك حتى ت�ستمر احلياة
الزوجية وت�ستقيم وت�ؤتي ثمارها كما يبتغيه
منها ال�رشع احلنيف.
37

صحة
يتفاعالن مع بعضهما البعض

الدواء والغذاء!
التعامل مع الدواء مو�ضوع يهم �شريحة وا�سعة من النا�س حيث يتعامل
كل منا على نحو دائم مبواد دوائية تخ�صه �أو تخ�ص �أقرب النا�س �إليه،
وهو �أمر ي�ستلزم الدراية اجليدة ب�أبعاده املختلفة ،حتى ال ن�ضر �أنف�سنا
مبمار�سات خاطئة قد نندم عليها م�ستقب ًال .ولتقدمي التوعية الالزمة
نظمت دائرة املوارد الب�شرية ملوظفيها حما�ضرة طبية بعنوان «تاريخ
انتهاء �صالحية الأدوية وتفاعالت الغذاء مع الدواء» والتي حا�ضرت
فيها اخت�صا�صية ال�صيدلة �إميان الدوخي.
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“الموارد البشرية”
نظمت محاضرة حول
األدوية وتفاعلها
مع األغذية

يف زجاجات مظلمة ومظللة ،متنع و�صول ال�ضوء
�إل�ي�ه��ا بن�سب ك �ب�يرة ،وت ��أت��ي ال��رط��وب��ة كعامل
�أ�سا�سي يف تلف الأدوية ،وقد �أظهرت �إح�صائية
حديثة �أن  % 80من الكويتيني يخزنون �أدويتهم
يف احلمامات واملطابخ ،وهي �أكرث �أماكن املنزل
تقلب ًا يف درجات احلرارة والرطوبة ،وهو ما يعد
خط�أً كبري ًا يجب العدول عنه.
وم��ن هنا ط��رح��ت ال��دوخ��ي ت���س��ا�ؤ ًال ع��ن �أف�ضل
مكان لتخزين الدواء يف املنزل ،وبعد �أن ا�ستمعت
لآراء احل�ضور �أو�ضحت �أن خ��زان��ة ل�ل��دواء يف
�إحدى غرف املنزل العادية كاملعي�شة �أو النوم تعد
مكان ًا مثالي ًا للدواء با�ستثناء بع�ض الأدوية التي
تتطلب الربودة العالية ،فتو�ضع بالثالجة ح�سب
الإر�شادات املدونة عليها.

للعلة التي ي�ؤخذ من �أجلها ،مو�ضحة �أن هناك
مو�ضوع �شيق
يف البداية �أكد مدير دائرة املوارد الب�رشية عاهد بع�ض احل��االت التي ي�صبح فيها ال ��دواء غري
اخلريف �أن مو�ضوع املحا�رضة توعوي �شيق م�ستقر كيميائي ًا بعد تاريخ ال�صالحية ،وهوما
يهم �رشيحة كبرية من امل�ستخدمني للأدوية ،يجعله �ضار ًا بال�صحة العامة وال يجوز تناوله.
مو�ضح ًا �أن امل�ح��ا��ضرة ت��أت��ي �ضمن �أن�شطة
عوامل التلف
و�أه ��داف ال��دائ��رة ال�سنوية يف جم��ال ال�صحة
و�أو�ضحت ال��دوخ��ي خ�لال املحا�رضة �أن هناك
وال�سالمة والبيئة ،متمني ًا للح�ضور اال�ستفادة
�أربعة عوامل لها قدرة كبرية على �إتالف الدواء،
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ط��رح خ�لال
وه��ي احل ��رارة وال�ب�رودة وال�ضوء والرطوبة،
الفعالية.
فاحلرارة املرتفعة تف�سد معظم الأدوية خا�صة يف
وم��ن جهتها ق��ال��ت ال��دوخ��ي �إن التعامل مع
بالد حارة كالكويت ،فال يجوز قطع ًا ترك �أي نوع
ال ��دواء يحتاج الكثري من االنتباه والرتكيز،
من �أنواع الدواء يف ال�سيارات� ،أو تركه يف حرارة
حيث ال يجوز تناول �أي دواء قبل التعرف على
ال�شم�س احلارقة.
كيفية حفظه وخ�صائ�ص التعامل معه ومدة
�أم��ا عن العامل الثاين وهو ال�برودة ،فقالت �إنه
�صالحيته.
و�أو�ضحت يف حما�رضتها �أن��ه يف ح��ال انتهاء كما تف�سد احلرارة الدواء ميكن لدرجات احلرارة
تغيري ال�صالحية
مدة �صالحية الدواء يكون عر�ضة لثالثة �أخطار املنخف�ضة �أي�ض ًا �أن تف�سده والأف�ضل هو التعامل
م��ع ك��ل علبة دواء ح�سب امل ��دون عليها ،فهناك و�أو�ضحت الدوخي �أن هناك العديد من الأدوي��ة
�أقلهم �رضر ًا �أن تقل فعاليته� ،أو تنتهي فعاليته
بع�ض الأدوي��ة تتطلب التخزين يف الثالجة يكتب يتغري تاريخ �صالحيتها بعد فتح العبوة ،فعلى
بالكامل ،وهو ما يعني �أنه مل يعد مفيد ًا للداء �أو
عليها تخزن يف درجات حرارة منخف�ضة «�أقل من �سبيل املثال تتغري �صالحية الأدوي��ة ال�سائلة التي
 15مئوية» ،فيما يتطلب بع�ض الأدوية التخزين
إيمان الدوخي:
الحرارة والبرودة
يف درجة حرارة الغرفة العادية ومدون عليها «من
� 15إىل  25درجة مئوية» منوهة ب�أهمية االلتزام
التعامل مع الدواء
والضوء والرطوبة
بهذه التعليمات ل�ضمان ا�ستمرار فعالية الدواء.
يحتاج إلى الكثير من
عوامل لديها القدرة
ال�ضوء هو العامل الثالث ،ال��ذي قد ي�ؤثر على
االنتباه والتركيز
على إتالف الدواء
�صالحية وقوة الدواء ،ولذلك جند بع�ض الأدوية

طرحت املحا�رضة ق�ضايا حيوية قابلها احل�ضور بالتفاعل واالهتمام
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يتطلب التعامل مع الأغذية والأدوية وعي ًا كافي ًا لتجنّب امل�شاكل التي قد تن�ش�أ نتيجة اال�ستخدام ال�سيئ

ت�ؤخذ عن طريق الفم ك�أدوية احل�سا�سية والكحة �إىل
�ستة �أ�شهر بعد فتح العبوة ،حتى ولو كان املدون
عليها تاريخ �صالحية �أطول ،وكذلك تقل �صالحية
�أي قطرة من قطرات العيون �إىل � 7أيام بعد الفتح،
فيما تقل �صالحية قطرات الأنف �إىل  14يوم ًا.
وتابعت الدوخي مو�ضح ًة مدد ال�صالحية املتغرية
ومن �أهما امل�ضادات احليوية اجلافة التي تخلط
ب��امل��اء ،والتي تقل �صالحيتها �إىل �أ�سبوعني بعد
اخللط ،وال يجوز حفظها بالثالجة حتى ال تتلف.
وكذلك املراهم والكرميات وم�ستح�رضات التجميل
كال�شامبو والبل�سم وغريها من منتجات غ�سول
الوجه ولو�شن الب�رشة.
التفاعل مع الغذاء
وانتقلت الدوخي للحديث عن مو�ضوع التفاعل
يتوجب الفصل بين
مواعيد تناول بعض
األغذية وبين مواعيد
تعاطي الدواء
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الكيميائي الذي قد يحدث بني ال��دواء وبع�ض
الأغ��ذي��ة ،فبع�ض الأغ��ذي��ة لها ت�أثري كبري على
الأدوي� ��ة �إي�ج��اب� ًا و�سلب ًا ،الأم ��ر ال ��ذي يتطلب
الف�صل ب�ين م��واع�ي��د ت�ن��اول�ه��ا وب�ي�ن مواعيد
تعاطي جرعات الدواء.
ومن �أبرز هذه الأغذية «اجلريب فروت» والذي
يتفاعل مع  200نوع خمتلف من �أنواع الأدوية
مما يجعله �أك�ثر الأغذية تعار�ض ًا مع الفرتات
العالجية.
وحتدثت �أي�ضا عن �أغذية تعمل نف�س عمل �أدوية
منع التجلط و�إ�سالة الدم فال يجوز تناولها مع
هذه الأدوية ،لأنها ت�ضاعف املفعول بن�سب تزيد
ع��ن امل�ط�ل��وب ،وه��ي ال�ث��وم وال���ش��اي الأخ�رض
وع�شبتي جن�سنج واجلنكوبايلوبا.
و�أو� �ض �ح��ت ال��دوخ��ي �أن احلليب وم�شتقاته
�أي�ض ًا تتفاعل مع امل�ضادات احليوية ،وت�ؤثر
�سلب ًا على قوتها ،كما ت�ؤثر على �أدوي��ة ك�سل
الغدة الدرقية وتقلل فعاليتها ،بينما ي�ضاعف
الكافيني يف ال�شكوالتة �أو ال�شاي �أو القهوة من
قوة حبوب امل�سكنات بنادول وبندرك�س بن�سب
عالية ت�صل �إىل ع�رشين �ضعف ًا ،ما يجعل اجلمع

بينهم م�ؤ ٍذ لبع�ض مر�ضى �ضغط الدم.
ولل�شاي ت�أثري �آخر حيث يقلل قدرة اجل�سم على
امت�صا�ص احلديد من �أدوية املكمالت الغذائية
وحبوب احلديد املقدمة ملر�ضى الأنيميا وفقر
ال��دم ،بعك�س الربتقال والليمون ال��ذي يحفز
اجل�سم المت�صا�ص احلديد.
وي�ت�ف��اع��ل ال�بروك �ل��ي م��ع م �� �ض��ادات ال�ت�خ�ثر،
كما يتفاعل امل ��وز وغ�ي�ره م��ن الأغ��ذي��ة الغنية
بالبوتا�سيوم مع �أدوية ال�ضغط.
يف اخلتام قام اخلريف بتكرم الدوخي مقدما لها
�شكر ال�رشكة ،و�شهادة تقدير على املعلومات
القيمة التي قدمتها ملوظفي الدائرة ،كما قدم
لها هدية تذكارية متمني ًا لها دوام التوفيق
والنجاح.
خزانة في إحدى غرف
المنزل كالمعيشة

أو النوم تعد مكان ًا

مثالي ًا لتخزين األدوية

علوم
وتكنولوجيا
دخلت كل بيت!

الكاميرا
توالت االخرتاعات الب�شرية على مر الع�صور ،ومنها ما �شكَّل نقلة نوعية
منذ اكت�شافه ،ومنها ما مت تطويره تدريجياً ،حتى و�صل �إىل مراحل
بالغة التطور والدقة يعجز الل�سان والقلم عن و�صفه �أحياناً ،ومن هذه
االكت�شافات القدمية اجلديدة الكامريا.
لقد بد�أ العمل بهذه الآلة الرائعة منذ قرون ،ولكنها �شهدت تطور ًا هائالً
خالل ال�سنوات الأخرية ،وانت�شرت انت�شار النار يف اله�شيم ،حتى مل تدع
بيتاً �إال ودخلته ،ومل ترتك ب�شر ًا �إال ونفعته ،و�أ�صبحت ترافقنا �أينما
�سافرنا وحللنا من خالل هواتفنا الذكية التي ال تفارقنا لي ًال وال نهار ًا.

بدأ العمل بها منذ قرون

وشهدت تطوراً هائ ً
ال

وانتشاراً كبيراً في
السنوات األخيرة
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تط ّورت الكامريا �إىل �أن �أ�صبحت يف متناول اجلميع

تاريخ �آلة الت�صوير
جاءت كلمة «كامريا» من �أ�صول عربية والتينية،
وكالهما يف معنيني مت�شابهني ،فالعربية «قمرة»
والالتينية «  ،»obscuraوتعني �أي�ض ًا الغرفة
املظلمة ،حيث ا�ستخدمها ابن الهيثم يف جتاربه
الب�رصية.
بد�أت املحاوالت التي ميكن �أن ن�صفها بالناجحة
ح��وايل ع��ام  ،1800حيث ق��ام توما�س وج��وود
ب��أول حماولة اللتقاط ال�صور بالكامريا املظلمة
م�ستخدم ًا مادة ح�سا�سة لل�ضوء وورقة بي�ضاء
مع نرتات الف�ضة .وجنح توما�س يف ذلك الوقت
بالتقاط ظ�لال الأج�سام املو�ضوعة على �سطح
معر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،ول�ك��ن ال�صور كانت
باهتة ،وتوقف عن جتاربه نتيجة مر�ض �أ�صابه،
وقد تويف عام .1805
وك��ان��ت �أول حم��اول��ة ن��اج�ح��ة الل�ت�ق��اط ال�صور
هي حماولة الفرن�سي «نيب�س» ،التي متت بعد
كانت أولى محاوالت
التصوير الناجحة على
يد توماس وجوود

في عام 1800
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درا��س��ات طويلة وكثري من امل�ح��اوالت الفا�شلة.
متكن نيب�س م��ن ال�ت�ق��اط ال���ص��ورة الأوىل �سنة
 1827رغم �أن حماوالته بد�أت منذ  .1814وال
تزال هذه ال�صورة موجودة �إىل يومنا هذا ،وهي
من مقتنيات اجلمعية امللكية الربيطانية للت�صوير
الفوتوغرايف.
ابن الهيثم والت�صوير
ح��اول��ت الكثري م��ن احل���ض��ارات حفظ تاريخها
وك�ي�ف�ي��ة ح�ي��ات�ه��ا م��ن خ�ل�ال ال���ص��ور وال��ر��س��م،
كالر�سم على اجلدران من قبل قدامى امل�رصيني،
وك��ان��وا يحر�صون على تطوير عملية الر�سم
والت�صوير .و�شهدت عملية الت�صوير نقلة نوعية
على يد العامل العربي ال�شهري ابن الهيثم ،الذي
برع يف الب�رصيات حينما �سجل مالحظاته اجلميلة
من داخ��ل �سجنه يف القاهرة .ومل يثن ال�سجن
ابن الهيثم عن موا�صلة بحثه العلمي يف ال�ضوء
والب�رصيات ،بل ا�ستمر يف ت�سجيل مالحظاته
يف �سلوك ال�ضوء وانعكا�ساته ،وعندما كان ابن
الهيثم يقبع يف �سجنه الح��ظ دخ��ول ال�ضوء من
خالل ثقب يف �أحد جدران ال�سجن ،وو�صوله �إىل
اجل��دار املقابل ،لي�شكل �صورة ل�شجرة مقلوبة
غ�ير ح��ادة امل�لام��ح ،وك��ان��ت ال�شجرة قريبة من
زن��زان�ت��ه ،و�سجل م�لاح�ظ��ات قيمة ع��ن قوانني
ال�ضوء ،وقد دونها يف كتابه «املناظر».

تطور الت�صوير الفوتوغرايف
يف ع��ام  ،1888وال ��ذي يعترب البداية الفعلية
ل �ث��ورة ال�ت���ص��وي��ر ،جن��ح ج ��ورج اي�ستمان يف
�صناعة �آلة ت�صوير ك��وداك ال�شهرية ،واعتمد
ال�شعار «ا�ضغط الزر وعلينا الباقي» ،وتعترب
�أول كامريا �صندوق مزودة بفيلم.
و�شهدت الأ�سواق الأمريكية عام  1896ظهور �أول
كامرتني �صغريتني للجيب ،ويف مطلع الأربعينيات
ظهرت الكامريا العاك�سة ذات العد�سة الواحدة،
وكان معظم امل�صورين يف�ضلونها.
ويف ع� ��ام  1942ظ �ه��ر ال �ت �� �ص��وي��ر امل� �ل ��ون يف
الأ� �س��واق ،ويف ع��ام  1947ظهرت �أول كامريا
ت�صوير مبا�رش «فورية» ،ولكنها مل تكن ملونة،
وا�ستمرت �إىل ظهور الكامريا الفورية امللونة
ع��ام  ،1963وت �ط��ورت عملية الت�صوير فيما
بعد لتتجاوز مفهومه التقليدي ،مب��ا فيه من
التحمي�ض والطباعة من خالل الت�صوير الرقمي.
أحدث العالم العربي
الشهير ابن الهيثم الذي
برع في البصريات نقلة
نوعية في التصوير

كان لإ�سهامات العامل العربي ابن الهيثم �أثرها الكبري يف م�سرية الت�صوير

كيفية عمل الكامريا
تعمل �آالت الت�صوير من خالل مبادئ �سهلة
وب�سيطة ،وميكن تق�سيمها �إىل ثالثة �أج��زاء
رئي�سية وه��ي :اجل��زء ال�ب���صري ،ويتمثل يف
العد�سات ،واجلزء الكيميائي ،ويتمثل بالفيلم،
واجل� ��زء امل�ي�ك��ان�ي�ك��ي ،وي�ت�م�ث��ل يف ج�سم �آل��ة
الت�صوير .وتعمل هذه الأجزاء الثالثة لتجميع
والتقاط ال�صورة ،حيث يعمل اجلزء الب�رصي
على جتميع ال�ضوء املنعك�س من اجل�سم املراد
ت�صويره ،وحتويله �إىل الفيلم عن طريق اجلزء
امليكانيكي .هذا بالن�سبة للكامريات القدمية،
و�أما الكامريات احلديثة ،فقد ا�ستبدل الفيلم
ببطاقة ال��ذاك��رة ،ال�ت��ي ميكن لها �أن تخزن
عدد ًا كبري ًا من ال�صور ،ومن ثم طباعتها� ،أو
حتويلها �إىل �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة بنا.
الكامريا وحياتنا املعا�صرة
�أ�صبحت الكامريا جزء ًا من حياتنا املعا�رصة،

و�أح��د الأ�شياء التي توجب علينا مرافقتها،
حتى �إذا كنا ال ن�ستخدمها وال نحتاج �إليها ،من
خالل الهواتف الذكية التي ال تخلو ب�أية حال
منها بل �أكرثها مزود بكامرتني لتقدم منافع
ال ح�رص لها للم�ستخدمني ،وهناك املزيد من
الأن��واع الأخ��رى للكامريات ،مثل الكامريات
اخلا�صة بالت�صوير التلفزيوين والأفالم.
ولعبت الكامريا احلديثة دور ًا �إيجابي ًا يف مل
�شمل الكثري من العوائل ،وت�سهيل التوا�صل
ب�ين �أف ��راده ��ا ،ح�ي��ث ميكنهم الآن التحدث
بال�صوت وال�صورة مع ذويهم متى �شاءوا ،وال
أصبحت الكاميرا جزءاً
من حياتنا المعاصرة عن
طريق الهواتف النقالة
بسلبياتها وإيجابياتها

يكاد مير يوم حتى نرى العديد من الأ�شخا�ص
يلتقطون ال�صور بوا�سطة خمتلف الكامريات
من الهواتف الذكية والكامريات التقليدية،
وم��ن ذل��ك �صور ال�سلفي التي انت�رشت بني
النا�س م�ؤخر ًا.
وال يخلو الأم��ر من ال�سلبيات ،حيث ت�ستخدم
بع�ض هذه الكامريات ،وخا�صة ال�صغرية منها،
والتي تخفى على كثري من النا�س ،وال يكادون
يرونها ل�صغر حجمها ،للتج�س�س وخ�صو�ص ًا
يف الأماكن احل�سا�سة واملهمة ،حيث ميكنها �أن
تقدم �صور ومقاطع فيديو بالغة الدقة.
لذا تعترب �آلة الت�صوير �أحد االكت�شافات املهمة،
وهي �سالح ذو حدين تقدم فوائد جليلة يف حال
ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا �صحيح ًا ،ورمبا تلعب
دور ًا �سلبي ًا �إذا ا�ستخدمت لأغ��را���ض �سلبية،
وهي ت�ساهم �أي�ض ًا يف حفظ الأمن واملمتلكات من
خالل ن�رشها يف البيوت واملباين املهمة للدولة.
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وجوه

ن�ست�ضيف يف ه��ذه ال��زاوي��ة �أح��د
�أفراد �أ�سرة ال�شركة ،للتعرف عليه
ع��ن ق ��رب ،واحل��دي��ث ح��ول بع�ض
اجل��وان��ب املهنية وال�شخ�صية يف
جتربته.

خا لد
ا لحسن
بعد التحاقي بالعمل
في الشركة ارتبطت
بأسرتها وأصبحت
جزءاً مني

• •بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هي طبيعة
العمل الذي تقوم به؟
خالد احل�سن ،موظف بدائرة الأمن والإطفاء،
ق�سم الأمن باملكتب الرئي�سي لل�شركة .بداية
العمل كانت بدائرة الت�سويق املحلي ،ثم
انتقلت للعمل باملكتب الرئي�سي.
• •ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع
النفطي؟
اختيار جمال العمل جاء من قبيل ال�صدفة،
ومل يكن هناك تخطيط له يف حياتي ،ولكن
بعدما التحقت بالعمل يف ال�شركة ارتبطت
ب�أ�سرة «البرتول الوطنية» ،و�أ�صبحت جزء ًا
منها وهي جزء ًا مني.
• •ما هي �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟
�أه��م التحديات التي تواجهني ه��ي كيفية
التوفيق بني �أداء العمل ب�أف�ضل �صورة،
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وممار�سة الهواية التي �أع�شقها ،وهي العمل ي�سبب زيادة جفاف الهواء .ون�شارك يف كل
التطوعي الذي �أمار�سه يف جمال حماية البيئة مو�سم زراعي خالل �شهري �سبتمرب و�أكتوبر
وزراع��ة �شجرة ال�سدرة يف خمتلف مناطق من كل عام بعدد من الفعاليات التوعوية،
ونركز على ن�شر ثقافة احلفاظ على البيئة
الكويت ،حباً لهذه الأر�ض الغالية.
بني طلبة املدار�س.
• •متى بد�أت العمل التطوعي ،وما الهدف
• •هل حت�صلون على دعم من جهات معينة؟
الذي تريد حتقيقه؟
بد�أت العمل التطوعي منذ عام � 2009ضمن ال نح�صل على �أي دعم بخالف قيام الهيئة
فريق ي�ضم جمموعة من ال�شباب الكويتي ،العامة للزراعة بتوفري ال�شتالت املراد زرعها،
اتفقنا على نهج واحد هو امل�ساهمة يف احلد وتقوم بدعم امل�شاريع البيئية التطوعية
من الأخ��ط��ار البيئية التي تواجهها دولة ب�صفة عامة ،وقد بد�أت م�ؤخر ًا العمل مبفردي
الكويت ،ون�شر ثقافة احلفاظ على البيئة بني ب�سبب ان�شغال معظم �أع�ضاء الفريق.
�أفراد املجتمع ،وحث ال�شباب الكويتي على • •ما هي �أهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها
امل�شاركة يف العمل الوطني التطوعي ،من �أجل
يف هذا املجال؟
كويت خ�ضراء .وبد�أنا م�شوارنا التطوعي يف بداية احلملة يف عام  2009قمنا بتنظيم
مب�شروع حملة زراع��ة «املليون �سدرة» ،فعالية للتوعية البيئية يف م�ست�شفى الأمرا�ض
نظر ًا ملا تعانيه بيئتنا من م�شاكل ب�سبب قلة ال�صدرية مبنطقة ال�صباح ال�صحية ،غر�سنا
الأ�شجار ،وتغلب املناخ ال�صحراوي ،مما خاللها � 300شتلة ح��ول �سور امل�ست�شفى،

يتط ّلع خالد احل�سن �إىل زراعة مليون �سدرة يف حب الكويت

مازالت موجودة حتى الآن ،وو�صل ارتفاعها
�إىل  2,5م�ترا .وك��ان الغر�ض من الفعالية
هو توفري �أج ��واء نقية للمر�ضي ،وزي��ادة
م�ساحة امل�سطحات اخل�ضراء لتح�سني البيئة
املحيطة بامل�ست�شفى .وتدرج الن�شاط بعد ذلك
ف�شاركنا يف اليوم العاملي للت�صحر بالتعاون
مع الهيئة العامة للبيئة ،يف زراعة عدد من
ال�شتالت يف عدة مناطق بالكويت ،كما قمنا
بعقد عدة ور�ش عمل وندوات توعوية داخل
املدار�س وم�ؤ�س�سات الدولة والوزارات حول
�أهمية احلفاظ على البيئة.
• •ملاذا مت اختيار �شجرة ال�سدرة يف تنفيذ
العمل التطوعي ،ولتكون عنوان ًا للحملة؟
ت��ع��ت�بر ال�����س��درة م��ن �أف�����ض��ل الأ���ش��ج��ار
امل�ستخدمة مل��ق��اوم��ة الت�صحر وتثبيت
ال�ترب��ة ،لأن لها م��ي��زة تكوين حقل من
الرتبة الناعمة ،والتي حتجز الرمال حولها
أعشق العمل
التطوعي وأزرع

شجرة السدرة حب ًا
لهذه األرض الغالية

ومتنعها م��ن االجن����راف ،و�أي�����ض �اً تكون
م�صدات للرياح .وال�سدرة تتحدى البيئة
ال�صحراوية القا�سية ،وتتحمل درج��ات
حرارة مرتفعة ،وتزيد من ن�سبة الأك�سجني
باجلو ،وحتد من االحتبا�س احلراري .فهي
حتتاج عملية ري مل��دة من � 3إىل � 6أ�شهر
فقط ،ث��م تعتمد على نف�سها وال حتتاج
�إىل ماء .وت�ساهم �شجرة ال�سدرة يف �إمناء
احلياة الربية والطيور ب�شكل عام ،حيث
�أن ت�شابك �أغ�صانها وكرثة �أ�شواكها ت�ساعد
الطيور على بناء �أع�شا�شها.
• •�إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني جمال العمل
وممار�سة الهواية؟
ي��ب��دو �أن ه��ن��اك اخ��ت�لاف كبري ب�ين جمال
العمل وجمال الهواية� ،إال �أن العالقة بينهما
وثيقة ومت�شابكة ،فنطاق الأعمال بال�شركة
وال�شركات النفطية عموماً يرتبط بالتعامل
مع مواد كيميائية وغازات لها ت�أثريها ال�سلبي
على البيئة ،وبالتايل ف�إن الأعمال التي ترتبط
بزيادة الرقعة اخل�ضراء ،وت�شجيع زراعة
ال�شتالت والتخ�ضري ،من �ش�أنه امل�ساهمة يف
التقليل من الآثار ال�سلبية لل�صناعات النفطية
على البيئة الكويتية.

• •كيف ترى تطور االهتمام بالبيئة يف الكويت؟
يالحظ يف الفرتة االخ�يرة تفعيل قانون البيئة
ب�شكل كبري ،حيث يحظر مبا�شرة ال��رع��ي �أو
ا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية يف الزراعات املروية،
�أو �أي ن�شاط ي�ضر بكمية �أو نوعية الغطاء النباتي،
وال��ذي ي��ؤدي �إىل الت�صحر وتدهور البيئة .كما
يحظر �إتالف املزروعات والنباتات والأ�شجار .كما
انت�شرت م�ؤخر ًا �شرطة البيئة التي تقوم بتوقيع
خمالفات على من يقوم بالتعدي على البيئة.
• •ما الر�سالة التي تود توجيهها من خالل
العمل التطوعي؟
�أدع��و جمعيات النفع العام لت�شجيع العمل
التطوعي وم�شاريع ال�شباب التي تنعك�س
مل�صلحة املجتمع ككل ،فكل �إن�سان ميلك طاقات
�إيجابية لي�س من ال�ضروري �أن تكون هذه
الطاقات مرتبطة ب�شكل مبا�شر مبجال العمل،
فيجب اال�ستفادة من كل الطاقات وت�شجيعها.
كل إنسان لديه
طاقات إيجابية
والبد من االستفادة
منها وتشجيعها
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هل تعلم ؟

معلومات عامة

•�أن وزارة ال�صحة العامة ت�أ�س�ست
�أوائل عام .1936

•ال ت�صنع العملة الورقية من الورق� ،إنما ت�صنع من
القطن.

•�أن �شركة طيران الكويتية ت�أ�س�ست
في مار�س .1954

•�أول دولة اعترفت بالواليات المتحدة الأمريكية بعد
ا�ستقاللها من بريطانيا هي المغرب.

•�أن توقيع اتفاقية االمتياز النفطي
جرى في دي�سمبر .1934

•�أول من ا�ستخدم طريقة االمتحان التحريري هم
ال�صينيون وذلك حوالي � 2000سنة قبل الميالد.

كلمات

من الكويت

•لي�س للحياة قيمة �إال �إذا وجدنا فيها �شيئا ننا�ضل من
�أجله.

•تم �إن�شاء خط للتلجراف الال�سلكي في الكويت
�سنة .1912

•االبت�سامة كلمة طيبة بغير حروف.

•�سمي عام  1934بعام الهدامة ،ب�سبب غزارة
المطر وهدمه للعديد من المنازل في دولة
الكويت.

و�إذا خلوت بريبة في ظلمة  ..والنف�س داعية �إلى الع�صيان
فا�ستحيي من نظر الإله وقل لها � ..إن الذي خلق الظالم يراني
القحطاني

شخصيات

•�صدرت مجلة كاظمة في �شهر يوليو عام 1948
ك�صحيفة �شهرية �أدبية اجتماعية .

•ن�صر بن عا�صم الليثى ،توفي رحمه اهلل �سنة  89هـ .كان فقيها بليغ ًا ف�صيح ًا ،و�أحد علماء
اللغة العربية الفحول ،وهو من كنانة ،تتلمذ على يدي �أبي الأ�سود الد�ؤلي الكناني ،وكان من
�أعلم النا�س في ع�صره ،وقيل �أنه هو �أول من و�ضع النقاط على الحروف في اللغة العربية،
ب�أمر من الحجاج بن يو�سف.
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• •لقطة لخزانات زيت الوقود التابعة ل�شركة الفر�ضة اليمنية
الكويتية في عدن.
• •ناقلة نفط م�ست�أجرة ل�صالح �شركة البترول الوطنية في م�صفاة
ال�شعيبة.
الوطنية عدد فبراير 1975
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