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تعزيز ال ِقيَم
ن�ؤمن يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ب�أن االرتقاء مب�ستويات
الإنتاجية ،وحتقيق النجاحات املهنية ،ال ميكن ل��ه �أن يتحقق
بال�شكل الأمثل ،دون �أن ي�أتي مد َّعم ًا بالقيم الأخالقية وال�سلوكية.
وه��ذا لي�س �أم��ر ًا جديد ًا �أو ُمبت َدع ًا بطبيعة احل��ال ،فاحل�ضارات
الإن�سانية نف�سها ق��ام��ت على م��ر ال�ت��اري��خ ،و� �س��ادت ،وق� َّدم��ت
�إ�سهاماتها العظيمة يف خدمة الب�رشية ،حني انطلقت من �أ�س�س
حمكومة بالأخالق والقيم.
نحن نفخر ب��أن لدى �رشكتنا منظومة من القواعد وال�ضوابط،
التي حتدد �شكل العالقة بني املوظفني ،وت�ضع الأطر التي حتدد
بدورها حقوقهم وواجباتهم ،وما يتوجب عليهم من التزامات
جتاه بع�ضهم البع�ض ،وجتاه �رشكتهم ،وتكفل �أداءه��م ملهامهم
الوظيفية بكل كفاءة واحرتافية.
ه�ن��اك ق��واع��د م��د َّون��ة ل�سلوك ال�ع�م��ل ،وه��ي ق��واع��د مت �إق��راره��ا
بالتن�سيق ما بني م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة،
ومت فيها مراعاة املحافظة على �أعلى معايري االلتزام واالن�ضباط،
التي ت�ضمن حتقيق م�ستوى مهني رفيع ،يعزز من مكانة القطاع
النفطي الكويتي ،حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
وهذه القواعد لي�ست جامدة ،بل حيوية ،وعر�ضة للتغيري واملراجعة
امل�ستمرة كلما دعت احلاجة لتطوير مفاهيمها ،لكي تتواكب مع
امل�ستجدات ،وتتما�شى مع متطلبات امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة.
ويبقى �أن ن�شري �إىل �أن دليل قواعد �سلوك العمل لي�س املظهر
الوحيد ال��ذي يعرب ع��ن م��دى اهتمام «ال �ب�ترول الوطنية» بهذا
اجلانب ،وهو لي�س و�سيلتها الوحيدة لتحقيق الأه��داف ال�سالفة
الذكر ،بل تعمل �إدارة ال�رشكة كل ما يف و�سعها ،وعلى نحو دائم،
من �أجل توفري بيئة عمل مالئمة ملوظفيها ،ترتكز على العمل بروح
الفريق الواحد ،والتعاون املثمر ،واالح�ترام املتبادل ،وتكامل
الأدوار.

خلود �سعد املطريي

مؤتمرات
بحث مجاالت في غاية األهمية

املؤتمر واملعرض العاملي السادس
للصحة والسالمة والبيئة

حتر�ص م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية على االهتمام بتنمية ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وت�سعى لعقد ال��ل��ق��اءات ،وتنظيم وا�ست�ضافة
امل�ؤمترات التي تدفع نحو حت�سني الأداء اخلا�ص بال�سالمة ،وامل�شاركة
بالأفكار واملبادرات اجلديدة يف �أي مكان العامل.
ويف هذا الإط��ار ،ف�إن امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة ،تعطي قيمة عالية
لل�صحة وال�سالمة والبيئة ،قو ًال وعم ًال وتطبيقاً ،وهو ما ترتجمه عرب
م�سرية طويلة متتد لعقود ،مدفوعة بدعم جميع الإدارات العليا املتعاقبة
يف تاريخ عمل القطاع النفطي.
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مؤتمر عالمي متخصص
استضافته “المؤسسة”
بالتعاون مع
“الخليجي للتكرير”

قيادات القطاع النفطي يف مقدمة ح�ضور امل�ؤمتر

حدث مميز
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد� ،أع� ��رب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي ��ر
الكهرباء وامل ��اء بخيت الر�شيدي ع��ن فخره
با�ست�ضافة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية للم�ؤمتر
واملعر�ض العاملي ال�ساد�س لل�صحة وال�سالمة
العاملية  ،2018للمرة الأوىل يف الكويت ،وذلك
بالتعاون مع االحتاد اخلليجي للتكرير.
و�أك��د الر�شيدي �أن امل�ؤمتر يعترب حدث ًا مميز ًا
حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا ،حيث يهدف �إىل االرتقاء
ب ��أج��واء العمل لتكون �أك�ثر �سالمة للإن�سان
والأ�صول والبيئة ،م�ضيف ًا �أن جميع امل�شاركني
�سي�ستفيدون من املوا�ضيع وامل�ح��اور الفنية
التي يتم تداولها خالل امل�ؤمتر.

�شعار «ثقافة ال�صحة والبيئة وال�سالمة ت�ضمن
التميز يف العمل».
ون��وه �إىل �أن تطوير الأع �م��ال يف ال�ع��امل اليوم
يحتاج �إىل اعتماد ثقافة ال�صحة وال�سالمة
اال��س�ت�ب��اق�ي��ة ،ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى ال��وق��اي��ة من
احل��وادث بد ًال من ثقافة رد الفعل على �أ�سا�س
�إدارة التكاليف والآثار فيما بعد احلادث.

معايري وطنية ودولية
و�أو�ضح �أن التوجهات اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
ت�ؤكد �رضورة االلتزام باملعايري وال�رشوط الوطنية
والدولية ،لتعزيز نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،و�إىل ج��ان��ب ذل��ك و��ض��ع وتنفيذ برامج
خمتلفة جنب ًا �إىل جنب مع خطط عمل ت�ستهدف منع
ثقافة ا�ستباقية
احلوادث ،و�إدارة خف�ض انبعاثات الغازات الدفيئة
ويف هذا ال�صدد� ،أكد الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة الناجتة عن عمليات امل�ؤ�س�سة املختلفة.
البرتول الكويتية نزار العد�ساين� ،أن امل�ؤمتر وع� َّدد العد�ساين م�شاريع و�إجن��ازات م�ؤ�س�سة
ال��ذي ا�ستمر لثالثة �أي ��ام ،رف��ع يف ه��ذا العام البرتول و�رشكاتها التابعة يف جم��ال ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،الفت ًا �إىل �أنه من امل�ؤ�سف �أن
الرشيدي :حدث مميز
ال�رشكات تعاين �أحيان ًا من حوادث و�إ�صابات
ووف� �ي ��ات رغ� ��م وج � ��ود � �س �ي��ا� �س��ات وا� �ض �ح��ة
يستهدف االرتقاء
لل�رشكات ،ونظم جيدة للتخفيف من املخاطر،
بأجواء العمل
�إ ّال �أن التطبيق يف بيئة الت�شغيل احلقيقية عادة
لتكون أكثر سالمة
ما ي�شوبه النق�ص والتق�صري.

من�صة فنية بارزة
�إىل ذلك� ،أكد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البرتول
الوطنية الكويتية حممد غازي املطريي ،رئي�س
امل ��ؤمت��ر� ،أن ه��ذا امل��ؤمت��ر جن��ح يف بناء �سمعة
ط�ي�ب��ة ،ك��ون��ه من�صة ف�ن�ي��ة ب� ��ارزة للتوا�صل
واالطالع على �آخر التطورات يف عامل ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
و�أو�ضح �أن امل�س�ؤولية االجتماعية واالقت�صادية
تتطلب تركيز ًا على تخفي�ض النفقات ،ودمج
ال� �ق ��درات م��ع احل �ف��اظ ع�ل��ى ب�ي�ئ��ة ع�م��ل �آم�ن��ة
و�صديقة للبيئة ،من �أجل الو�صول �إىل �أف�ضل
مزيج من الإنتاجية وتعظيم الربحية نحو تنمية
م�ستدامة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ا�ست�ضافة وتنظيم امل�ؤمتر
ي�شكالن فخر ًا وام�ت�ي��از ًا مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ب��ال�ت�ع��اون م��ع االحت ��اد اخلليجي
للتكرير ،م�شدد ًا على �أهمية املحافظة على
العدساني :توجهاتنا

االستراتيجية تؤكد
االلتزام بالمعايير
الوطنية والدولية
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توجه متزايد ال�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة  ..م�رشوع ال�شقايا بدولة الكويت
ّ

ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف عاملنا ال�صناعي
امل �ع��ا��صر ،ال ��ذي يعتمد �إىل ح��د بعيد على
ال��وق��ود الأح �ف ��وري كم�صدر للطاقة ،رغم
�أنه �أحد �أ�سباب ظاهرة االحتبا�س احلراري
العاملي.
�أولوية عليا
وق ��ال امل �ط�يري �أن �ن��ا ن�سمع ك �ث�ير ًا دع ��وات
ح��ول ��ضرورة �أن ت�ضع ال�رشكات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة �ضمن �أولوياتها العليا.
ويف ر�أي��ي ،ف��إن هذا االلتزام يتجاوز جمرد
�أن يكون «�أول��وي��ة عليا» ،ب��ل ه��و ب��الأح��رى
قيمة جوهرية تدخل �ضمن �صناعة القرار
على كافة امل�ستويات الوظيفية ،ويح ّول مثل
ه��ذه املطالب والرغبات �إىل فعل على �أر���ض
ال��واق��ع ،وم��ن هنا ،ف ��إن ممار�سات ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ت�شكل م�س�ألة حيوية يف
كل ال�صناعات ،ال�سيما النفط والغاز ،كونها
املحرك الأ�سا�س القت�صادنا ورفاهيتنا.
وفيما يخ�ص م�صادر الطاقة املتجددة �أكد
�أن منطقة ال���شرق الأو� �س��ط مل تتوقف عن
المطيري :للمؤتمر

سمعة طيبة كمنصة
فنية للتواصل واالطالع
على الجديد
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�أو املياه الفائ�ضة �أو م�ستويات ال�ضجيج،
وي�ع��ود ذل��ك �إىل االمي ��ان ب ��أن نظم الإدارة
لوحدها ال ميكن ل�رشكة ما �أن تقود �سلوك ًا
�صحيح ًا يف ه ��ذا اجل��ان��ب ،ول ��و �شئنا �أن
تنمو ثقافة �صحيحة وفعالة ،يتوجب علينا
غر�سها يف كافة �أرجاء ال�رشكة.
وم��ن هنا ،ف ��إن ال��ري��ادة يف ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ال ت�أتي فقط من فوق ،ولكن من املوظفني
�أنف�سهم وم��ن املقاولني ،وم��ن خ�لال القنوات
الر�سمية وغ�ير الر�سمية ،كالربامج املرتبطة
باملجتمع ومبادرات امل�س�ؤولية املجتمعية.
وي �ن ��درج ذل ��ك �أي �� �ض � ًا يف �إط� ��ار ال�ت�ع�ل��م من
الآخ� ��ري� ��ن ،وال �ق �ي��ام ب��ال�ت�ع�ل��م امل�ت��وا��ص��ل
وال �ت �ح �ل �ي��ل امل �� �س �ت �م��ر ،وت��دق �ي��ق وتطبيق
امل�م��ار��س��ات املثلى يف املنظمات الأخ ��رى،
ومالحظة كل مناذج الأداء ،يف �سبيل �إدخال
حت�سينات م�ستمرة على الأداء.

الرتويج ال�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
على نطاق وا�سع يف �سبيل احلد من انبعاث
غ� ��ازات ال��دف�ي�ئ��ة ،ويف دع ��م االق�ت���ص��اد عرب
خلق الوظائف ،ودعم اال�ستثمار يف القطاع
اخلا�ص.
وتعترب امل�شاريع الطموحة التالية مثا ًال على
هذه املبادرة:
 -1م ���شروع ال���ش�ق��اي��ا ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة -
الكويت
 -2م�ن���ش��أة ف��را� �س��ان للطاقة ال�شم�سية -
ال�سعودية
 -3م�رشوع مدينة م�صدر للطاقة ال�شم�سية
 �أبو ظبيو�أ�ضاف املطريي �أن ثقافة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة تبد�أ بالريادة التي تقود ال�سلوك،
وال��ذي ب��دوره ي�ؤ�س�س ثقافة ال�رشكة ،ومنذ
ف�ت�رة ط��وي �ل��ة� ،أن �� �ش ��أن��ا يف ��شرك��ة ال �ب�ترول
ال��وط�ن�ي��ة الكويتية ن�ظ��ام� ًا را� �س �خ � ًا لإدارة
تلبية الطلب املتزايد
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،و�أطلقنا عليه ا�سم ويرتافق ذلك مع �إدراك «البرتول الوطنية»
 ،iSHEMSل�ضمان �أن تكون ثقافة ال�صحة �أن تلبية الطلب املتزايد على الطاقة يت�ضمن
وال�سالمة والبيئة مالئمة وفعالة.
مراقبة معايري الأداء
وتقوم «البرتول الوطنية» مبراقبة وقيا�س
وو�ضع معايري لكل ما يتعلق ب�أداء ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،وتقوم بن�رش ذل��ك �إىل
كل املوظفني� ،سواء كانت حول االنبعاثات،

تنظيمه يعد فخراً

وامتيازاً يحسب

للمؤسسة واالتحاد
الخليجي للتكرير

جاء امل�ؤمتر كثمرة للتعاون الطموح ما بني امل�ؤ�س�سة واالحتاد اخلليجي للتكرير

أهمية المحافظة على

ال�ن�ف�ق��ات ودم ��ج ال� �ق ��درات ،للعمل بتكامل
ومرونة �أف�ضل واعتمادية عالية ،مع احلفاظ
على بيئة عمل �آم�ن��ة و�صديقة للبيئة ،وكل
ذل��ك يف �سبيل ال��و��ص��ول �إىل �أف���ض��ل مزيج
من الإنتاجية ،وتعظيم الربحية نحو تنمية
م�ستدامة.

درج � ��ات ع��ال �ي��ة م ��ن اخل��ط ��ر ،و�أن� �ه ��ا ت��دي��ر
�أك�ثر املرافق تعقيد ًا �ضمن بيئة عمل مليئة
ب��ال�ت�ح��دي��ات ال �ك �ب�يرة ،وم ��ن خ�ل�ال اليقظة
واالن���ض�ب��اط وال�سالمة ميكن �إي �ج��اد طرق
مبتكرة لإدارة املخاطر يف كل خطوة تخطوها
يف �سل�سلة �أعمالها.
وتتطلب امل�س�ؤولية االجتماعية  -االقت�صادية
لـ «البرتول الوطنية» تركيز ًا على تخفي�ض

تقوية ثقة اجلمهور
وي�ساهم امل�ؤمتر يف دعم االلتزام وتقوية ثقة
اجلمهور ب�صناعات النفط والغاز ،من خالل
�شعار «حتقيق االمتياز عرب ثقافة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة» ،ومتحورت فعالياته على
حاجة ال�صناعة النفطية لتطوير واعتماد
ثقافة تفاعلية يف ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
تر ّكز على منع احل��وادث ،ب��د ًال من مبد�أ رد

الفعل ال��ذي يعتمد على تخفي�ض النفقات،
وتقليل امل�ضاعفات الناجتة عن احلوادث.
وج �م��ع امل���ؤمت ��ر ق� ��ادة وخ �ب�راء يف جم��االت
ال�صحة وال�سالمة والبيئة من خمتلف �أنحاء
ال �ع��امل ،مم��ا �أف���س��ح امل �ج��ال ل�ت�ب��ادل �أف�ضل
املمار�سات ،و�أح��دث ما مت التو�صل �إليه يف
�سبيل تعزيز ثقافة را�سخة لل�سالمة.

تكرمي املنظمني

م�ت��وا��ص��ل ��ض�م��ان� ًا لإجن � ��اح ه ��ذه املنا�سبة
ال�ك�ب�يرة ،رغ ��م ق���صر ال��وق��ت ق�ب��ل امل ��ؤمت��ر،
منوهة بالنجاحات امل�شهودة التي حققها
ه ��ؤالء العاملون يف منا�سبات مهمة مماثلة،
مدفوعون باحلر�ص على �صورة ال�رشكة.
بدوره �أثنى د� .أحمد القطان ،املدير التنفيذي
للم�ؤمتر العاملي لل�صحة وال�سالمة والبيئة،
ع�ل��ى ج �ه��ود ال ���شرك��ة ،ال �ت��ي ق��دم��ت ك��ل ما
يحتاجه امل��ؤمت��ر م��ن دع��م فني ولوج�ستي،
مما �ساهم مبا�رشة يف �أن يحقق كل الأهداف

املحددة ،بل ومت جتاوزها عندما و�صل عدد
امل�شاركني �إىل  ،1098يف حني ك��ان الهدف
الو�صول �إىل  1000م�شارك.

الصحة والسالمة
والبيئة في عالمنا
الصناعي المعاصر

على �صعيد مت�صل ،ك� َّرم الرئي�س التنفيذي
حم�م��د غ� ��ازي امل �ط�ي�ري م��وظ�ف��ي «ال �ب�ت�رول
الوطنية» امل�شاركني يف تنظيم امل�ؤمتر ،و�أ�شاد
بجهودهم الكبرية التي �ساهمت يف �إجن��اح
فعالياته ،ونالت ثناء امل�شاركني فيه.
ووج �ه��ت م��دي��رة دائ� ��رة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
والإع�لام خلود املطريي ،ال�شكر للمكرمني،
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة املتميزة
ا�ستجابت ب���سرع��ة ،وع�م�ل��ت ب�ج��د وب�شكل

إشادة بجهود موظفينا
الذين شاركوا بتنظيم
الحدث وأسهموا
بنجاحه

املجموعة املك َّرمة

مت ت�ك��رمي ك�لا م��ن :د� .أح�م��د ال�ق�ط��ان ،خالد
العنزي ،خليفة العجمي ،فاطمة ال�صوري،
خ��ال��د احل��وي�ت��ان ،دب��و���س اجل�لاه�م��ة� ،أحمد
�شهاب ،عبداهلل املو�سوي ،وح��ارث العتيقي
من (نفط الكويت).
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منشآت
نفطية

نفذتها مصفاة ميناء األحمدي

صيانة ناجحة

الديحاني:

الصيانة الشاملة
تعتبر أكثر أنواع
الصيانة أهمية

ب��ع��د  35ي��وم��اً م��ن ال��ع��م��ل ال�����ش��اق
واالجتماعات املتوا�صلة واملتابعة
الدقيقة� ،أنهت م�صفاة ميناء الأحمدي
بنجاح عملية ال�صيانة ال�شاملة التي
�سارت طبقاً للجدول الزمني املقرر،
ووفق امليزانية املقدرة ،وب��دون �أية
حوادث.
وت��ت��م ه��ذه ال�صيانة ك��ل � 4سنوات
للمعدات التي يتعذر �صيانتها �أثناء
العمل ،حيث �شملت الأع��م��ال �إج��راء
�صيانة حل ��وايل  2026م��ع��دة ثابتة
ودوارة و�صمام �أم ��ان م��وزع��ه على
وحدات امل�صفاة.
وق��د بلغت امليزانية التقديرية لهذه
العمليات ح��وايل  5.1ماليني دينار
ك��وي��ت��ي ،وق��ام��ت دائ��رت��ا العمليات
وال�صيانة بعمليات الت�شغيل التدريجي
الآمن للوحدات التي دخلت ال�صيانة،
لتعود امل�صفاة بعدها �إىل العمل بكامل
طاقتها التكريرية.
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�أحد م�س�ؤويل امل�صفاة ي�رشح طبيعة التحديات التي تواجهها عمليات ال�صيانة

كل � 4سنوات
بداية ي�شري نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
ميناء الأح�م��دي فهد الديحاين �إىل �أن �إج��راء
ال�صيانة ال�شاملة بامل�صفاة FUP-MRTA /
 CDU-3يتم كل � 4سنوات للمعدات التي يتعذر
�صيانتها �أث�ن��اء عمل ال��وح��دات ،وذل��ك بهدف
رفع كفاءة هذه الوحدات واملعدات املوجودة
بداخلها ،والت�أكد من �سالمتها للحد من �أية
�أع�ط��اب ق��د ت�صيبها ،منوه ًا �إىل �أن ال�صيانة
ال�شاملة تعترب �أكرث �أنواع ال�صيانة �أهمية نظر ًا
لكرثة عدد الآالت امل�شمولة يف ال�صيانة وحجم
العمالة امل�شاركة.
وي�ضيف الديحاين �أن التح�ضري لعملية ال�صيانة
ال�شاملة الأخ�ي�رة مت وف��ق خطة منهجية ،مت
الإع ��داد لها م�سبق ًا ،واعتمادها يف كتيب �أعد
خ���ص�ي���ص��ا ل �ه��ذا ال� � �غ � ��ر� � ��ض(Turnaround
 ، )Manualوال ��ذي يت�ضمن �أف�ضل الطرق
واملمار�سات املتبعة بال�رشكات العاملية ،لتنفيذ
و�إدارة عمليات ال�صيانة ال�شاملة ،وحتر�ص
أعمال الصيانة نفذها
بنجاح  2100مهندس
وفني بتكلفة بلغت
 5.1ماليين دينار

فهد الديحاين

ال�رشكة على االلتزام باخلطط املحددة ل�صيانة
الوحدات من بداية الأعمال ،وحتى االنتهاء من
كافة التفا�صيل ،وذلك لتفادى �أي توقف فجائي
ي�ؤثر على �إنتاج امل�صفاة ،وت�شمل الرتتيبات
امل�سبقة لبدء عملية �صيانة الوحدات:
 درا�سة وافية للأعمال املطلوبة. جتهيز امل� ��وارد املطلوبة م��ن عمالة فنيةخمتلفة ومعدات ثقيلة وخامات.
 ع�ق��د ور�� ��ش ع�م��ل ت���ض��م �أع �� �ض��اء م ��ن كلالأق�سام املعنية لو�ضع خطة العمل.
رفع م�ستويات ال�سالمة
 متابعة يومية لتنفيذ اخلطة �أثناء �إج��راءعملية ال�صيانة ومعاجلة ما يظهر من م�شاكل ح��ول طبيعة الأع �م��ال ال�ت��ي �شملتها ال�صيانة،
�أو��ض��ح مدير دائ ��رة ال�صيانة �أح�م��د �إ�سماعيل
تعوق التنفيذ �أو ًال ب�أول.
د�شتي �أن��ه مت ا�ستبدال بع�ض امل�ع��دات ،كما مت
م�شاركة املهند�سات
تطوير البع�ض الآخر �أثناء عملية ال�صيانة ،بينما
ومن جانبها �أكدت مديرة دائرة اخلدمات الفنية قمنا ب�إجراء عمليات ال�صيانة ال�شاملة جلميع
و�ضحة اخلطيب �أن ال�رشكة حتر�ص على عدم املعدات طبق ًا للخطة املو�ضوعة بكفاءة ودقة ،مما
ت�أثر عمليات الإنتاج �أثناء ال�صيانة ال�شاملة /ي�ساعد على رفع م�ستويات ال�سالمة واالعتمادية
ال��وق��ائ�ي��ة ،علم ًا ب��أن��ه مل ي�ح��دث ت��أث�ير ملحوظ الت�شغيلية مع املحافظة على اال�ستخدام الأمثل
لعمليات ال�صيانة ال�شاملة على توفر املنتجات للطاقة ،ورفع كفاءة الت�شغيل والإنتاج .م�شري ًا
البرتولية ،حيث جرى التخطيط اجليد م�سبق ًا
لعمليات ال�صيانة ال�شاملة بالتن�سيق مع دائرة
 35يوم ًا من العمل
التخطيط ال�شامل وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
الشاق واالجتماعات
للت�أكد م��ن ع��دم ح��دوث �أي عجز يف املنتجات،
ووج ��ود االحتياطي ال�ك��ايف لتغطية احتياجات
المستمرة والمتابعة
ال�سوق املحلية وااللتزامات اخلارجية .ونوهت
الدقيقة أثمرت النجاح
اخلطيب �إىل �أن ال�صيانة الوقائية يتم اجرا�ؤها

للمعدات التي ميكن �إيقافها دون الت�أثري يف عمل
الوحدات ،وبالتايل عدم ت�أثر عمليات الإنتاج.
ونوهت اخلطيب بامل�شاركة الفعالة للمهند�سات
الكويتيات يف عمليات ال�صيانة ،حيث كان لهن
دور يف جتهيز املفاعالت الكيميائية بالعوامل
احل �ف ��ازة ،وامل���ش��ارك��ة الفنية يف خمتلف ف��رق
ال�صيانة ،مثل امل�ساهمة يف تخطيط العمليات،
ومتابعة جودة عمليات الت�صنيع ،بالإ�ضافة �إىل
الأعمال املرتبطة بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
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جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي املتعلق بعمليات ال�صيانة ال�شاملة للم�صفاة

�إىل �أن��ه متت العودة �إىل الت�شغيل والإنتاج فور ال�صيانة ال�شاملة لـ  23وح��دة ،حيث مت �إطفاء
االن�ت�ه��اء م��ن عمليات ال�صيانة ،وطبق ًا للخطة كل وحدات ( )FUPووح ��دات()UTILITIES
املر�سومة مع جميع الدوائر املعنية ل�ضمان عدم اخل��ا� �ص��ة ب �ه��ا ،ك�م��ا مت �إط��ف ��اء ب�ع����ض وح ��دات
(� )RMPأي�ض ًا.
ت�أثر الإنتاج.
عن م��دى اال�ستعانة بالعمالة اخلارجية ،وعدد
فر�صة ذهبية
العاملني امل�شاركني بال�صيانة ،ي�شري د�شتي �إىل وي ��و� �ض ��ح د� �ش �ت��ي �أن ج �ل��ب ق �ط��ع ال �غ �ي��ار
�أن املقاولني يقومون بدور �أ�سا�سي �أثناء القيام اخلا�صة بعملية ال�صيانة يتم من خالل جميع
ً
بعمليات ال���ص�ي��ان��ة ،ح�ي��ث �أن  % 80تقريبا ال ���شرك��ات امل�ع�ت�م��دة ل ��دي ��شرك��ة ال �ب�ترول
ً
م��ن �أع�م��ال ال�صيانة التي جت��رى حاليا ينفذها الوطنية الكويتية ،علم ًا ب�أنه يتم التن�سيق مع
املقاولون املتعاقدون مع «ال�ب�ترول الوطنية» .هذه ال�رشكات قبل عمليات ال�صيانة ال�شاملة
وقد متت اال�ستعانة بعمالة خارجية خالل عمليات بعامني على الأق� ��ل ،ل�ضمان ت��واف��ر جميع
ال�صيانة احل��ال �ي��ة ،ح�ي��ث �أن ع ��دد ال�ع��ام�ل�ين يف امل ��واد وق�ط��ع ال�غ�ي��ار ال�لازم��ة �أث �ن��اء �إج ��راء
عمليات ال�صيانة والربط و�صل وقت الذروة �إىل عمليات ال�صيانة.
ما يزيد عن  2100مهند�س وفني وعامل من داخل وي�ؤكد د�شتي الأهمية الكبرية لعمليات ال�صيانة
وخ��ارج امل�صفاة ،وي�ضيف �أن هناك نحو  200ال�شاملة بالن�سبة للعاملني يف امل�صفاة ،فهي
مهند�س ومهند�سة كويتيني ،عملوا على متابعة تتيح املجال لتعلم الكثري حول خ�صائ�ص كل
و�إجناز عمليات ال�صيانة ال�شاملة ،مبين ًا �أن �أبرز مهمة م��ن امل �ه��ام ،و�أدوار العاملني اليومية
التحديات الرئي�سية ،متثلت يف �إج ��راء عمليات وم�س�ؤولياتهم ،وتعترب فر�صة ذهبية خا�صة
للمهند�سني وامل�شغلني اجلدد ،تتاح مرة كل عده
الخطيب :التخطيط
�سنوات لر�ؤية املعدات من الداخل ،واالحتكاك
مع �أ�صحاب اخل�برة ،ل�صقل امل�ه��ارة ،وك�سب
الجيد بالتنسيق
املعرفة ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة خربات وكفاءات
مع دائرة التخطيط
العاملني بالقطاع النفطي.
الشامل والمؤسسة
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الوقود البيئي
يو�ضح مدير عمليات امل�صفاة فهد املطريي �أنه
مت �إج ��راء  299عملية رب��ط خا�صة مب�رشوع
الوقود البيئي خالل عملية ال�صيانة الأخرية،
كما مت �إج� ��راء عمليات التو�سعة الرئي�سية
ب��ال��وح��دة رق ��م ( )VR 83ب��وا��س�ط��ة م�ق��اويل
م�رشوع الوقود البيئي ،وهذه كانت من �ضمن
التحديات ال�ت��ي مت �إجن��ازه��ا ب�ن�ج��اح ،وكذلك
مت �إج� ��راء عمليات ت�ط��وي��ر رئي�سية ب��اجل��زء
العلوي من برج الوحدات رقم /81ARD( 82
)FRAC
وي�شري �إىل �أنه مت تن�سيق وتنفيذ عمليات ال�صيانة
ال�شاملة عن طريق ت�شكيل خلية عمل متكاملة
ت�ضم  10ف��رق م��ن خمتلف �أق���س��ام امل�صفاة
املعنيني م��ن ذوي ال �ك �ف��اءات ،وي�تر�أ���س خلية
العمل من�سق ال�صيانة ال�شاملة رئي�س فريق
تخطيط ال�صيانة ( )2املهند�س حيدر دروي�ش،
وي�ضم كل فريق عدد من املهند�سني من جميع
دشتي :رفع مستويات

السالمة مع المحافظة
على االستخدام
األمثل للطاقة

جهود كبرية بذلت خالل  35يوم ًا من �أعمال ال�صيانة يف م�صفاة ميناء الأحمدي

�أق�سام امل�صفاة ،ومنها �أق�سام تخطيط ال�صيانة،
و�صيانة املعدات الدوارة والكهربائية والدقيقة
وامليكانيكية ،والعمليات وال�سالمة والتفتي�ش
والت�آكل والور�شة ،بالإ�ضافة �إىل عمال املقاول،
ويرت�أ�س فرق العمل مهند�سو دائ��رة ال�صيانة
ف��واز ال�شمري ،وجاني�شن ،وح�سني فا�ضل،
وبدر د�شتي ،وعي�سى اليو�سفي ،وعلي العربي،
و�أح �م��د ال�ع��وي����ش ،وم�شعل ال�ع�ب�ي��دي ،وعلي
العلي ،وبا�سل ال�شايع.

امل�سبقة ،وجتهيز امل��وارد املطلوبة� ،سواء من
ناحية العمالة الفنية� ،أو املعدات الثقيلة واملواد،
ويتم عقد ور�ش عمل بني الأق�سام املعنية لو�ضع
خطة عمل قبل بدء �أعمال ال�صيانة.
وحيث �أن ال�صيانة احلالية متثل حتدي ًا كبري ًا
يواجه امل�صفاة ،خا�صة ب�سبب العدد الكبري
ل�ل��وح��دات ،وت��داخ��ل �أع �م��ال م���شروع ال��وق��ود
البيئي معها ب�شكل كبري ،فقد كانت هناك متابعة
دقيقة ورق��اب��ة فعالة م��ن قبل ف��ري��ق العمل،
ل�ضمان االلتزام باجلدول الزمني املحدد لأعمال
ال�صيانة ،والقيام بكافة الأعمال املطلوبة بدقة
مع الو�ضع يف االعتبار جميع معايري ال�سالمة
وال�صحة والبيئة ،مما يوفر القدر الأك�بر من
الأمان للعاملني.

ا�ستعداد جيد
وي�ضيف املطريي �أنه لتفادي �أية مفاج�آت ت�ؤثر
على �إنتاج امل�صفاة ،مت احلر�ص على اال�ستعداد
اجل �ي��د لعملية ال���ص�ي��ان��ة م��ن خ�ل�ال االل �ت��زام
باخلطط املو�ضوعة واملحددة ل�صيانة الوحدات
ا�شرتاطات واجبة
من تاريخ بدء الأعمال ،وحتى تاريخ االنتهاء
م�ن�ه��ا .وجت ��ري درا� �س ��ة واف �ي��ة ل�ك��ل الأع �م��ال من�سق ع��ام ال�صيانة حيدر دروي�ش ي�شري �إىل
املرتبطة بال�صيانة ،ويتم �إج ��راء الرتتيبات �أن امل�صفاة حتر�ص على م�شاركة مهند�سي
ال�سالمة وال�صحة والبيئة بكل �أعمال ال�صيانة،
وعلى االل�ت��زام بكل قواعد الأم��ن وال�سالمة،
المطيري 299 :عملية
ل�ضمان تنفيذ الأعمال املطلوبة ب�سالمة ودون
ح ��وادث ،منوه ًا �إىل �أن ��ه يتم �إحل ��اق مهند�س
ربط خاصة بمشروع
�سالمة و�صحة ،ومهند�س بيئة من ال�رشكة بكل
الوقود البيئي خالل
خلية عمل ،ملراقبة الأعمال اليومية ،و�إ�صدار
عملية الصيانة
التقارير واملقرتحات التي حتافظ على �سالمة

العاملني ،كما حتر�ص ال�رشكة على االتفاق مع
املقاولني امل�شاركني يف الأعمال بتعيني مهند�سي
�صحة و��س�لام��ة وبيئة مل��راق�ب��ة ع�م��ال امل�ق��اول
وتوجيههم ،مم��ا ي�ساعد يف احل�ف��اظ علي �أم��ن
و�سالمة العاملني.
وي���ش�ير دروي ����ش �إىل �أن امل �ق��اول�ين ل�ه��م دور
�أ�سا�سي �أثناء القيام بعمليات ال�صيانة ،حيث
�أن  % 80من �أعمال ال�صيانة ينفذها املقاولون
املتعاقدون مع ال�رشكة ،مو�ضح ًا �أنه مت التعامل
م ��ع ف ��رق و��ش�رك ��ات متخ�ص�صة م ��ن خ ��ارج
ال�رشكة خالل عمليات ال�صيانة ،وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص:
 �رشكة  BONNAالفرن�سية لتبديل خطمياه البحر الرئي�سي مقا�س � 72إن�ش واملغذي
للم�صفاة.
 �رشكة  CPI ITALYلتحديث نظام �إدخالالهواء ل�سخانات الوحدة رقم .89
درويش :نحرص على

مشاركة مهندسي
السالمة والصحة

والبيئة بكل األعمال

11

جهود

تكريم ذوي الخدمة الطويلة

وفا ٌء  ..بوفاء!
تفخر «البرتول الوطنية» ،ب�أنها ترد الوفاء بوفاء ،والإخال�ص
ب�إخال�ص ،ملن قدموا زهرة �شبابهم يف خدمة ال�شركة ،التي و�صلت
بف�ضل جهودهم وتفانيهم يف العمل �إىل م�صاف ال�شركات املرموقة
يف جمال تكرير النفط والغاز على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
يف ه��ذا الإط ��ار ،ك � َّرم الرئي�س التنفيذي حممد غ��ازي املطريي
مب�شاركة نوابه ،كوكبة من ذوي اخلدمة الطويلة ممن خدموا
ال�شركة ملدد ت�تراوح من � 20إىل � 40سنة ،وذلك يف لقاء �سنوي
جددت الإدارة العليا من خالله ال�صلة مع كوكبة من زمالء العمل
املخل�صني� ،ضمن عالقة را�سخة مل�ؤها الثقة والوفاء.

12
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المطيري :تعبير رمزي

عن فخرنا بوجود

هؤالء المخلصين
على رأس عملهم

عالقة را�سخة
�أك���د امل �ط�يري �أن ت �ك��رمي �أ� �ص �ح��اب اخل��دم��ة
الطويلة م��ا ه��و �إ ّال تعبري رم��زي ع��ن فخرنا
بوجود مثل ه ��ؤالء العاملني املخل�صني على
ر�أ���س عملهم ،وعن عميق امتناننا جلهودهم
ال��د�ؤوب��ة يف خمتلف امل��واق��ع وامل �ه��ام ،الأم��ر
الذي ي�شهد على ما نت�شارك به مع موظفينا
من عالقة را�سخة مل�ؤها الثقة والوفاء.
و�أ� �ض ��اف �أن ��ه الب ��د م��ن االع �ت�راف ب� ��أن ه��ذه
اجلهود كان لها �أكرب الأثر يف حت�سني كفاءة
و�أداء ال ���شرك��ة ،وا� �س �ت �غ�لال ك��اف��ة امل� ��وارد
امل�ت��وف��رة على النحو الأم �ث��ل ،مم��ا �سمح لنا
بقطف ثمار �إجن ��ازات ال حت�صى بف�ضل ما
قدمه �أ�صحاب اخلدمة الطويلة الذين كانوا
خري عون يف �أن حتافظ ال�رشكة على م�ستواها
الرفيع �ضمن �أف�ضل �رشكات التكرير العاملية،
بالرغم من العديد من التحديات الكبرية التي
مر بها القطاع النفطي.
جهود موظفينا
أتاحت للشركة
قطف ثمار إنجازات
ونجاحات ال تحصى

القوة العاملة
و�أ� �ض��اف ق��ائ� ًلا �إن��ه مم��ا ال �شك فيه �أن القوة
العاملة هي �أكرث الأ�صول قيمة لدى «البرتول
الوطنية» ،فهي الو�سيلة التي تو�صلها لتحقيق
ا�سرتاتيجيتها و�أهدافها ،ولذلك تنفذ ال�رشكة
خم�ت�ل��ف امل� �ب ��ادرات ب �ه��دف ت�ع��زي��ز االرت �ب��اط
الوظيفي ،وحتر�ص �أ�شد احلر�ص على توفري
بيئة عمل مريحة ومثمرة لكل العاملني.
كما نعمل يف �إدارة ال�رشكة على غ��ر���س ثقافة
ال�سالمة يف كل مواقع العمل ،حر�صا منا على عدم
وقوع �أي حادث ،وقبل كل �شيء ،توفر ال�رشكة
التدريب املتقدم يف خمتلف التخ�ص�صات ،كما
متنح كل الفر�ص للعاملني يف �سبيل تعزيز كفاءتهم
وتطوير مهاراتهم وق��درات�ه��م الفنية والعلمية
والإدارية.
قفزات نوعية
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي �إىل �أن االحتفاء بهذه
الكوكبة هو احتفاء ب��إجن��ازات متميزة تعرب
عن االلتزام والتفاين يف و�صولنا �إىل ما نحن
عليه الآن ك�رصح اقت�صادي وطني كبري.
ويف هذه املنا�سبة كان البد من ا�ستعرا�ض القفزات
النوعية الكبرية لـ «البرتول الوطنية» عرب تنفيذ
م�شاريع عديدة وحيوية للبلد ،مبا يعزز قدراتنا

الإنتاجية كم ًا ونوع ًا ،مع دخول بع�ض هذه امل�شاريع
مرحلة الت�شغيل الفعلية خالل �أ�شهر قليلة.
وعندها �سيبد�أ اجلهد احلقيقي ،لأن التحديات
�ستكون ك �ب�يرة ج� ��د ًا ،و�سنحتاج مل��ا �أظ �ه��ره
العاملون حتى الآن من كفاءة وال�ت��زام ،ومن
مهنية و�إخال�ص لإجناح هذه امل�شاريع ،ولتبقى
«ال�ب�ترول الوطنية» �رصح ًا رائ��د ًا يف اقت�صاد
الكويت.
ت�أثري التقدير
وتوجه عدد كبري من املكرمني بال�شكر للإدارة
العليا على ه��ذه اللفتة عرب جملة «الوطنية»،
م��ؤك��دي��ن �أن�ه��ا تعطيهم احل��اف��ز لتقدمي املزيد
يف ��س�ب�ي��ل رف �ع��ة ال ���شرك��ة و�إجن� � ��اح خططها
اال�سرتاتيجية.
ف�ق��د ع�بر رئ�ي����س ف��ري��ق تخطيط ال���ص�ي��ان��ة يف
م�صفاة ميناء عبداهلل جا�سم عي�سى املهنا (30
�سنة) ع��ن �شعوره بالفخر ب�سيا�سة الإدارة
غرس ثقافة السالمة
في كل مواقع العمل

حرص ًا على عدم
وقوع أي حادث
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الرئي�س التنفيذي خالل تكرمي �أحد قدامى املوظفني

العليا التي ت�سعى لزرع ثقافة ترتكز على تقدير
ال�ع��ام�ل�ين ،مم��ا ي��رف��ع م��ن معنوياتهم ويعزز
التوا�صل فيما بينهم.
و�أ�ضاف �أن هذه املبادرة ترتك �أث��ر ًا معنوي ًا
كبري ًا يف نفو�س العاملني يف ال�رشكة ،وكلهم
ثقة ب ��أن الإدارة العليا ال تن�سى موظفيها،
م�ضيف ًا «م ��ن ج��ان�ب��ي ��س��وف �أ� �ض��ع ��ص��ورة
التكرمي يف مكتبي ك�صورة عزيزة ،وكلنا �أمل
باال�ستمرار يف هذه املبادرة يف الأعوام املقبلة».
فخر واعتزاز
مرعي زهرة فني كهرباء يف الت�سويق املحلي،
قال دخلت ال�رشكة منذ � 30سنة ،وعملت بكل
جد و�إخال�ص منذ �أن مت حتويل حمطات تعبئة
الوقود �إىل اخلدمة الذاتية ،وقد متيز عملنا يف
ال�رشكة بالعمل بروح الفريق الواحد ،وتوجه
بال�شكر ل�ل��إدارة العليا التي تقدم ك��ل الدعم
وامل�ؤازرة لقدامى العاملني.
و�أ�ضاف �أن هذا التكرمي يرتك لدينا م�شاعر بالفخر
واالعتزاز ب�أن جهودنا كانت يف املكان ال�صحيح،
ويف خدمة �رشكة رائدة هي «البرتول الوطنية».

عطاء م�ستمر
م��راق��ب خ��دم��ة ال �ع �م�لاء ع�ب��دال�ع��زي��ز ث��اين،
� 25سنة ،ق��ال «ن�ح��ن م�ستمرون بالعطاء
ل�رشكتنا التي نفخر بالعمل فيها ،واالنت�ساب
�إليها منذ بداية حياتنا الوظيفية ،وعرب عن
فخره بالعمل يف �رشكة ارتقت �إىل م�صاف
ال�رشكات املتميزة ،وهو ما يعك�س احرتام ًا
وتقدير ًا للعاملني فيها وامل�ساهمني يف ريادتها
ونه�ضتها ،وم�شورانا م�ستمر  ...وعطا�ؤنا ال
ينتهي».

التحديات أمام الشركة

المكرَّمون :لفتة جميلة

كبيرة وستواجهها

من إدارة الشركة
ِّ
تحفزنا للمزيد من

وإخالص موظفيها

العمل والعطاء

بكفاءة ومهنية
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تقدمي الأف�ضل
مدير عام ال�رشكة الكويتية لتزويد الطائرات
بالوقود عدنان بور�سلي ،عملت � 35سنة يف
ال�رشكة التي ت�ضع العن�رص الب�رشي على
ر�أ���س الأول��وي��ات واالهتمامات ،وتعتربه من
�أهم �أ�صول ال�رشكة.
وقد متكنت الإدارة العليا من تنفيذ م�شاريع
عمالقة لأنها ت�ؤمن ب��أن موظفيها والعاملني

فيها لديهم القدرة على تقدمي الأف�ضل كلما
تقدمت بهم الأي� ��ام ،وه ��ذا لي�س غ��ري�ب� ًا على
�رشكة رائدة ك�رشكة البرتول الوطنية.
وعرب بور�سلي عن �سعادته لالجتماع بكوكبة
ك �ب�يرة م ��ن ق ��دام ��ي ال �ع��ام �ل�ين يف ال ���شرك��ة،
وا�ستعادة الذكريات مع الأ��ص��دق��اء يف هذه
املنا�سبة ال�ت��ي �أ�صبحت تقليد ًا م��ن تقاليد
ال�رشكة ،تقدير ًا ملن �أفنوا زهرة �شبابهم يف
خدمة ال�رشكة ،التي حتر�ص على رد الوفاء
بوفاء.

العـدد � - 481أبريل 2018

مناسبات

وداع يليق بما قدمه للشركة

شكرًا  ..شكري!

�أج��واء مفعمة مب�شاعر االمتنان والتقدير وم�شاركة الذكريات
ج�سدت ح�صاد ما يقارب  30عاماً من العمل اجل��اد والتفاين
والإخال�ص ...هكذا ات�سم احلفل الوداعي الذي �أقامته «البرتول
الوطنية» لتكرمي نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية
ال�سابق �شكري املحرو�س مبنا�سبة التقاعد.

الشركة ودَّعت
شكري المحروس
بعد خدمة طويلة

ناهزت الثالثين عام ًا
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عبارات فا�ضت مب�شاعر الود واالعتزاز د ّونها املوظفون جتاه نائب الرئي�س التنفيذي ال�سابق

ر�ؤية التحديات
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي حم �م��د غ� ��ازي امل �ط�يري
�أع��رب عن �سعادته باللقاء ال��ذي جمع كوكبة
من موظفي «ال�ب�ترول الوطنية» الذين تركوا
ب�صمات وا��ض�ح��ة يف ت��اري�خ�ه��ا وح��ا��ضره��ا،
�ستظل ن�برا��س� ًا ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة حلمل راي��ة
التنمية والتطور وموا�صلة الطريق �إىل العاملية.
و�أ�ضاف يف كلمته باملنا�سبة �أنه كان لإ�سهامات
وم �ب��ادرات امل�ح��رو���س دور ًا ك�ب�ير ًا يف تطوير
العمل بال�رشكة ،م�شري ًا �إىل �أن��ه كان رائ��د ًا يف
نظرته امل�ستقبلية ور�ؤي�ت��ه للتحديات القادمة
�أمام �صناعة النفط الكويتية ،فلم يت�أخر حلظة
يف امل�ب��ادرة �إىل و�ضع خطط طموحة مل�ستقبل
واعد لل�رشكة ولقطاع التكرير يف الكويت ،ويف
�سعيه املتوا�صل لإيجاد حلول مبتكرة للم�شاكل
الكبرية وال�صغرية ،ويف �إحداث تغيريات نوعية
يف تطوير بيئة العمل يف �سبيل تطوير ال�رشكة،
وتعزيز قدراتها التناف�سية.
فريق املفو�ضات
و�أ�ضاف �أن �أبرز هذه اال�سهامات كان قيادته
لفريق املفاو�ضات مع وكاالت االئتمان والبنوك
المطيري :كان

رائداً في نظرته

المستقبلية ورؤيته
للتحديات القادمة
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املحلية والعاملية ،والتو�صل �إىل �أف�ضل ال�رشوط
املالئمة لتمويل م�رشوع الوقود البيئي ،مما
حقق ف��وائ��د مهمة لل�رشكة ول��دول��ة الكويت.
و�أ��ض��اف �أن املحرو�س متيز دائ�م� ًا بااللتزام
والإخال�ص والتفاين وت�شجيع االبتكار وروح
امل �ب ��ادرة ،وت ��رك ب�صمات م ��ؤث��رة وملمو�سة
يف ك��اف��ة امل��واق��ع ال�ت��ي عمل ب�ه��ا .و�أ� �ش��ار �إىل
متيز امل�ح��رو���س بخلق ع�لاق��ات ق��وي��ة م��ع كل
املوظفني ،وخ�صو�ص ًا املهند�سني اجلدد ،فكان
يجري اللقاءات الدورية والتفاعلية ،لال�ستماع
كلمة م�ؤثرة
�إىل �أف �ك��اره��م واق�تراح��ات �ه��م ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ويف كلمة م ��ؤث��رة عك�ست امل���ش��اع��ر ال�سائدة
ت�شجيعهم و�إر�شادهم �إىل الطريق ال�صحيح،
يف احل�ف��ل �أك ��د ��ش�ك��ري امل �ح��رو���س �أن ��ه ي�غ��ادر
لتحقيق طموحاتهم نحو بناء م�ستقبل ناجح
«البرتول الوطنية» اليوم ،لكنها �ستظل جزء ًا
لهم ولل�رشكة.
منه ،فحياته املهنية كانت هنا ،وكذلك ذكرياته،
خارطة الطريق
واخلربة التي اكت�سبها ،والدرو�س التي ا�ستفاد
وح��ول �أه��م امل�ب��ادرات التي طرحها املحرو�س منها  ..جميعها ارتبطت بهذه ال�رشكة الرائدة.
وك��ان لها م ��ردود �إيجابي على العمل� ،أ�شار م�ضيف ًا �أن ك��ل م��ا ي��رج��وه ب�ع��د ه ��ذه الرحلة
املطريي �إىل م�ساهمته يف �إن�شاء ق�سم تطوير الطويلة ه��و �أن ي�ك��ون ق��د وف��ق يف �أداء عمله
الأعمال يف دائرة التخطيط ،وا�ستحداث ق�سم على الوجه ال��ذي يعزز دور ومكانة ال�رشكة،
درا�سات ال�سوق النفطي ملتابعة �آخر التطورات ويخدم بالتايل م�صالح الكويت احلبيبة ،التي
يف ع��امل النفط ،ك��ي نبقى على اط�لاع على كل مل تبخل �أبد ًا على جميع �أبنائها ،وهي ت�ستحق
ما يطر�أ يف ه��ذه ال�صناعة املتقلبة با�ستمرار،
و�إعادة هيكلة الت�سويق املحلية ،و�إن�شاء دائرة
تميز دائم ًا بااللتزام
م�ساندة الإدارة ،وا�ستحداث بطاقة الأداء
واإلخالص والتفاني
املتوازن  ،BSCواجتماعات التوا�صل املنتظمة
 ،KRCMو�إط�لاق نظام املكاف�آت الت�شجيعية
وتشجيع االبتكار
يف القطاع ،و�إدارة حمتوى امل�شاريع ،وميكنة
وروح المبادرة

منهجية �سولومون ملتابعة وحت�سني الأداء،
و�سد الثغرات ال ��واردة فيها ،وتطبيق نظام
البوابات للم�شاريع  PSGSالذي ميثل خارطة
طريق خلطة عمل امل�رشوع ،وحتويله من جمرد
فكرة �إىل حيز التنفيذ.
واخ�ت�ت��م كلمته ق��ائ�لا�« :سنفتقدك ك �ث�ير ًا يا
بوعزيز ،و�سنفتقد حواراتك و�أفكارك املثمرة،
لقد �أديت الأمانة وتركت �أثر ًا طيب ًا وحممود ًا،
وهو ما �سيبقى مع عالقات الأخوة وال�صداقة».

الرئي�س التنفيذي ونوابه �أثناء تكرمي �شكري املحرو�س

م��ن اجل�م�ي��ع رد اجل�م�ي��ل ،ب��ال�ع�م��ل وامل�ث��اب��رة
واالج �ت �ه��اد ،لتحقيق م�ستقبل �أف�ضل لبلدنا
ولأجيالنا القادمة.

القياديني يف �صارت امل�س�ؤولية م�ضاعفة ،وكان
ي�ؤمن دائم ًا ب�أن التغيري والتجديد هو من �سنن
احلياة ،و�أنه البد من منح الفر�صة للموظفات
واملوظفني ال�شباب للتعلم ،واكت�ساب املهارات
وال �ق��درات املتميزة .كذلك العمل على تعزيز
ثقتهم يف �أنف�سهم ويف قدراتهم ،ومبا ي�ؤهلهم
للم�ضي قدم ًا يف م�سريتهم املهنية ،والتعبري عن
�آرائهم ب�شفافية ،و�إظهار مواهبهم و�إبداعاتهم
اخلالقة .و�أك��د �أن «البرتول الوطنية» �رشكة
ك �ب�رى ،ت�ل�ع��ب دور ًا ح �ي ��وي � ًا ،وه���ي زاخ���رة
بالكفاءات ،وباملوهوبني الذين ال �شك يف �أنهم
�سيحظون دائم ًا برعاية ال�رشكة واهتمامها،
ف��ال�ع�ن���صر ال �ب ���شري ه ��و �أ� �س ��ا� ��س م��واج�ه��ة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ق ��ادم ��ة ،وه ��ي حت ��دي ��ات ك�ب�يرة
ومتنوعة ،بيئي ًا و�صناعي ًا .و�أنهى كلمته قائال:

من �إجنازات املحرو�س

التدرج الوظيفي

التغيري والتجديد
و�أ�شار املحرو�س �إىل �أنه �سعى طوال فرتة عمله
�إىل اال�سهام يف رفعة ال�رشكة ،وتطوير �آليات
العمل بها ،وم�ساعدة ال�شباب الكويتي على
النجاح والعمل املثمر .وحني �أ�صبح �ضمن كادر
المحروس :أغادر

“البترول الوطنية”

اليوم لكنها ستظل

باستمرار جزءاً مني

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•�إدارة حمتوى امل�شاريع.
•االعتمادية.
•بطاقة الأداء املتوازن.
•اللقاءات ال�سنوية.
•اجتماعات التوا�صل املنتظمة.
•برنامج ت�شجيع املوظفني.
•نظام بوابات للم�شاريع.
•قيادة التفاو�ض مع مم��ويل م�رشوع
الوقود البيئي.
•ت�أ�سي�س عملية وا�سرتاتيجية االبتكار.

•
•
•
•
•
•

• 1988-1989مهند�س ميكانيكا
• 1993 - 1990م�ه�ن��د���س امل �ع��دات
الدوارة
• 1994 - 1993م �ه �ن��د���س م��وج��ه
املعدات الدوارة
• 1997 - 1994مهند�س �أول املعدات
الدوارة
• 1997 - 1997م ���شرف امل �ع��دات
الدوارة بالوكالة
• 2003 - 1998م ���شرف امل �ع��دات

«�أود �أن �أعرب عن خال�ص االمتنان وال�شكر لكل
من ح�رض اليوم ،فح�ضوركم �سيظل حمفور ًا
يف ذاكرتي ووجداين ،كما �أ�شكر �إدارة ال�رشكة
على هذه اللم�سة امل�ؤثرة ،وال�شكر مو�صول لكل
من �ساهم يف تنظيم هذه املنا�سبة ،مع متنياتي
ل�ل�ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة ول �ك��م ج�م�ي�ع� ًا ب��امل��زي��د من
التوفيق والنجاح ،وللكويت الغالية دوام الأمن
واال�ستقرار والرخاء».
سعيت طوال فترة
عملي إلى مساعدة
الشباب الكويتي على
النجاح والعمل المثمر
الدوارة

•
•
•
•

•

• 2006 - 2003من�سق تطوير كفاءة
الأداء ال�صناعي
• 2012 - 2006مدير �إدارة التغيري
• 2013 - 2012مدير امل�شاريع
• 2017 - 2013ن ��ائ ��ب ال��رئ�ي����س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي للتخطيط وال�ت���س��وي��ق
املحلي
• 2017ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للتخطيط واملالية
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شؤون
نفطية
بين الشركة و»المؤسسة»

اتفاقية التزويد!
توا�صل �شركة البرتول الوطنية الكويتية عقد ال��دورات التدريبية للموظفني
واملهند�سني يف كافة مواقع العمل وفق ر�ؤية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لبناء
قاعدة من الكفاءات الوطنية ،وت�سعى ال�شركة لتنمية املوارد الب�شرية من خالل
تطبيق �سيا�سة نقل اخلربات ،واال�ستفادة من مهارات املوظفني واملهند�سني ذوي
اخلربات املتميزة.
وتنظم دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل ب�شكل م�ستمر دورات تدريبية وحما�ضرات
وور�ش عمل ،من �أجل حتقيق الهدف املن�شود ،والو�صول �إىل حتقيق ر�ؤية ال�شركة
وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة.

دورة تدريبية
يف �إطار توجه امل�ؤ�س�سة ون�شاطات ال�رشكة ،نظمت
دائ ��رة جمموعة الت�صنيع الأم�ث��ل دورة تدريبية
جديدة عن اتفاقية التزويد بني م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،و�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
وبهذه املنا�سبة ق��ال مدير ال��دائ��رة وليد الغوا�ص
�إن ه��ذه ال��دورة ت�أتي وفق ًا لر�ؤية �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،لو�ضع جميع املعلومات عن
ع�لاق��ة ال���شرك��ة بامل�ؤ�س�سة ،خا�صة تلك املتعلقة
بالت�سويق ،ب�ين �أي ��دي موظفي ال���شرك��ة اجل��دد،
18
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الغواص :تعريف

الموظفين الجدد

بطبيعة العالقة بين
الشركة والمؤسسة

لتطويرهم ومتكينهم من امل�ساهمة ب�شكل فعال يف موظف ًا من خمتلف دوائر ال�رشكة.
تطوير وتقدم العمل.
�أهمية االتفاقية
و�أك��د الغوا�ص �أن الدائرة م�ستمرة يف تنظيم مثل ب ��د�أت ال ��دورة بطرح م�س�ألة �أهمية و�ضع �أ�س�س
هذه ال��دورات التوعوية ،من �أج��ل بناء جيل جديد وقواعد بني ت�صنيع املنتجات البرتولية يف �رشكة
من املوظفني على ق��در ع��الٍ من املعرفة ،مو�ضح ًا البرتول الوطنية الكويتية وعمليات ت�سويقها عرب
�أن ال��دائ��رة �سبق و�أن نظمت دورات فنية عديدة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،حيث قدم حمدون فكرة
يف جم��االت متخ�ص�صة خمتلفة� ،أهمها التخطيط عامة ع��ن ت��اري��خ االتفاقية ال�سابقة ،والتعديالت
والت�صنيع الأمثل.
اجلوهرية التي ح�صلت خ�لال ال�سنوات املا�ضية
ق��دم ه��ذه ال ��دورة اخت�صا�صي �أول �سلم مهني حتى الو�صول اىل االتفاقية احلالية ،و�أهم البنود
تخطيط ،املهند�س �أحمد حمدون ،وح�رضها  35التي مت مراعاتها عند �إبرام االتفاقية ،و�أهمية هذه

تعاون ال حتده حدود بني امل�ؤ�س�سة والبرتول الوطنية

البنود وت�أثريها على مدى ربحية ال�رشكة ،حمدد ًا
للح�ضور الدرو�س امل�ستفادة من هذه االتفاقية.
و�أك ��د ح�م��دون �أهمية االتفاقية وم��ا حتتويه من
بنود قابلة للتطبيق مع �إمكانية تعديلها وتطويرها
بح�سب متطلبات كل من الت�صنيع والت�سويق ،مع
املحافظة على �أه��م ال�رشوط التي يجب مراعاتها
وفق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة.
وم��ع ه��ذه املقدمة �أع ��رب احل�ضور ع��ن تقديرهم
ل �ف �ك��رة ال � � ��دورة ،و�أظ � �ه� ��روا اه�ت�م��ام�ه��م ال�ك�ب�ير
وا�ستعدادهم خلو�ض ه��ذه التجربة املعرفية من
�أج��ل تعزيز مهاراتهم وتنمية خرباتهم ،مبدين
�إعجابهم باملحتوى العلمي للدورة.
�أهم النقاط
�شهدت ال ��دورة ��شرح ومناق�شة ثمان نقاط هامة
تخ�ص �رشوط ومكونات االتفاقية ،جاء يف مقدمتها
دور كل من عمليات الت�صنيع والت�سويق ،حيث �رشح
حمدون للح�ضور كيف تقوم «ال�ب�ترول الوطنية»
بعمليات تكرير النفط اخلام والغاز ،و�إنتاج منتجات
برتولية نهائية جاهزة للت�صدير املحلي �أو العاملي،
ثم تقوم ال�رشكة بعمليات الت�سويق املحلي بنف�سها،
فيما ت�ق��وم م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية بعملية
الت�سويق العاملي لهذه املنتجات.
وك��ذل��ك مت خ�ل�ال ال � ��دورة ط ��رح ف �ك��رة ع��ام��ة عن
االت�ف��اق�ي��ة ال�سابقة واحل��ال�ي��ة ،ف��أو��ض��ح حمدون
�أن ال�سابقة كانت مبنية على فكرة الكلفة ،حيث
تتقا�ضى ال�رشكة جميع م�صاريف الت�شغيل من
امل�ؤ�س�سة ب ��دون �أي رب��ح �أو خ���س��ارة م��ع بع�ض
العالوات بح�سب �أداء ال�رشكة .ويف �سنة 1995

مت تعديل كامل على االتفاقية و�أ�صبحت مبنية على
فكرة جتارية بطريقة الربح واخل�سارة.
و�أ�ضاف حمدون �أن النقطة الثالثة التي مت طرحها
هي �أ�سا�س االتفاقية احلالية ،مو�ضح ًا �أن ال�رشكة
ت�شرتي النفط اخل��ام والغاز �أو �أي لقيم �آخ��ر من
امل�ؤ�س�سة ،ويف امل�ق��اب��ل ت�شرتي امل�ؤ�س�سة جميع
املنتجات البرتولية من «البرتول الوطنية» ،وحت�صل
امل�ؤ�س�سة على ن�سبة معينة تقدر بنحو  1يف املائة من
�إيرادات بيع املنتجات كر�سوم على الت�سويق.
وتوالت النقاط التي عر�ضت يف الدورة حتى و�صلت
�إىل �إعداد خطط الإنتاج الت�شغيلية ،فقال حمدون �إن
ال�رشكة تقوم ب�إعداد خطط الإنتاج و�إر�سالها �إىل
امل�ؤ�س�سة بعد االتفاق النهائي عليها ،معطي ًا �أمثلة
على اخلطط اال�سرتاتيجية ،وجميب ًا على بع�ض
ت�سا�ؤالت احل�ضور عن اخلطط الطويلة ،املتو�سطة
والق�صرية املدى.
بح�سب اخلطة
و�أ� �ض��اف ع��ن تكرير النفط اخل ��ام وال �غ��از ،وهي
النقطة اخلام�سة� ،أن ال�رشكة تقوم بتكرير النفط
اخل��ام وال�غ��از لإن�ت��اج املنتجات النهائية بح�سب
اخلطة املتفق عليها م��ع امل�ؤ�س�سة م�سبق ًا .حيث
ت�ستلم ال���شرك��ة النفط اخل ��ام وال �غ��از م��ن �رشكة
حمدون :اتفاقية هامة

تطورت من فكرة

الكلفة إلى حسابات
الربح والخسارة

نفط الكويت بح�سب اتفاقية خا�صة بني ال�رشكتني
تن�سجم مع اتفاقية ال�رشكة وامل�ؤ�س�سة ،وتر�سل
ال�رشكة تقرير ًا �شهري ًا كام ًال عن الكميات امل�ستلمة
اىل امل�ؤ�س�سة.
�أما منتجات التكرير النهائية ،ف�أو�ضح حمدون �أن
امل�ؤ�س�سة تقوم بت�سويق جميع منتجات ال�رشكة يف
الأ�سواق العاملية وال�سوق املحلية بح�سب اخلطة
الت�شغيلية املتفق عليها .كما تقوم ال�رشكة بفح�ص
املنتجات ،و�إ�صدار �شهادات باخلوا�ص مع جميع
عمليات ح�ساب الكميات امل�صدرة وفق ًا ملا تن�ص
عليه االتفاقية .ويف اخلتام تر�سل ال�رشكة تقرير ًا
��ش�ه��ري� ًا ك��ام� ًلا وم�ف���ص� ًلا ع��ن ال�ك�م�ي��ات امل���ص��درة
وخوا�صها �إىل امل�ؤ�س�سة.
وعن الأ�سعار ،قدم حمدون للح�ضور �رشح ًا وافي ًا
عن طريقة ح�ساب �أ�سعار النفط اخل��ام ،والغاز،
واملنتجات النهائية ،واملنتجات الغري نهائية .وكذلك
طريقة ح�ساب ر�سوم الت�سويق التي حت�صل عليها
امل�ؤ�س�سة من �إيرادات بيع املنتجات.
واختتم حمدون ال��دورة ب�رشح النقطة الأخ�يرة،
وهي عمليات الت�سويات املالية ،مو�ضح ًا �أن ال�رشكة
تر�سل �إىل امل�ؤ�س�سة تقرير ًا �شهري ًا عن الكميات
امل�ستلمة م��ن �رشكة نفط الكويت وم��ن اخل��ارج،
وك��ذل��ك الكميات ال�ت��ي مت ت�صديرها ل�ل�خ��ارج �أو
للت�سويق املحلي ،بدورها تر�سل امل�ؤ�س�سة معلومات
عن املبالغ التي يجب �أن تدفعها ال�رشكة للم�ؤ�س�سة
مقابل الكميات امل�ستلمة واملبالغ التي يجب �أن
تدفعها امل�ؤ�س�سة لل�رشكة مقابل الكميات امل�صدرة
للخارج والكميات امل�سلمة للت�سويق املحلي.
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أمن
وسالمة

شاركت فيه «البترول الوطنية»

تمرين "شامل "4
�شاركت «البرتول الوطنية» يف واحد من
�أك�ب�ر مت��ري��ن��ات ال��ط��وارئ على م�ستوى
ال��دول��ة ،وه��و مترين «�شامل  ،»4ال��ذي
يعك�س م��دى جاهزية م�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة على مواجهة احلوادث والكوارث
ال�ضخمة ،ويخلق م��زي��د ًا م��ن التن�سيق
والتناغم بني هذه اجلهات املعنية ،التي
حتمي �أم ��ن ال��ب�لاد ،وت�سهر على رعاية
م�صالح امل��واط��ن�ين واملقيمني ،وتوفري
م�ستلزمات ال�سالمة والأمان لهم.
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أحد أكبر تمرينات
الطوارئ على مستوى

الكويت بمشاركة 13
جهة معنية

يعترب مترين �شامل  4من �أكرب مترينات اجلاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ على م�ستوى الكويت

 13جهة
حت ��ت رع ��اي ��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ووزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س ال ��وزراء �أن�س
ال�صالح ،وبح�ضور حمافظ الأحمدي ال�شيخ
فواز اخلالد ال�صباح� ،شاركت �رشكة البرتول
ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة يف مت��ري��ن «� �ش��ام��ل ،»4
الذي نظمته الإدارة العامة للإطفاء يف منطقة
اجلليعة ،مب�شاركة  13جهة حكومية تتعامل
مع احلوادث الكربى وحاالت الطوارئ العامة.
وت���ض�م��ن «� �ش��ام��ل � »4سبعة ��س�ي�ن��اري��وه��ات
للتعامل مع انفجارات وحرائق ب�إحدى املن�ش�آت
النفطية ،بالإ�ضافة �إىل حاالت ت�رسب نفطي يف
املاء ،وانت�شار مواد خطرة.

احل ��وادث ،حيث تعامل معها ك��ل م��ن الإدارة
العامة ل�ل�إط�ف��اء ،وزارة ال��دف��اع ،والداخلية،
واحلر�س الوطني ،ووزارة الإعالم ،وال�صحة،
والكهرباء وامل ��اء ،والأ�شغال العامة ،وبلدية
الكويت ،و�رشكة نفط الكويت ،و�رشكة البرتول
الوطنية ،والهيئة العامة للبيئة ،ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية.
ومت خ�ل�ال ال �ت �م��ري��ن ت�شكيل ف ��رق مكافحة
متجان�سة م��ن ك��ل ه ��ذه اجل �ه ��ات ،للت�صدي
ل�ل�ح��رائ��ق ،و�إن� �ق ��اذ الأرواح ،وال�ت�ع��ام��ل مع
الإ� �ص��اب��ات ،وك��ذل��ك احل��د م��ن انت�شار امل��واد
اخلطرة ،ومكافحة التلوث البيئي.

و�أك� ��د �أن ال�ت�م��ري��ن ح�ق��ق �أه ��داف ��ه يف توحيد
وتن�سيق اجلهود بني اجلهات احلكومية ذات
العالقة بالتعامل مع الكوارث والطوارئ عند
وقوعها ،عالوة على التن�سيق التام ،وت�سخري
كل الإمكانات املتاحة لدى هذه اجلهات للعمل
حت��ت مظلة واح ��دة جتمع ال�ق�ي��ادات ،ل�ضمان
�سهولة ات�خ��اذ ال �ق��رارات املنا�سبة بال�رسعة
املطلوبة.
و�أعرب عن ال�شكر والتقدير للجهات امل�شاركة
وقياداتها ومنت�سبيها ،وق��دم �شكر ًا خا�ص ًا
ملدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد
املكراد ،وجميع العاملني بالإطفاء على التنظيم
املتميز للتمرين.

ال�سنة الرابعة
خلق �آلية
ب�سالة و�شجاعة
وبهذه املنا�سبة قال حمافظ الأحمدي ال�شيخ
من جهته ق��ال رئي�س مترين «�شامل  »4املقدم
وق��د ج�سد التمرين ملحمة حقيقية �شهدت
ف��واز ال�صباح �إن ه��ذا التمرين يعد من �أكرب
معاذ احلمادي �إن التمرين يهدف �إىل �إيجاد �آلية
ب�سالة و�شجاعة كل امل�شاركني يف الت�صدي لهذه
ال�ت�م��اري��ن ال�ت��ي ت�شهدها ال �ب�لاد ،و�إن� ��ه يقام
لل�سنة ال��راب �ع��ة على ال �ت��وايل ،مب�شاركة 13
جهة حكومية ،معرب ًا عن امتنانه ملا �شاهده من
تضمن “شامل ”4
التمرين يعكس مدى
جاهزية عالية لفرق اجلهات امل�شاركة ،و�شجاعة
سبعة سيناريوهات
جاهزية مؤسسات
امل�شاركني يف مكافحة الأخطار املتعددة ،قائال
النفجارات وحرائق
الدولة للتعامل مع
�إن التمرين «�أثلج �صدورنا» ملا ر�أيناه من كفاءة
نفطية وحاالت تسرب
الحوادث الكبرى
يف التعامل مع احلوادث.
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لقطة جتمع حمافظ الأحمدي وجماميع من امل�شاركني يف التمرين

وا�ضحة وملزمة جلميع جهات الدولة ذات ال�صلة
بالتعامل مع الكوارث �أو احل��وادث الكربى بكل
كفاءة و�رسعة ،ل�ضمان ال�سيطرة عليها ،والتقليل
من اخل�سائر الب�رشية واملادية لأدنى حد.
و�أ�ضاف �إن التمرين الذي ي�أتي امتداد ًا ل�سل�سلة
متارين «�شامل» التي �أجريت يف الأعوام املا�ضية
يهدف �أي�ض ًا �إىل القيام ب�إجراءات التعايف من
�آثار الكارثة ،بت�سخري جميع الإمكانات لدى كل
جهة ح�سب االخت�صا�ص.
وذكر �أن التمارين الإيجابية ال�سابقة �ساهمت
يف رب��ط غ��رف عمليات ال �ط��وارئ يف اجلهات
امل�شاركة ببع�ضها ل�ضمان �رسعة التحرك،
وت�سخري جميع الإمكانات الب�رشية واملادية
تطبيق ًا ملبد�أ التعاون والتكامل.
و�أو�ضح �أن��ه �سيتم من خالل التمرين جتميع
القيادات اخلا�صة يف اجلهات امل�شاركة حتت
قيادة عليا وميدانية لإدارة احل��ادث بال�شكل
ال�صحيح ،وكذلك ر�صد ال�سلبيات والإيجابيات
ملناق�شتها يف االجتماعات امل�شرتكة.
جسد التمرين ملحمة
َّ

حقيقية وأظهر

شجاعة المشاركين
في التصدي للحوادث
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�شاركنا يف اال�ستعدادات

ق�ب��ل تنفيذ مت��ري��ن «� �ش��ام��ل �� ،»4ش��ارك��ت
«البرتول الوطنية» يف ا�ستعدادات التدريب
مبنطقة «اجلليعة» ،حيث قامت فرق ال�رشكة
بالتدريب على مهامها يف التمرين ،ونفذت
ك��ام��ل امل�ه�م��ة يف وق ��ت قيا�سي ا��س�ت�ع��داد ًا
لأدائها ب�شكل مثايل �أثناء التمرين الفعلي.
ومتثلت امل�شاركة املذكورة يف اال�ستعدادات
من خالل دائرتي الأمن والإطفاء ،وال�صحة
وال �� �س�لام��ة وال �ب �ي �ئ��ة ،ح �ي��ث � �س��اه �م��ت يف
ال�سيطرة على احلادث الأول وهو ال�سيطرة
ع �ل��ى ح ��ري ��ق يف خ � ��زان ن �ف �ط��ي م ��ن خ�لال
م�شاركة فريق الإط�ف��اء ،وكذلك ق��ام فريق
البيئة بال�سيطرة على احلادث ال�ساد�س وهو
عمليات مكافحة ت�رسب نفطي حدث يف املاء
كنتيجة للحادث الأول.
�ساهمت يف اال��س�ت�ع��دادات �ست جهات هي
الإدارة العامة للإطفاء ،واحلر�س الوطني،
ووزارة الكهرباء وامل ��اء ،والهيئة العامة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،و��شرك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ،ووزارة
الداخلية ممثلة يف الطوارئ الطبية و�إدارة
الأثر.
و�صاحب عمليات اال�ستعداد حتليق ثالث
ط ��ائ ��رات ه�ل�ي�ك��وب�تر ،ل�ل��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع
وال�صحة ،حيث كانت ت�ستعد �أي�ض ًا لدورها
بالتمرين.

تعامل �سريع
وقال احلمادي �إن التمرين ا�شتمل على التعامل
ال�رسيع م��ع ح��دوث انفجار يف وح��دة جتميع
الغاز نتيجة ت�رسب حيث تعاملت معه كل جهة
م�شاركة ح�سب اخت�صا�صها.
و�أ�ضاف �إن التمرين تعامل �أي�ض ًا مع ت�رسب
م��ادة كيميائية من خمزن وت�رسيب نفطي من
�صهاريج النقل وو�صوله �إىل البحر ،وكذلك
حريق يف �أح��د خ��زان��ات النفط ،حيث مت عزله
بالتربيد ل�ضمان عدم ت�أثر اخلزانات الأخرى.
وذكر �أنه مت التعامل �أي�ض ًا مع ارتفاع احلرارة
يف �شعلة «ف ��زل» وان�ف�ج��اره��ا ،وح��ري��ق حمول
للكهرباء ،ومبنى مك َّون من مكاتب ،وامتداد
احلريق �إىل مركبات تقف مبحاذاة هذه املكاتب.
�سيناريو التمرين
ومت�ث��ل ت��دري��ب «��ش��ام��ل  »4يف م��واج�ه��ة �سبع
حوادث متت ال�سيطرة على كل منها خالل 15
دقيقة عمل وفق ال�سيناريو املو�ضوع للتدريب،
ح �ي��ث مت ت �ك��وي��ن ف ��رق خم�ت�ل�ف��ة م ��ن اجل �ه��ات

محافظ األحمدي:

أثلج صدورنا ما رأيناه
ُّ
وتمكن
من كفاءة

الجهات المشاركة

�شاركت املر�أة بفاعلية �إىل جانب زميلها الرجل

امل�شاركة ،ب��د�أت العمل ف��ور ًا بعد البالغ مما
�ساهم يف �رسعة ال�سيطرة.
وب ��د�أ التمرين بانهيار يف وح ��دة جتميع غاز
وحريق يف �أح��د خزانات النفط ،حيث تعاملت
«ال�ب�ترول الوطنية» والإدارة العامة للإطفاء
مع ه��ذا احل��ادث بتعاون مع احلر�س الوطني
ووزارة الداخلية ممثلة يف ال �ط��وارئ الطبية
و�إدارة الأثر.
ث��م ح��دث��ت ح��ال��ة �إغ �م��اء يف �أح ��د �أب� ��راج احلفر
وق��د تعاملت ف��رق الإدارة العامة للإطفاء مع
ه��ذه احل��ال��ة ،حيث مت �إن ��زال امل�صاب باحلبال
وت�سليمه لإدارة الطوارئ الطبية من الداخلية.
وتعاملت فرق �إطفاء «نفط الكويت» مع حادث
ح��ري��ق ب ��رج ح�ف��ر ا��س�ت��وج��ب �آل��ي ��ات خا�صة
للإطفاء.
وامتد احلريق اىل ر�أ�س بئر تعاملت معه الإدارة
العامة للإطفاء مب�ساندة فرق «نفط الكويت»
ووزارة الدفاع.
وح� ��دث ح��ري��ق يف حم���ول ك �ه��رب��اء وام��ت ��داد
الحمادي :السيطرة
على الحوادث
والتقليل من الخسائر
البشرية والمادية

�إ�سعاف امل�صابني جز ٌء �أ�سا�سي من �سيناريو التمرين

احلرائق ل�شاليهات بها مكاتب من�ش�آت نفطية
جم� ��اورة ،وق��د ت�صدت ل�ه��ذا احل ��ادث وزارة
الكهرباء واملاء وبلدية الكويت والإدارة العامة
للإطفاء واحلر�س الوطني.
ثم ظهر ت�رسب نفطي من �أح��د اخل��زان��ات �إىل

املاء وهو حادث قام فريق البيئة من «البرتول
الوطنية» بال�سيطرة عليه مب�ساعدة الهيئة
العامة للبيئة ،والإدارة العامة للإطفاء ،ممثلة يف
زوارق الإنقاذ ال�رسيع.
وت��دخ �ل��ت �آل� �ي ��ات احل ��ر� ��س ال��وط �ن��ي ل��ر��ص��د
الإ�شعاعات واملواد اخلطرة يف مكافحة امل�شكلة
الأخرية ،وهي ت�رسب مواد خطرة غري معروفة
من �إحدى من�ش�آت البرتوكيماويات.
ح�ضور مميز
ح���ضر ال�ت�م��ري��ن ر�ؤ� �س ��اء وف ��ود دول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخلليجي والأردن امل���ش��ارك��ون يف
م��ؤمت��ر ومعر�ض الإط �ف��اء وال�سالمة ال��دويل
اخلام�س وممثلون ع��ن اجل�ه��ات امل�شاركة يف
التمرين.
ويف اخلامت قام حمافظ الأحمدي ،واملدير العام
ل�ل��إدارة العامة للإطفاء الفريق خالد املكراد
بتكرمي اجلهات امل�شاركة يف التمرين ،وت�سلم
درع ال�رشكة رئي�س فريق �ضباط �إطفاء م�صفاة
ميناء الأحمدي بالل العنزي.
فرق الشركة أدت
مهامها ضمن التمرين
في وقت قياسي
وبالشكل المثالي
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مشاركات

تعاون كويتي ياباني

الندوة 18
عالقات التعاون الكويتية اليابانية هي عالقات وثيقة ،ت�شمل العديد
من الفعاليات والأن�شطة ،والتي ي�سعى القطاع النفطي من خاللها �إىل
اال�ستفادة من خربات اليابانيني املتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون النفطية،
وتوفري فر�ص تدريبية يف امل�ؤ�س�سات البحثية اليابانية ملوظفي
القطاع ،وتبادل الآراء ،ومناق�شة الق�ضايا الهامة التي ت�ؤثر يف �صناعة
تكرير النفط .ويف هذا الإطار حر�صت «البرتول الوطنية « دائماً على
امل�شاركة يف فعاليات الندوة الكويتية اليابانية امل�شرتكة التي ينظمها
مركز �أبحاث البرتول التابع ملعهد الكويت للأبحاث العلمية �سنوياً،
مب�شاركة مركز التعاون الياباين للبرتول ،ومعهد البرتول الياباين.

 21حما�ضرة علمية
ا�ستهلت �أع �م��ال ال �ن��دوة الكويتية اليابانية
الأخ�يرة التي حملت رقم  18واتخذت عنوان
«ال �ت �ط��ورات يف عمليات ال�ن�ف��ط» ،مبحا�رضة
رئي�سية من الكويت حملت عنوان «دور النفط
اخل ��ام ومم�ي��زات��ه يف م�ستقبل �صناعة تكرير
البرتول» وحما�رضة رئي�سية ثانية من اليابان
24

العـدد � - 481أبريل 2018

عالقات تعاون
وثيقة تربط بين
البلدين وتشمل
العديد من المجاالت

حملت عنوان «التطورات يف حتليل اخلوا�ص
احلم�ضية مل ��ادة ال��زي��والي��ت» ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
عقد  21حم��ا��ضرة علمية على م��دى يومني،
ك��ان ن�صيب «ال �ب�ترول الوطنية» منها خم�س
حم��ا��ضرات قدمها مهند�سون م��ن م�صفاتي
ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل.
واح �ت �ل��ت م�ن��اق���ش��ة م���ش�ك�ل��ة ال �ت ��آك ��ل ال�ت��ي

تتعر�ض لها م�صايف �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية جانب ًا كبري ًا من املناق�شات ،وذلك
بهدف توفري احللول للحد منها ،و�أي�ض ًا مت
التطرق �إىل تكنولوجيا ف�صل الأغ�شية واملواد
احل �ف��ازة وتكنولوجيا ال��وق��ود البيئي ذي
املحتوى الكربيتي املنخف�ض جد ًا خا�صة يف
منتجي البنزين والديزل.

�سعاد الر�ضوان تتبادل الهدايا التذكارية مع �أحد امل�س�ؤولني اليابانيني

عالقة وثيقة
افتتحت الندوة مديرة معهد الكويت للأبحاث
العلمية د� .سمرية ال�سيد عمر بكلمة �أ�شارت
ف�ي�ه��ا �إىل �أن ه� ��ذا ال �ل �ق��اء ال �� �س �ن��وي يعك�س
ا�سرتاتيجية املعهد ودوره كهيئة حكومية رائدة
تهتم بالبحث العلمي والعلوم التطبيقية ،م�ؤكدة
العالقة الوثيقة التي تربط املعهد والقطاع
النفطي ،وال�ت��ي تبلورت يف جن��اح العديد من
امل�شاريع البحثية يف خمتلف املجاالت النفطية.
و�أكدت عمر �أن الأن�شطة امل�شرتكة مع اجلانب
الياباين تعود بالفائدة على �رشكات القطاع
النفطي الكويتي ،وت�ساهم يف تعزيز القدرات
العلمية والتقنية للعاملني يف �رشكاته ،وذلك
خلدمة ودعم قطاع النفط يف البالد.
املواد احلفازة
وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا �أ�� �ش ��ارت م��دي��رة دائ� ��رة البحث
والتكنولوجيا يف «البرتول الوطنية» د� .سعاد
الر�ضوان �إىل �أن هذه الندوات �أبرزت الأبحاث
املكثفة ال�ت��ي �ساهمت ب�شكل ك�ب�ير يف تطوير
يسعى القطاع النفطي
الكويتي لالستفادة
من الخبرة اليابانية
المتخصصة

التكنولوجيا والنهو�ض بال�صناعات البرتولية،
وا� �س �ت �ف��ادة م�ه�ن��د��س��ي ال ���شرك��ة م ��ن ال�برام��ج
ال�ت��دري�ب�ي��ة املكثفة ال �ت��ي يجريها خ�ب�راء ه��ذه
امل�ؤ�س�سات البحثية العاملية .و�أ�شارت الر�ضوان
�إىل �أن الريادة يف جمال ال�صناعة تتحقق بتحويل
التحديات �إىل فر�ص من خالل البحث العلمي،
وخ���ص��و��ص� ًا يف جم ��ال ت�ط��وي��ر امل���واد احل�ف��ازة
وتكنولوجيا ال��وق��ود البيئي ،وتقليل الت�آكل
والطاقة املتجددة .وقالت �إن من بني امل�شاريع
املهمة ال�ت��ي �أجن ��زت م ���شروع درا� �س��ة �أنظمة
املواد احلفازة للنفط الثقيل يف وحدات التكرير،
وذلك لدرا�سة ت�أثري خلط النفط الثقيل يف حمطة
التكرير يف م�صفاة الزور.

تعزيز العالقات
و�أ�شار املدير التنفيذي ملركز التعاون الياباين
للبرتول �إيجي هرياوكا �إىل �أن هذه الندوة تعقد
ب�شكل دوري منذ ع��ام  ،1993بهدف تبادل
املعلومات واخل�برات يف جمال امل��واد احلفازة
وتكنولوجيا عمليات التكرير ،مو�ضح ًا �أن من
�أهم �أن�شطتها تنمية املوارد الب�رشية ،والتعاون
التقني امل�شرتك ،وغ�يره��ا م��ن الأن�شطة التي
تعزز العالقات الودية بني الدول املنتجة للغاز
وال�ن�ف��ط وال �ي��اب��ان .ون ��وه ه�يراوك��ا �إىل �أن�ه��م
ا�ستقبلوا  711م�شارك ًا م��ن ال�ك��وي��ت ،و 40
باحث ًا علمي ًا منذ  ،1995كما �أر�سل املركز �أكرث
من  195خبري ًا ياباني ًا للكويت.

مورد رئي�سي
و�ألقى �سفري اليابان لدى دولة الكويت تاكا�شي
�أ�شيكي كلمة ذكر فيها �أن اليابان ت�ستورد �أكرث
من  86%من احتياجها للنفط اخلام من دول
ال�رشق الأو�سط ،م�شري ًا �إىل �أن الكويت كمورد
رئي�سي للنفط اخل��ام تلعب دور ًا مهم ًا يف �أمن
الطاقة الياباين .و�أك��د �أن التبادالت التقنية
املختلفة بني الكويت اليابان وتبادل الباحثني
يف جم��ال النفط ع ��ززت ف��ر��ص� ًا مهمة لإن�شاء
وتطوير �شبكات مهنية قوية مع اليابان ،مما
�أثرى جمال الأبحاث امل�شرتكة وامل�شاريع بني
البلدين.

تكنولوجيا التطوير
و�ألقى رئي�س الوفد الياباين من املعهد الياباين
للبرتول الربوف�سور نانوبو كاتادا ،كلمة �أثنى
فيها على التقدم والإجنازات التي حتققت نتيجة
التعاون العلمي والتقني م��ن خ�لال امل�شاريع
البحثية امل���ش�ترك��ة ،وب��رام��ج ت �ب��ادل اخل�برات
الندوة الكويتية
اليابانية الثامنة عشرة
ناقشت التطورات في
عمليات النفط
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ت�ستعني البرتول الوطنية باخلربة اليابانية لتطوير �أعمالها وتنفيذ م�شاريعها

وال �ت��دري��ب ،وع�ق��د امل ��ؤمت ��رات يف جم��ال تكرير
النفط .كما �أ�شار �إىل �أن هذا التعاون �ساهم لي�س
فقط يف تطوير التكنولوجيا ،و�إمنا تطوير املوارد
الب�رشية يف �صناعة البرتول �أي�ض ًا ،م�شريا �إىل �أن
الظروف املحيطة ب�صناعة النفط تتغري ب�رسعة،
مما يربز �أهمية العمل والتعاون من �أجل تطوير
تكنولوجيا تكرير ال �ب�ترول ،م��ن خ�لال تعزيز
العالقات والثقة بني الكويت واليابان.
ملوثات الكربيت
�أوىل �أوراق العمل قدمها مهند�س العمليات
بالبرتول الوطنية عبدالعزيز ل�يري وتناولت
تكنولوجيا ال ��وق ��ود ال�ب�ي�ئ��ي لإن �ت ��اج ال��دي��زل
واجل��ازول�ين ذي امل�ستويات املتدنية ج��د ًا من
املحتوى الكربيتي ،حيث �أ�شار �إىل �أن املركبات
الكربيتية ت�شكل الن�سبة الأكرب من ال�شوائب يف
النفط اخلام ،ومتثل حتدي ًا كبري ًا ،حيث يعترب
وجود الكربيت يف املنتجات البرتولية وخا�صة
الديزل واجلازولني امل�صدر الأ�سا�سي لوجود
ثاين �أك�سيد الكربيت يف اجلو ،وهو ما يعد من
سميرة عمر :أنشطة
تساهم في تعزيز

القدرات العلمية
والتقنية للعاملين
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امللوثات اخلطرة بيئي ًا وي�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة
العامة ،و�أ��ض��اف �أن ذل��ك هو ما دع��ا الهيئات
البيئية املحلية وال�ع��امل�ي��ة �إىل ف��ر���ض ��شروط
مت�شددة على موا�صفات املنتجات البرتولية،
وخا�صة ن�سب ال�ك�بري��ت .و�أو� �ض��ح ل�يري �أن
هذا من الأ�سباب الرئي�سية لإط�لاق «البرتول
الوطنية» م�رشوع الوقود البيئي ،الذي يت�ضمن
وح��دة جديدة لإزال��ة الكربيت من الديزل ،مع
حتديث وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع.
وت�ضمنت ورق ��ة ال�ع�م��ل الأه � ��داف وال�ت�ح��دي��ات
اخلا�صة مب�رشوع الوقود البيئي ،واال�شارة �إىل
�أن القدرة التكريرية لل�رشكة �ست�صل �إىل � 800ألف
برميل يومي ًا بعد انتهاء م�رشوع الوقود البيئي،
�سينتج منها � 200ألف برميل يومي ًا «جاز �أويل».
ولزيادة القدرة التناف�سية لل�رشكة حملي ًا وعاملي ًا
قامت ال�رشكة ب�إ�ضافة وحدات جديدة يف م�صافيها
لإزال��ة الكربيت ب�شكل عميق ،بهدف �إنتاج ديزل
ذي حم�ت��وى ك�بري�ت��ي ال ي�ت�ج��اوز  10PPMمن
ال��وزن ،والأم��ر ذاته ينطبق على اجلازولني الذي
يواجه ت�شدد ًا يف فر�ض ال�رشوط البيئية ،بحيث ال
يتجاوز الكربيت  10PPMمن الوزن.
جتربة الفوالذ
وق� ��دم امل�ه�ن��د���س حم�م��د ال �ه��اج��ري م��ن ق�سم
التفتي�ش وال�ت��آك��ل مب�صفاة ميناء الأح�م��دي
ورق ��ة عمل ح��ول جت��رب��ة «ال �ب�ترول الوطنية»

يف جم ��ال ا��س�ت�خ��دام ال �ف��والذ امل �ق��اوم لل�صد�أ
«�سوبر الأو�ستنتيك» يف م�بردات مياه البحر،
حيث ركزت الورقة على كيفية اختيار املواد،
وحت�سينات الت�صميم ،والإ�صالحات البديلة
لتح�سني �أداء ح��زم �أن��اب�ي��ب ال�صلب «�سوبر
الأو�ستنتيك» عالية املقاومة لل�صد�أ ،وت�سليط
ال�ضوء على القيود املفرو�ضة على هذه املواد
يف ظروف خدمة مياه البحر يف املناطق املدارية.
وا�ستعر�ض كيفية ا�ستخدام جيل جديد من
ال�ف��والذ امل�ق��اوم لل�صد�أ امل�صنوع م��ن خالئط
خا�صة من الفوالذ لها قدرة على مقاومة الت�آكل
الناجت عن مياه البحر التي ت�ستخدم يف التربيد،
م�شري ًا �إىل �أن «البرتول الوطنية « كانت �سباقة
يف ا�ستبدال �أنابيب «مونيل» يف م�صفاة ميناء
الأح �م��دي منذ منت�صف الت�سعينيات ،والتي
كانت �ضعيفة الأداء ،وحتتاج �إىل �إ�صالحات
متكررة نتيجة تعر�ضها للت�آكل ب�شكل م�ستمر،
وذلك بالأنابيب اخلا�صة «�سوبر الأو�ستنتيك»
ملواجهة م�شكلة الت�آكل.
أشيكي :الكويت كمورد

رئيسي للنفط الخام

تلعب دوراً مهم ًا في

أمن الطاقة الياباني

الندوة من املحافل التي يكت�سب �شباب ال�رشكة خربة جيدة من خالل م�شاركتهم فيها

التغطية املعدنية
املهند�س حممد العتيبي م��ن ق�سم التفتي�ش
والت�آكل مب�صفاة ميناء عبداهلل قدم ورقة عمل
ا�ستعر�ضت م�شكلة ت���س��ارع عملية ال�ت��آك��ل
الأميني يف برج �إع��ادة ت�أهيل ا�ستخدام الأمني
يف امل�صفاة ،و�أ��ش��ار فيها �إىل �أن ه��ذه امل�شكلة
ت�سببت يف تقلي�ص الفرتة بني عمليات التفتي�ش
و�صيانة امل �ع��دات م��ن �� 4س�ن��وات �إىل �سنتني
ون�صف ،حتى بعد حماوالت ا�ستخدام الطالء
احلامي �إال �أنه مل ينجح يف حل هذه امل�شكلة.
وا�ستعر�ض جت��رب��ة ق�سم التفتي�ش وال�ت��آك��ل
مب���ص�ف��اة م�ي�ن��اء ع �ب��داهلل يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذه
امل�شكلة ،حيث اط�ل��ع احل���ض��ور على �آخ ��ر ما
تو�صلت ل��ه تكنولوجيا التغطية ،م��ن خالل
اع�ت�م��اد طريقة التغطية املعدنية بعد �إج ��راء
الدرا�سات الفنية الالزمة ،ومت تطبيقها بالربج
للحد من م�شكلة ت�سارع الت�آكل.
احلرارة املنخف�ضة
املهند�س حممد امل�صيليت من ق�سم التفتي�ش
هيراوكا :استقبلنا

 711مشارك ًا كويتي ًا

وأرسلنا أكثر من 195
خبيراً منذ عام 1995

والت�آكل مب�صفاة ميناء الأحمدي حتدث عن
ال�سالمة امليكانيكية ك�أحد �أهم مفاتيح �إدارة
��س�لام��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،م���ش�ير ًا �إىل �أن �صالبة
الفوالذ تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف مرحلة ت�صميم
�أوع �ي��ة ال�ضغط ال�ت��ي ت�ستخدم يف درج ��ات
احلرارة املنخف�ضة لتفادي الك�رس والت�شقق،
مو�ضح ًا �أن �أي معدة تتعر�ض النخفا�ض يف
درجة احل��رارة لأقل من احلد الأدن��ى لدرجة
احلرارة امل�صممة للمعدن ،قد ي�ؤدي �إىل ف�شل
كارثي للمعدة .وا�ستعر�ض امل�صيليت موقف ًا
تعر�ضت له امل�صفاة م�ؤخر ًا �أثناء عملية بدء
الت�شغيل ،حيث تعر�ض وعاء معاجلة و�صقل
غ��از ال�بروب��ان يف م�صنع ال �غ��از امل���س��ال �إىل
درج ��ة ح ��رارة منخف�ضة و�صلت �إىل 35 -
درجة مئوية ،وهي تعد �أقل من احلد الأدنى
ل��درج��ة احل� ��رارة امل�صممة للمعدن وال�ت��ي
تبلغ  23.3 -درجة مئوية .وعلى �ضوء هذا
املوقف مت تقييم كفاءة اخلدمة من امل�ستويات
الأول وال �ث��اين وال �ث��ال��ث ،ل�ل�ت��أك��د م��ن م��دى
مالءمة املعدة ملتابعة العمليات بطريقة �آمنة،
وانتهى التقييم �إىل و�ضع النهج املتبع حالي ًا
ومعايري القبول مع احتمال وج��ود �صدوع
م�سبقة ،وانتهت الدرا�سات �أي�ض ًا �إىل و�ضع
التو�صيات اخلا�صة با�سرتاتيجية التفتي�ش،
ونافذة الت�شغيل املتكاملة مبا ي�ضمن الت�شغيل
الآمن للمعدات.

النفط املتبقي
وا�ستعر�ض املهند�س في�صل ال�سلمان من ق�سم
التفتي�ش وال�ت��آك��ل مب�صفاة ميناء الأح�م��دي
من خ�لال ورق��ة العمل التي قدمها يف الندوة
امل�شاكل التي ت��واج��ه الأن��اب�ي��ب ب��وح��دة �إزال��ة
ال �ك�بري��ت م��ن ال�ن�ف��ط امل�ت�ب�ق��ي ،وال �ت��ي تعتمد
على ا�ستخدام املعاجلة الهيدروجينية للمواد
احلفازة لإزالة الكربيت وال�شوائب من معادن
ومركبات الكربيت والنيرتوجني والأك�سجني
والكلوريدات قبل البدء يف عملية تكرير تلك
امل��واد املتبقية .وي�شري �إىل �أنه لوحظ الإخفاق
امل �ت �ك��رر يف الأن ��اب �ي ��ب احل � ��ارة ذات ال�ضغط
املنخف�ض ،نظر ًا لوجود مياه حم�ضية يف الغالف
اخل��ارج��ي ل�ل�أن��اب�ي��ب ،م��ع وج ��ود م�ي��اه البحر
داخلها ،مما يعر�ضها مل�شاكل الت�آكل من مواد
خمتلفة داخلي ًا وخارجي ًا .وا�ستعر�ض من خالل
ورقة العمل طبيعة املواد التي ت�صنع منها هذه
الأنابيب لتقليل امل�شاكل الناجتة عن الت�آكل من
خمتلف املواد.
سعاد الرضوان :أبحاث
مكثفة ساعدت على
النهوض بالصناعات
البترولية
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إنجازات
مبادرة لـ «التسويق المحلي»

تطوير نظام العمل
د�شنت دائ��رة الت�سويق املحلي ،ومن خالل جهود موظفي ق�سم
الإدارة ومراقبة امليزانية ،برناجماً متميز ًا خا�صاً ب�إن�شاء قاعدة
بيانات متكاملة لكافة الأرا�ضي واملحطات التابعة للدائرة ،ويتم من
خالله تنظيم العمل ومتابعة الإجراءات اخلا�صة مبحطات تعبئة
الوقود واخلدمات املتوفرة بها ،وكذلك الأرا�ضي اجلديدة املزمع
�إن�شاء حمطات وقود عليها ،وربط هذه الأعمال مع اجلهات املعنية
بالدولة الكرتونياً ،وهو ما يعني يف النهاية حتويل منظومة العمل
الإداري بالكامل من النظام اليدوي �إىل النظم الإلكرتونية احلديثة.
ويعترب الربنامج مبادرة هامة �ضمن خطة م�ستقبلية طموحة تنفرد
بها الدائرة للتو�سع يف امليكنة الإلكرتونية لأن�شطتها.

28

العـدد � - 481أبريل 2018

قسم اإلدارة ومراقبة

الميزانية أنشأ برنامج ًا
يحوِّل نظام العمل من
اليدوي إلى اإللكتروني

فريق العمل الذي �أجنز الربنامج اجلديد

هو تطوير نظام العمل من النظام اليدوي
�إبداع املوظفني
التقت «الوطنية» مراقب �أول الإدارة وامليزانية الروتيني �إىل نظام الكرتوين متميز ،يقوم
طالل احليدر ،ليلقي ال�ضوء على كيفية تطبيق على �أ�س�س و�ضوابط ي�سهل من خاللها
الربنامج االلكرتوين اجلديد ومزاياه ودوره يف متابعة العمل ب�شكل مي�سر ودقيق.
تطوير �أعمال الدائرة...
خطوات التنفيذ
• •بداية  ..كيف برزت فكرة هذه املبادرة؟ وما • •ميكن �أن ت�رشح لنا بالتف�صيل كيفية تنفيذ
هو الهدف منها؟
هذه املبادرة؟ وما هي اخلطوات التي
الفكرة م�ستمدة م��ن توجيهات ال�شركة
اتخذت يف هذا املجال؟
لتطوير �آل��ي��ات العمل واع��ت��م��اد تقنيات ب����د�أت امل ��ب ��ادرة ب ��اق�ت�راح ق��دم��ه رئي�س
مبتكرة غري تقليدية ،ومن هذا املنطلق فقد فريق الإدارة ومراقبة امليزانية عاطف
ب��ادرت دائ��رة الت�سويق املحلي �إىل تنفيذ معريف ،لتبني فكرة حتويل العمل اليدوي
الفكرة اعتماد ًا على �إبداع موظفيها ،وبدون بالدائرة �إىل نظام الكرتوين متميز� ،أعقبه
اال�ستعانة ب�أي جهات خارجية ،حيث يتميز تكليف كافة موظفي الق�سم بدرا�سة و�ضع
فريق العمل
موظفو ال��دائ��رة بالكفاءة وال��ق��درة على نظام الكرتوين ميكن من متابعة الأعمال • •من هو الفريق امل�س�ؤول عن تنفيذ هذه
الإبداع واالبتكار ،وهو ما �ساهم يف ا�ستغالل اخلا�صة برتاخي�ص الأرا�ضي املزمع �إن�شاء
املبادرة؟ وما هو الدور الذي �سيقوم به؟
خرباتهم وحما�سهم لتطوير العمل مبا حمطات وقود جديدة عليها ،وكذلك متابعة الفريق امل�س�ؤول ي�ضم:
يتنا�سب مع قيمة ومكانة �شركتنا ،والهدف ت�صاريح اخلدمات امل�ستحدثة باملحطات  -عاطف باقر معريف ،رئي�س فريق الإدارة
القائمة و�إيجارات �أرا�ضي املحطات التابعة
للدائرة ،وجميع ه��ذه الأع��م��ال كانت تتم
تنفيذ الفكرة اعتمد
الحيدر :ننطلق من
بطريقة ي��دوي��ة وت�ستغرق م��دة طويلة
على إبداع موظفينا
توجيهات الشركة
للح�صول على ترخي�ص �أر�ض لبناء حمطة
وبدون االستعانة بأي
لتطوير آليات العمل
جديدة لوجوب العمل والتن�سيق مع جهات
متعددة بالدولة (وزارة املالية ،هيئة �أمالك
جهات خارجية
واعتماد تقنيات مبتكرة
الدولة ،بلدية الكويت ،امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية وغ�يره��ا) ،مع مالحظة
�أن تطبيق امل��ب��ادرة اعتمد على �إن�شاء
قاعدة بيانات بتقنية �آمنة ،وو�ضعها على
الفهر�س امل�شرتك للدائرة ،وميكن ملت�صفحه
متابعة الأعمال عن طريق �شا�شات مب�سطة،
واالطالع على كافة التقارير املتاحة ب�شكل
متميز ،و�أن يقوم بطباعتها �أو ار�سالها عن
طريق الربيد الإلكرتوين ( ،)E-Mailودون
احلاجه للرجوع مللفات التخزين النمطية،
�أو االت�صال ب�أي جهة ،فجميع املعلومات
متاح ،ويتم عمل حتديث �أ�سبوعي له.
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يطمح الفريق القائم على الربنامج �إىل �أن يتو�سع يف ا�ستخدامه عرب �أجهزة الأندرويد

ومراقبة امليزانية ،وهو �صاحب املبادرة،
والذي قام بدوره بو�ضع ر�ؤية العمل نحو
تغيري النظام اليدوي االعتيادي �إىل نظام
�إلكرتوين مميز ومن�ضبط.
 ط�لال م�ساعد احل��ي��در ،م��راق��ب �أولالإدارة وامليزانية ،ويتمثل دوره يف قيادة
فريق العمل وو�ضع خطة عمل ممنهجة
خل��روج الربنامج بال�شكل الالئق مبكانة
ال�شركة ،ومتابعة الأعمال ب�شكل يومي،
والعمل على �إزالة �أي معوقات قد تعرت�ض
جناح العمل.
 جا�سم عبا�س على ،مراقب �أول الإدارةوامل��ي��زان��ي��ة ،وي��ق��وم بالتن�سيق ب�ين �أف��راد
ال��ف��ري��ق وامل�����ش��ارك��ة يف احل�����ص��ول على
املعلومات املطلوبة لتغذية النظام اجلديد.
ِّ
يمكن من
النظام
متابعة شؤون األراضي
المزمع إنشاء محطات
وقود جديدة عليها

30

العـدد � - 481أبريل 2018

 هاين حممد ال�شحات ،مهند�س تخطيط ،يتوىلدرا�سة املعلومات ،وحتليل املتطلبات ،وت�صميم
وبرجمة النظام ،وتطويره بعد �إ�صداره.
 ن��وف حممد ب��ن ن��اج��ي ،م��راق��ب الإدارةوامليزانية ،تقوم بتجميع البيانات وفهر�ستها
و�إدخالها �إىل النظام اجلديد ،وحتديثها ب�شكل
�أ�سبوعي.

تعاون وتناغم
• •نبذة عن حماور التحول �إىل النظام اجلديد؟
الفريق امل�س�ؤول ي�ضم:
مت العمل يف حم��اور متعددة ،مثل جتميع
املعلومات والبيانات والوثائق ،وحتديد
�آل��ي��ة العمل ال��ي��دوي النمطي ب�ين ال�شركة
واجلهات املتعددة بالدولة ،وو�ضع الت�صور
حول كيفية تطويرها وميكنتها �إلكرتونياً ،ثم
حتديد املتطلبات ،وو�ضع �آلية حتليل تطبيق
النظام اجلديد والربجمة و�أعمال الت�صميم،
وتوفري التقارير املطلوبة .وقد مت التن�سيق
وال��ت��ع��اون ب�ين كافة املوظفني بالفريق يف
تناغم للو�صول لتطبيق �إل��ك�تروين متكامل
تتميز به دائرة الت�سويق املحلي.

طموح م�ستقبلي
• •هل �ستتم اال�ستعانة بجهات �أخرى �سواء
من داخل ال�رشكة �أو من خارجها يف �أي
مرحلة من مراحل التطبيق؟ وما هو دور
هذه اجلهات؟
حتى الآن مل يتم اال�ستعانة ب�أي جهة خارج
ق�سم الإدارة ومراقبة امليزانية ،و�إمنا مع
الطموح يف حتقيق مزيد من التطوير للنظام
والتو�سع يف اال�ستفادة منه لي�شمل كافة
�أن�شطة الت�سويق املحلي ،وكذلك وجوب
حق التطبيق لل�شركة واحلماية الفكرية له
ون�شره على املوقع العام لل�شركة ،وكذلك
عمل تطبيق على �أجهزة «الأندرويد» ملزيد
من الت�سهيل وامل��رون��ة ،فمن املحتمل �أن
يتم التن�سيق م�ستقب ًال مع �أق�سام الدائرة،
نطمح إلى تطوير
النظام بحيث يتوسع
ليشمل كافة أعمال
دائرة التسويق المحلي

مي ّكن هذا الربنامج من توفري قاعدة بيانات متكاملة ملحطات الوقود القائمة واجلديدة

�أو دوائ��ر �أخ��رى بال�شركة لتو�سيع جمال وغريها ،وحتويلها لتطبيق مت�سع ال حمدود،
ي�شمل كافة التقارير الإداري� ��ة ،واملالية،
التطبيق واال�ستفادة منه.
والفنية وغريها والتي من دوره��ا تي�سري
طفرة نوعية
الأداء ،وتوفري املعلومات الدقيقة ،و�سهولة
• •ما هي مميزات تطبيق هذه املبادرة� ،سواء
متابعة الأعمال ،مما يوفر مزيد من الطاقات
على م�ستوى الدائرة ب�شكل خا�ص� ،أو
املهدرة للموظفني ،واخت�صار الوقت ،ورفع
ال�رشكة ب�شكل عام؟
م�ستوى �أداء العمل ،بالإ�ضافة �إىل التوفري
تعترب مبادرة �إن�شاء التطبيق طفرة نوعية يف
امل��ايل لل�شركة يف حالة اال�ستعانة ب�إحدى
مفهوم تطبيق الإدارة الإلكرتونية بال�شركة،
ال�شركات املتخ�ص�صة لإن�شاء تطبيق مماثل.
وذلك با�ستخدام التقنيات احلديثة للو�صول
حتديات و�صعوبات
لأعلى م�ستوى من الأداء وان�ضباط العمل،
وتعتمد الفكرة على ا�ستغالل الطاقة الب�شرية • •ما ال�صعوبات التي واجهتكم وكيف تعاملتم
معها وكيف كان دعم الإدارة يف ذلك؟
للموظفني املتميزين ب��ال��دائ��رة يف تنفيذ
«امليكنة الإلكرتونية» ب�شكل حمرتف لتغيري كنا ندرك متاما حجم التحديات وال�صعوبات
العمل ال��ي��دوي �أو حتى الأع��م��ال النمطية التي �ستواجهنا منذ البداية ،ولكننا تغلبنا
التي تتم من خالل تطبيقات املايكرو�سوفت على ذل��ك ب � ��إرادة ق��وي��ة م�ستمدة م��ن دعم
وت�شجيع الإدارة ،فلم يكن من ال�سهل �أبد ًا �أن
يتم حتويل عمل يدوي ا�ستمر ل�سنوات طويلة
لم يكن من السهل
�إىل نظام �إلكرتوين من�ضبط ،ف�أكرث ال�صعوبات
تحويل عمل يدوي
كانت احل�صول على املعلومات ال�سابقة التي
مل يكن متاح منها ال�شيء الكثري ،فمازلنا نبحث
استمر لسنوات إلى
عن معلومات �سابقة يف امللفات واملخازن مع
نظام إلكتروني جديد
اجلهات الأخرى بالدولة ،بغر�ض جتميع تلك

البيانات ،وعمل م�سح �ضوئي لكافة املرا�سالت
واالعتمادات والعقود ليتم تخزينها بالتطبيق
اجل��دي��د ،بحيث مي��ك��ن االط �ل�اع عليها �أو
اال�ستعانة بها م��ن ق��ب��ل �أي م��وظ��ف وقت
احلاجة لذلك ،وم��ن امل�صاعب �أي�ضاً اقناع
املوظفني الذين ظلوا يعملون بنظام معني
خالل �سنوات طويلة بالتغيري يف نظام العمل،
و�أن هناك تطبيق �إلكرتوين يتطلب احل�صول
على معلومات ومعرفة ،وتدريبهم على �آلية
العمل اجلديدة التي يقومون بها لو�ضع حتليل
ملتطلبات العمل ،وت�صميم النظام وعمل
الربجمة املطلوبة ،ومن التحديات �أي�ضاً عدم
وجود برامج متاحة بال�شكل الكايف ،وخا�صة
ب�أعمال الإع�ل�ام ل�ضرورة ظهور و�إخ ��راج
التطبيق ب�شكل متميز.
استغالل طاقة
الموظفين المتميزين
بالدائرة في تنفيذ هذه
النقلة بشكل محترف
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تطوير
رؤية الكويت 2035

نحو مجتمع رقمي

عند احل��دي��ث ع��ن املجتمع الرقمي ،الب��د م��ن ال��ع��ودة �إىل الثورة
املعلومات ّية التي ب��د�أت يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،لندرك القفزة
الهائلة التي حتققت خالل �أقل من ن�صف قرن ،عندما ظهر احلا�سب
الآيل ليوفر للإن�سان �إمكانية القيام بعدد من العمليات يف �آن واحد ،من
خالل تقنيات تتع ّلق بالتخزين والتوزيع وا�سرتجاع املعلومات.
اليومُ ،يعرب عن هذه الثورة �أجهزة ذكية �صغرية و�سريعة ومتطورة
تو�ضع باجليب وحتمل باليد ،مت�صلة ب�شبكة عنكبوتية و�شبكة
ات�صاالت و�إن�ترن��ت ،يف وق��ت �أ�صبح جم��ال التناف�س بني �شركات
االت�صاالت يف �سرعة ا�ستقبال الأجهزة الذكية للبيانات و�إر�سالها
وتخزينها يف وقت واحد.
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“البترول الوطنية”
شاركت في منتدى
مؤشرات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

عبدالعزيز الدعيج خالل م�شاركته يف �أعمال املنتدى

�إمكانات كبرية
واملقيمني ،ال تقت�رص على جم��رد دف��ع فواتري
مدير دائرة تقنية املعلومات عبد العزيز الدعيج ،الكهرباء واملاء والهاتف واملخالفات.
�أك��د يف ت�رصيح لـــ «الوطنية» على هام�ش يف
و�ضعنا ممتاز
منتدى الكويت الوطني مل�ؤ�رشات تكنولوجيا
و��ش��دد الدعيج على �أن التحدي امل�ط��روح �أمامنا
املعلومات واالت���ص��االت الأخ�ي�ر ،على وج��ود
الآن هو الو�صول �إىل املجتمع املعلوماتي الرقمي،
�إمكانيات كبرية ت�ستطيع من خاللها الكويت
واالرت� �ق ��اء ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن خ�ل�ال �أرب�ع��ة
�أن تخلق جمتمع ًا رق�م�ي� ًا ،ي�ضم امل�ؤ�س�سات
�أم��ور �أ�سا�سية ،هي ال�سحابة الرقمية ،واملقدرة
احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والقطاع
على تخزين امل�ع�ل��وم��ات يف ال��داخ��ل �أو اخل ��ارج،
النفطي واملدار�س واجلمعيات اخلريية.
واال�ستخدام الأمثل لـ «ال�سو�شيل ميديا»  -وهي يف
جمتمع رقمي
و�ضع ممتاز يف دولة الكويت � -إ�ضافة �إىل �إمكانية
و�أ� �ض��اف �إن املنتدى ال��ذي �أق�ي��م حت��ت �شعار ال��دخ��ول �إىل ب��رام��ج ك�ب�يرة وم�ت�ط��ورة م��ن خالل
«الطريق نحو جمتمع واقت�صاد رقمي» ،والذي �أجهزة الهواتف النقالة ،دون احلاجة ال�ستخدام
يرتبط ب��ر�ؤي��ة الكويت  ،2035للبدء برحلة �أجهزة الالب توب و�أجهزة الكمبيوتر.
التحول نحو الرقمية ال�شاملة بقيادة اجلهاز و�أ� �ض ��اف �أن ��ه ي�ج��ب �أن نعمل ع�ل��ى ه ��ذه الآل �ي��ة،
املركزي خللق جمتمع واقت�صاد رقمي حقيقي ،و�إ�ضافة �إىل ذلك من املهم جد ًا �أن يكون لدينا ثقافة
�أن��ه ميكن الو�صول �إىل م�ستويات متقدمة من جمتمعية وهي التعليم يف تخ�ص�صات الكمبيوتر
خ�ل�ال ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ال��رق�م�ي��ة للمواطنني املختلفة ،بحيث ي�ك��ون لدينا ج��ام�ع��ات لتخريج
مهند�سني يف تخ�ص�صات جديدة ،فقد �آن الأوان
لتخريج تخ�ص�صات جديدة يف وق��ت �أ�صبح فيه
الدعيج :لدينا في
تخ�ص�ص مهند�س الكمبيوتر تخ�ص�ص ًا قدمي ًا.
الكويت إمكانيات
كبيرة لخلق
مجتمع رقمي

�شريان حيوي
وفيما يخ�ص �إم�ك��ان�ي��ة تطبيق ه��ذه الأنظمة
يف «ال �ب�ترول الوطنية» وال���شرك��ات النفطية،

لفت الدعيج �إىل �أن الكثري م��ن ه��ذه الأنظمة
والتخ�ص�صات احل��دي�ث��ة مطبق يف «ال�ب�ترول
الوطنية» ،لدفع عملية النمو واال�ستمرارية يف
ا�ستخدام التكنولوجيا املتطورة خللق جمتمع
رق�م��ي م�ؤ�س�ساتي ان�ط�لاق� ًا م��ن امل�ؤ�س�سات
النفطية التي تعترب ال�رشيان احليوي للمجتمع،
مب��ا ت�ق��دم م��ن خ��دم��ات للمواطنني واملقيمني
وال�رشكات متل بطاقات البنزين عرب االنرتنت.
مقومات �أ�سا�سية
وفيما �إذا كنا م��ؤه�ل�ين لأن ن�صبح جمتمع ًا
رقمي ًا ،ي�ؤكد الدعيج �أننا ال ننطلق من فراغ
عندما نتكلم عن جمتمع رقمي يف ظل بنية حتتية
قوية متميزة يف دولة الكويت ،ولدينا �رشكات
ات�صاالت ق��ادرة على تقدمي خدمات متطورة
مبا فيها اخلدمات املعلوماتية ،وهي من �أقوى
ال�رشكات على م�ستوى العامل� ،إ�ضافة على �أنها
تتميز ب�أ�سعار منخف�ضة ج ��د ًا ،يف ظ��ل توافر
البنية التحتية
وإقرار التشريعات
لحمايتها يدفع بقوة
لتحقيق الهدف
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التوجه نحو الرقمية من �ش�أنه �أن يقلل ا�ستخدام الورق ويعمل على حفظ املعلومات

وت��واج��د الأج �ه��زة ال��ذك�ي��ة بكثافة ب�ين �أي��دي
امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،و�سهولة ت�شغيل هذه
الأجهزة ،وهذه كلها مقومات �أ�سا�سية تعطينا
الفر�صة خللق جمتمع رقمي.
معلومات و�أبحاث
وت�ساءل يف هذا ال�صدد ،هل يوجد برامج مقدمة
م��ن احل�ك��وم��ة ل�ن��ا كمجتمع رق �م��ي لتخلي�ص
املعامالت واالط�ل�اع على املعلومات ال�سابقة
وامل �ع �ل��وم��ات اجل ��دي ��دة ،الف �ت � ًا �إىل �أن ت��وف��ر
املعلومات على �شكل �أبحاث ي�ساعد يف التحول
�إىل جمتمع رقمي ،بحيث يتمكن كل �شخ�ص
من ال��دخ��ول �إىل ال�شبكة وتخلي�ص معامالته
بالكامل.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن وج��ود البنية التحتية القوية
يحتاج �إىل �صدور ت�رشيعات حتمي املعامالت
الرقمية وااللكرتونية على �شبكة االن�ترن��ت،
�إ�ضافة �إىل و�ضع م�ضادات من قبل احلكومة
للتعامل مع الهاكرز ،مما يدفع بقوة للو�صول
�إىل املجتمع الرقمي خ�لال ال�سنوات القليلة
املقبلة.
الر�ؤية الرقمية
و�أكد مدير دائرة تقنية املعلومات �أن التحدي
الآخر كان يكمن يف تخ�صي�ص امليزانيات ،والآن
مت و�ضع ميزانية للهيئة العليا اال�سرتاتيجية
للمعلومات على م�ستوى الكويت ،لدعم امل�شاريع
الرقمية ،ون�ح��ن بحاجة �إىل �سنة �أو �سنتني
كي تتبلور الر�ؤية حول الو�صول �إىل املجتمع
الرقمي على م�ستوى املنطقة ،وقد يكون على
امل�ستوى العاملي ،ي�ساعد على ذلك �صغر م�ساحة
الكويت ،وهو ما ينعك�س �إيجابي ًا على املواطنني
واملقيمني وجميع م�ؤ�س�سات الدولة.
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الشطي :نسير

بخطى ثابتة للتحول
الرقمي في جميع
األنظمة الحكومية

�أف�ضل جودة
ويف ل�ق��اء �آخ ��ر م��ع «ال��وط�ن�ي��ة» �أك ��د م��دي��ر عام
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بالإنابة
امل�ه�ن��د���س ق�صي ال���ش�ط��ي� ،أن دول ��ة الكويت
ت�سري بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي يف
جميع الأنظمة احلكومية ،وخدمات املواطنني،
والبنية التحتية لالت�صاالت ،من �أج��ل توفري
�أف�ضل جودة من اخلدمات ملواطنيها.
و�أ�شار �إىل �رضورة اال�ستمرار يف هذا الطريق،
وتركيز جمهودات اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
مرافق حكومية ذكية

تقوم احلكومات املتقدمة يف جميع �أنحاء العامل
با�ستثمارات كبرية يف جمال حتويل اخلدمات
املقدمة للمواطن �إىل خدمات �إلكرتونية ،مع
حكومة ذكية ومرافق وخدمات رعاية �صحية
وخدمات نقل ذكية ،مما ي�شكل حجر الأ�سا�س
لبناء دولة ذكية.
ً
وتعترب فوائد هذه اخلدمات كبرية جدا فيما
يتعلق بزيادة التناف�سية والإنتاجية والكفاءة
وال���س�ع��ادة ب�شكل ع ��ام .وم��ع ذل ��ك ،تواجه
احلكومات حتديات كبرية عندما يتعلق الأمر
بتنفيذ معايري م�شرتكة ،ودفع قبول املواطنني
لها ،وتوفري م�صادر متويل اال�ستثمار الكايف
و�إن �� �ش��اء ال ���شراك��ات ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخل��ا���ص ،و�إدارة وت�يرة تبني الرقمنة يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات.

املعلومات على اع�ت�م��اد وتبني التكنولوجيا
الأكرث حداثة ،وتطبيقها على جميع القطاعات
من �أجل حتقيق التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
والر�ؤية امل�ستقبلية لدولتنا.
«البرتول الوطنية»
و�أكد ال�شطي �أهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالت �� �ص ��االت لتحقيق ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية ال�شاملة ،ال�ت��ي تنعك�س �آث��اره��ا
املبا�رشة على حياة ورفاهية املواطنني ،م�ضيف ًا
�أن م�شاركة دائرة تقنية املعلومات يف «البرتول
الوطنية» يف املنتدى ت�أتي �إمي��ان� ًا منها ب�أهمية
ميكنة عمل امل�ؤ�س�سات ،وحتويل عملها من ورقي
�إىل �إلكرتوين ،ملواكبة حتديات الع�رص الرقمي،
وحتقيق ر�ؤية الكويت وحتولها �إىل مدينة ذكية.
تقييم امل�ستوى
وعر�ض املنتدى نتائج جمموعة من الدرا�سات
�أجراها اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
لتقييم م�ستوى ن�ضج تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،وتبنيها وا�ستخدامها يف الكويت،
وامل�ساعدة على حتقيق حت�سينات وا�سعة جلميع
قطاعات االقت�صاد ،وجمموعة حلقات نقا�شية
تناولت نه�ضة احلكومة الرقمية يف الكويت،
والطلب املتزايد ملجتمع رقمي ،واحلاجة �إىل
تنمية مهارات تكنولوجيا املعلومات املطلوبة
الزدهار املجتمع الرقمي.
واج �ت��ذب امل�ن�ت��دى ،وال ��ذي �أق �ي��م حت��ت �شعار
«ال �ط��ري��ق ن�ح��و جم�ت�م��ع واق �ت �� �ص��اد رق �م��ي»،
ممثلني رفيعي امل�ستوى من م�ؤ�س�سات القطاع
العام الأكرث ت�أثري ًا يف الكويت� ،إ�ضافة �إىل �أبرز
قادة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف دولة
الكويت.

تنمية
بشرية
وسيلة لحياة أفضل

إدارة الذات
ت�سهم �إدارة الذات يف دفع الإن�سان لتطوير مهاراته ،والرتكيز يف
العمل ،والتغلب على م�شكلة املماطلة والتباط�ؤ ،وت�ساعد �أي�ضاً على
التخل�ص من القلق والإح�سا�س بالتوتر ،الأمر الذي مينح الإن�سان
املزيد من الفر�ص لالنخراط بن�شاطات متعددة �أكرب و�أكرث �أهمية.
وتعترب �إدارة ال��ذات مبثابة جتربة ،يتم فيها �إخ�ضاع النف�س
ملجموعة من القواعد واخلطط ،مع ال�شعور بالرقابة الذاتية
والتحكم والتوجيه من خالل �إجناز مهام العمل دون م�شرف ،مما
يخلق نوعاً من الرقابة الذاتية لدى املوظف �أو العامل.

تسهم إدارة الذات
في تطوير المهارات
الفردية وتسهيل
أمور الحياة
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و�سيلة فعالة
اخلا�صة به دون احلاجة للم�ساعدة من قبل
تعترب �إدارة ال��ذات و�سيلة فعالة ت�ساعد على الإن�سان.
امل�ضي ق��دم� ًا باحلياة مب��رون��ة �أك�ب�ر ،وب�شكل
قواعد وقيم
�أ�سهل و�أف�ضل ،ويكون ذلك من خالل حتديد
�إن القيم واملبادئ هي الأ�سا�س الأهم الذي ميكن
الأهداف ،و�إدارة الوقت.
بناء عليه جناح الإدارة الذاتية ،ولعل غياب هذه
وتتعدد جوانب �إدارة ال��ذات بتنوع تطبيقها
الأخالقيات قد يربك اجلميع ،ولهذا ف�إن وجود
على �أمور احلياة ،ولعل جانب «التطوير الذاتي
قاعدة ثابتة للتعامل هو اخلطوة الأوىل لإدارة
�أو ال�شخ�صي» �أحد �أ�شهر هذه اجلوانب ،حيث
الذات ،ويكون ذلك ا�ستناد ًا �إىل القيم والأخالق
ي�ستخدم بع�ض الأ�شخا�ص مفهوم �إدارة الذات
واملبادئ اخلا�صة بالفرد.
لتطوير النف�س ،والوعي ،والهوية ،واملواهب،
ومن �أهم هذه القواعد:
والإمكانيات �أو القدرات ب�شكل عام ،مما يجعله
 -1حتدث ب�صوت م�سموع :فال �أحد ي�ستطيع
و�سيلة لت�سهيل احل�صول على فر�ص عمل� ،أو
�سماع ما تفكر به ،ولهذا عليك البوح به دون
حت�سني م�ستوى املعي�شة.
ال�شعور بالقلق �أو التوتر.
ويطبق املفهوم �أي�ضا يف «الرعاية الذاتية» ،والتي
تعني رعاية الفرد �صحي ًا لنف�سه ،واهتمامه بها -2 .حافظ على وع ��ودك :ف ��إن �إع�ط��اء الوعود
و»�إدارة ال � ��ذات ل �ل �ع �م��ل»�� ،ش�ك��ل �آخ � ��ر من للأ�شخا�ص الآخرين دون الوفاء بها ،يفقدك
�أ�شكال الإدارة التنظيمية للذات ،يعتمد على امل�صداقية وثقة الآخرين بك ،فت�صبح كلماتك
التوجيه ال��ذات��ي مل��راح��ل العمل� ،أم ��ا «�إدارة عدمية املفعول.
ال � ��ذات اق �ت �� �ص��ادي � ًا» ف �ه��ي ن� ��وع م ��ن �أن� ��واع  -3كن �شخ�صا منتج ًا :وذلك من خالل التخلي
الأنظمة االقت�صادية اال�شرتاكية ،تهيمن عليه ع��ن ال �ع��ادات ال�سيئة يف حياتك ،وا�ستبدالها
امل�ؤ�س�سات التي تعتمد على مفهوم الإدارة بعادات جيدة ،فالعادة ال�سيئة تعرف من خالل
�أثرها ال�سلبي على حياة الفرد.
الذاتية يف �سيا�ساتها االقت�صادية.
و»�إدارة الذات يف علم احلا�سوب» هي العملية  -4كن �شخ�صا مثري ًا لالهتمام :اق��ر�أ بنهم،
التي يقوم مبوجبها احلا�سوب ب�إدارة العمليات وا�ستمع للآخرين حتى تتعلم ،ثم تبادل معهم
كل ما تعرفه ،فال �أح��د �سيهتم بك �إذا مل تكن
تتعدد جوانبها
�شخ�ص ًا مثري ًا لالهتمام بالفعل.
 -5تعامل مع الآخ��ري��ن بلطف :ف ��إن التعامل
بتنوُّع تطبيقاتها
باللطف امل �ق��رون ب��االح�ترام وااله �ت �م��ام �أم��ر
والتطوير الذاتي أو
�أ�سا�سي ،دون �أن تبدو �شخ�ص ًا �ضعيف ًا� ،أو
الشخصي أشهرها
ت�سمح لنف�سك ب�أن تكون �ضحية لأي �أحد.
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مزايا و�صعوبات
ومن مزايا تطبيق نظام الإدارة الذاتية ،حفظ
البيانات بطريقة �أكرث دقة ،وخف�ض امل�صاريف
الإداري� � � ��ة اخل��ا� �ص��ة مب �� �س �ت��وي��ات الإ� �ش��راف
وال��رق��اب��ة ،وخف�ض نفقات ا�ستخدام ال��ورق
يف العمليات الإداري��ة ،وغريها من املزايا التي
جتعل من هذا النظام مثالي ًا من حيث النفقات.
ومن مزايا النظام �أي�ض ًا زيادة تفاعل نظم املوارد
الب�رشية ،وحت�سني كفاءة املعلومات الإداري��ة،
و�إمكانية مراقبة �سري العمل بكل �سهولة.
�أما عقبات التطبيق فتتلخ�ص يف �صعوبة تعامل
طاقم العمل مع النظام كونها جديدة ،وكذلك
عدم القدرة على ت�أمني املعلومات ال�شخ�صية.
خطوات الإتقان
تغيري العادات وال�سلوكيات ال�سيئة واالعرتاف
ب�ضعفك هما حجر الأ�سا�س لبناء نظام �إدارة
ال��ذات ،لذا يجب اتباع خم�س خطوات لتقوية
وتعزيز تلك املبادئ.
اخلطوة الأوىل هي «التحكم يف القول» :ر ِّو�ض
الكلمات التي تخرج من فمك ،ف��إن الإن�صات
�أك�ثر فائدة من ال�ك�لام ،وتذكر دائ�م� ًا �أن��ه من
الوقاحة التحدث �أو التدخل يف حمادثة دائرة
بني �أ�شخا�ص �آخرين.
القيم والمبادئ
هي األساس الذي
يمكن بناء عليه نجاح
اإلدارة الذاتية

هل ت�ستغل وقتك بفاعلية وبال�شكل املطلوب؟ � ..س�ؤال يجب �أن تطرحه على نف�سك وجتيب عنه ب�رصاحة

البداية تأتي من
تغيير العادات
والسلوكيات السيئة
واالعتراف بالضعف

عليك �أن تكون قادر ًا على معرفة الوقت املنا�سب
لت�سكت وت�ن���ص��ت ،وال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب ل�رشح
وت��أك�ي��د وج�ه��ة ن �ظ��رك� ،إن احل �ف��اظ على هذا
التوازن هو مفتاح الو�صول �إىل حمادثة م�ؤثرة.
ول �ع��ل واح � ��دة م ��ن ال �� �ص �ف��ات امل �� �ش�ترك��ة بني
�أغ�ل��ب الأ�شخا�ص الناجحني وذوي ال�شعبية
هي الإن���ص��ات ،فهم جميع ًا م�ستمعون مهرة
بالفطرة ،وهذا هو ما ي�سمى ب�إدارة الذات ،فقد
حققوا التوازن بني الكالم واال�ستماع.

يقوله �أو يفكر فيه �أو يفعله �أي �شخ�ص �آخر،
املهم هو ما تقوله وتفعله �أنت.
املهمة ال�صعبة
اخل�ط��وة الثالثة «ق��م باملهمة ال�صعبة �أوال»:
ن�صيحة �أخ ��رى مفيدة ،وه��ي �أن ت�ب��د�أ دائما
باملهمة امل��زع�ج��ة ،ف ��إن ه��ذا الأم ��ر يحتاج �إىل
�ضبط للنف�س ،لكنه مع ذلك غاية يف ال�سهولة.
�إذا تغلبت على �صوت املماطلة الداخلي الذي
يقول «نفذ هذه املهمة يف وقت الحق»� ،أما �صوت
النجاح ف�سينادي بتنفيذ املهمة الأهم يف البداية
حتى ولو كانت الأ�صعب.
وكباقي العادات احل�سنة� ،سيتطلب الأمر بع�ض
الوقت الكت�ساب هذه العادة ،لكن حاملا تكت�سبها
ي�صبح الأمر بعد ذلك تلقائي ًا.
غالب ًا م��ا تكون الإرادة واال�ستعداد للتعامل
مع املهام ال�سخيفة �أو ًال هي ال�صفة الأ�سا�سية
التي يت�صف بها �أ�صحاب الإجنازات العظيمة،
و�إذا كانت هناك ن�صيحة واحدة فح�سب عليك
�أن ت�أخذها من هذا الكتاب ،خذ هذه الن�صيحة
لأنها �ستعود عليك بنتائج �إيجابية كثرية وغري
متوقعة ،ب ��دء ًا م��ن تقليل ال�ضغوط الواقعة
عليك� ،إىل احل�صول على �أعلى درجات االحرتام
مم��ن ه��م ح��ول��ك ،وم��ن الإجن� ��ازات القليلة �إىل
الإجنازات العظيمة ،ومن القدرة ال�ضعيفة على
�إدارة ال��ذات �إىل التحكم التام يف النف�س ،ومن
قلة احلظ �إىل احلظ الوفري.

التحكم بالذات
اخلطوة الثانية هي «التحكم بالذات»� :إن فقدان
القدرة على التحكم بالذات يعطي فر�صة فورية
للآخرين ليتغلبوا عليك ،والعديد من الأ�شخا�ص
يهدرون كمية �ضخمة من طاقتهم وقوتهم على
م�شاعر الغ�ضب واالن �ت �ق��ام وحم��اول��ة الأخ��ذ
بث�أرهم.
ت�أكد من �أن مالمح وجهك حتمل دائم ًا ملحة من
االبت�سام �أو الرتكيز ،و�إذا مل تظهر قط مالمح
الغ�ضب �أو �أم� ��ارات تقلب امل ��زاج �أو فقدان
ال�سيطرة� ،ستحافظ على م�صداقيتك وقدرتك
مكاف�أة النف�س
ع�ل��ى التحكم يف �أي م��وق��ف ،اف�ق��د �أع�صابك
و�ستجد �أنك قد فقدت وخ�رست الكثري ،ولذلك اخل�ط��وة الرابعة «ك��اف��ئ نف�سك» :عند قيامك
ا�ستخدم عقلك وت��ذك��ر �أن��ه لي�س م��ن املهم ما مبهمة �صعبة� ،أع��ط نف�سك �شيئ ًا تتطلع �إليه

مشاعر الغضب
والرغبة باالنتقام
تهدر الكثير من طاقات
وقدرات الفرد

وترتقبه .عندما كنا �أط �ف��ا ًال ،ك��ان العديد منا
يعده وال ��داه باحللوى بعد تناوله جلرعة من
دواء مقزز ،لذا قدم لنف�سك نف�س ال�شيء ،فهذا
�سيعطيك دافع ًا لالنتهاء من املهمة ال�صعبة �أو
املزعجة ،ثم اال�ستمرار يف القيام بباقي املهام.
�أهمية الوقت
اخل�ط��وة اخلام�سة «ا��س�ت�خ��دم ن�ظ��ام� ًا لإدارة
ال� ��وق� ��ت» :ي �ج��ب �أن ت �� �س ��أل ن�ف���س��ك مبنتهى
ال�رصاحة ،هل ت�ستغل وقتك بفعالية وبال�شكل
املطلوب حقا؟
�إذا كانت الإجابة بال�سلب فاعلم �أن هذا �أحد
العقبات التي ت�ؤثر على قدرتك على �إدارة ذاتك،
والتحكم فيها ،ويجب �أن تبد�أ فور ًا يف ترتيب
جدول زمني لأعمالك ون�شاطاتك.
امل�صدر:

�إدارة ال ��ذات :د .حممد ال�صرييف
جامعة طنطة.
�أ�س�س ومهارات �إدارة الذات و�إدارة
ال��وق��ت :ابراهيم رم�ضان ال��دي��ب -
دار ن�رش �أم القرى.
-
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أنشطة
ندوة بحثت جوانبها المختلفة

العمالت الرقمية
رغم اخلالف العاملي بني �صانعي القرار و�أهم و�أكرب امل�ؤ�س�سات
املالية حول العمالت الإلكرتونية والرقمية وم�ستقبلها ،ويف وقت
يت�شبث العديد من العمالء بهذه الفر�ص اال�ستثمارية ،بعد �أن
حققت لهم مكا�سب خيالية ،يبدو �أن الغالبية ترى �أن هذه العمالت
حتتاج �إىل قواعد تنظيمية �أكرث قبل اعتمادها ب�شكل كلي.
«البرتول الوطنية» كعادتها ا�ستبقت حدوث �أي موجات خ�سائر
على م�ستوى هذه الأدوات النقدية امل�ستحدثة ،ونظمت حما�ضرة
عن موا�ضيع ال�ساعة يف �أمن املعلومات ،وعلى ر�أ�سها مو�ضوع
هذه العمالت ،لتو�ضح ملوظفيها فكرة �إن�شاء هذه العمالت ،وكيفية
احلفاظ على بياناتهم ال�شخ�صية ب�شكل عام �أثناء تواجدهم على
ال�شبكة العنكبوتية.
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دائرة تقنية المعلومات
نظمت ندوة هامة
المتخصص
قدَّمها
ِّ
محمد الدوب

�أهمية احلذر
نظم ق�سم �أمن املعلومات التابع لدائرة تقنية
املعلومات ،ندوة توعوية بعنوان «موا�ضيع
ال�ساعة يف �أمن املعلومات» ،قدمها املهند�س
املتخ�ص�ص يف �أم��ن املعلومات ورئي�س فرع
ال �ك��وي��ت ملنظمة  OWASPامل�ع�ن�ي��ة ب��أم��ن
تطبيقات الويب حممد قتيبة الدوب ،وناق�ش
فيها مو�ضوع العمالت الإلكرتونية امل�شفرة
وانت�شارها بالكويت ،مقدم ًا �أمثلة على العديد
من العمالت التي انت�رشت م�ؤخر ًا و�أبرزها
«بيتكوين» ،ومو�ضح ًا �أهمية احل ��ذر قبل
التفريط يف البيانات ال�شخ�صية وو�ضعها
يف �أي موقع و�سيط ل�رشاء هذه العمالت �أو
غريها من املنتجات عرب االنرتنت.

املركزية الأخ ��رى التي ال يوجد حد لعر�ض
النقد فيها ،ويف ه��ذا الإط���ار ق��رر �أن يكون
�سقف ه��ذه العملة  21مليون ًا ،منها 16.7
مليونا يجري «تعدينها» اليوم.
و�أو�ضح الدوب �أن �إيجاد عملة «بيتكوين» �أو
تعدينها يتعلق بعملية ت�ضاف اىل البلوك�شني،
حيث يتم �إ�ضافة هذه العملة �إىل �شبكة الطوابع
الزمنية للمعامالت يف كتل �أو جمموعات ،وتتم
�إ�ضافتها �إىل دفرت �أ�ستاذ عام موزع عن طريق
م�سائل ح�سابية يف غاية ال�صعوبة ،وتقدر قيمة
الـ «بيتكوين» املتداولة يف العامل بحوايل 280
مليار دوالر تقريب ًا.

السيولة غير المشروعة
والمخاطر التنظيمية

تساهم في تقلُّب سعر
“بيتكوين”

خماطر قانونية
وت�ع��د الت�رشيعات وال�ق��وان�ين التنظيمية من
�أهم املخاطر الرئي�سية بالن�سبة للـ «بيتكوين»
ومثيالتها ،حيث ميكن ب�سهولة جترمي تداولها
واع�ت�ب��اره��ا خ��ارج��ة ع��ن ال �ق��ان��ون� ،أو فر�ض
ال���ضرائ��ب عليها �أو تقييدها ب�ج��رة قلم من
امل�رشعني.
وت�ساهم ال�سيولة غري امل�رشوعة واملخاطر
التنظيمية املهمة يف جعل �سعر «بيتكوين» متقلب ًا
ج� ��د ًا ،وت���ش�ير ق��وائ��م Coinmarketcap
(وهو �أحد مواقع تداول العمالت الرقمية)،
�إىل �أن هناك نحو  100عملة جمتمعة ذات
قيمة �سوقية تتجاوز  510مليارات دوالر،
و�أن «بيتكوين» ت�ستحوذ على ح�صة �سوقية
تبلغ  55%تقريب ًا من هذه القيمة .وت�أتي عملة
«�إثريوم» يف املركز الثاين بقيمة �سوقية تبلغ
نحو  68مليار دوالر.

ذروة الت�ألق
و�أو�ضح ال��دوب �أن العمالت الرقمية ،وعلى
ر�أ�سها «بيتكوين» ،قد �شهدت ذروة ت�ألقها يف
دي�سمرب  ،2017حني تخطى �سعر العملة 19
�ألف دوالر� ،صعود ًا من م�ستوى �ألف دوالر
يف مطلع العام نف�سه ،وقد لوحظ دخول كثيف
للرثوات الكويتية يف هذا املجال امل�ستحدث عرب
�صفقات مدرو�سة و�أخرى غري مدرو�سة.
ون��وه ال��دوب �إىل �أن امل�ستثمرين يف العمالت
الرقمية مل يكونوا من الأفراد فقط ،فقد اعترب
بنك «اندو�سويز» العاملي �أن عملة «بيتكوين»
يف ع ��ام  2017ك��ان��ت �أه� ��م �أ� �ص��ول��ه ،حيث
ارتفعت قيمة الوحدة منها من  952دوالر ًا
يف يناير �إىل  17100دوالر يف  12دي�سمرب من
العام ذاته.
وتناولت املحا�رضة جوانب رئي�سية للعملة
قيمة حقيقية
ال��رق�م�ي��ة ،ف �ق��ال ال� ��دوب ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال،
و�إذا تناولنا بع�ض اجلوانب الرئي�سية من
�أن ال�شخ�ص ال��ذي �أوج��د «بيتكوين»� ،أراد
«بيتكوين» على �سبيل امل�ث��ال وغ�يره��ا من
�أن يقدم بدي ًال لعملة ب�لاده وعمالت البنوك
العمالت االفرتا�ضية ،جند �أن��ه لي�ست لها
قيمة �أ�سا�سية لأنها ال تعك�س الأ�سا�سيات
الحذر واجب عند إدخال
االقت�صادية الكلية �أو ال�سيا�سية لأي بلد،
البيانات الشخصية في
كما �أنها لي�ست قابلة لال�سرتداد مقابل �أي
�أ� �ص��ول �أخ ��رى مثل ال��ذه��ب ،وي�ت��م حتديد
مواقع شراء العمالت
ال�سعر فقط بناء على ديناميكيات العر�ض
والمنتجات األخرى
والطلب.
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ورغ��م �أن «بيتكوين» والعمالت املماثلة لها
تعترب و�سائل للدفع ،ولكنها لي�ست عمالت
كاملة باملعنى املفهوم للمال ،وال��ذي يتمتع
بثالث خ�صائ�ص هي (�إجراء العمليات املالية،
تخزين القيمة املالية ،وحدة ح�سابية) ،حيث
ال تتوافر الوظيفتني الأخ�يرت�ين يف العمالت
الرقمية.
عمالت �شهرية
وم ��ن ب�ين م��ا ي �ق��رب م��ن  1400عملة رقمية
�إلكرتونية ظهرت على ال�ساحة الدولية ،هناك
 5عمالت �شهرية فقط هي التي ناف�ست بقوة،
وه��زت �أ�سواق العمالت العاملية بعدما حققت
ارتفاعات خيالية وهي:
راب�ي��ل :يف مقدمة العمالت الإل�ك�ترون�ي��ة التي
حققت مكا�سب �ضخمة يف  ،2017واحتلت
تعتمد على العرض
والطلب وليست قابلة
لالسترداد مقابل أي
أصول أخرى مثل الذهب
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املركز الأول يف حجم املكا�سب بعدما ارتفعت
م��ن م�ستوى  0.0065دوالر �إىل  53دوالر،
رابحة نحو  52.99دوالرا بن�سبة ارتفاع فاقت
 8مليون باملائة.
وق�ف��زت القيمة ال�سوقية لعملة «راب �ي��ل» من
 0.24مليار دوالر يف بداية  ،2017لت�سجل
 45.42مليار دوالر يف �آخره.
�إي�ثري��وم :ج��اءت يف املركز ال�ث��اين ،فقد قفزت
من  8دوالرات يف بداية  2017لي�سجل �سعرها
 800دوالر يف دي�سمرب  ،2017راب�ح��ة نحو
 792دوالر ،بن�سبة ارتفاع تقدر بنحو 9900
يف املائة ،فبلغت القيمة ال�سوقية لها 73.76
مليار دوالر بنهاية .2017
اليتكوين :حلت يف املركز الثالث وارتفعت
من نحو  4دوالرات يف بداية  2017لت�سجل
نحو  372دوالرا بنهايته ،راب �ح��ة 368
دوالرا بن�سبة ارتفاع تقدر نحو  9200يف
املائة.
بيتكوين :العملة الأ�شهر وقد حلت يف املركز
ال��راب��ع حيث متكنت على م ��دار  2017من
حتقيق �أرقام ومكا�سب قيا�سية ،بعدما ارتفعت

من م�ستوى  963دوالر ًا يف بداية تعامالت
العام لت�سجل � 20أل��ف دوالر ،مكت�سبة نحو
 19037دوالر ًا بن�سبة ارت�ف��اع تقدر بنحو
 1976يف املائة ،وارتفعت القيمة ال�سوقية لها
لت�صل �إىل  334.8مليار دوالر.
بيتكوين كا�ش :جاءت يف املركز اخلام�س ،وقد
ارتفعت من م�ستوى  555دوالرا عند بداية
ظهورها يف �شهر يوليو  ،2017لت�سجل نحو
 4167دوالرا يف نهاية  ،2017رابحة نحو
 3612دوالر ًا بن�سبة ارتفاع تقدر بنحو 650
يف املائة.
و�سجلت القيمة ال�سوقية للعملة اجل��دي��دة
«بيتكوين كا�ش» م�ستوى قيا�سيا بلغ 70.29
مليار دوالر خ�لال خم�سة �أ��ش�ه��ر فقط من
ظهورها يف الأ�سواق.
العمالت هذه وسائل
للدفع ولكنها ليست
عمالت كاملة بالمعنى
المفهوم للمال

كلمات ال�سر
وم��ن جانب �آخ��ر عر�ض ال ��دوب مو�ضوع عن
�إدارة كلمات ال�رس ،خا�صة �أثناء التعامل مع
املواقع واملن�صات الإلكرتونية املديرة لتداوالت
العمالت الرقمية ،مبين ًا �أكرث الأخطاء �شيوع ًا
عند تعيينها والتوجه العاملي نحو ا�ستخدام
اجلمل ال�رسية التي تعد �أق��وى �أمني ًا و�أ�سهل
حفظ ًا.
وت �ن ��اول يف ال �ن ��دوة �أي���ض��ا ق�ضية الت�سوق
الإلكرتوين الآم��ن ،والبقاء الآم��ن يف الف�ضاء
الإل�ك�تروين ،معطي ًا العديد من الن�صائح من
�أجل احلفاظ على �رسية معلومات البطاقات
البنكية ،و�إمكانية حل هذه املع�ضلة با�ستخدام
العمالت الرقمية.
ويف اخلتام ق��ام رئي�س فريق �أم��ن املعلومات
ح�سني الب�ستان بتكرمي الدوب ،و�شكره على
املعلومات القيمة التي قدمها خالل الندوة،
متمني ًا له دوام التوفيق واالزدهار.

�شكوك تكتنف م�صري العملة الورقية يف ظل تنامي التوجه نحو العملة الرقمية

العمالت االفرتا�ضية � ..آراء عاملية
موقف معار�ض

قالت رئي�سة بور�صة نا�سداك الأمريكية �أدي�ن��ا فريدمان� ،أن العمالت
االفرتا�ضية باتت حمط اهتمام الكثريين حول العامل ،رغم �أنها ال تخ�ضع
لأي قانون �أو منطق طبيعي يف ارتفاعها �أو تراجع �أ�سعارها ،متوقعة �أن
ت�أخذ الأ�سواق الأمريكية موقف ًا معار�ض ًا وتبد�أ بال�ضغط على امل�رشعني
لت�شديد الرقابة على تداولها.

ف�شلت كعملة

قال حمافظ بنك �إجنلرتا مارك كارين �أن «بيتكوين» ف�شلت كعملة وفق ًا
للم�ؤ�رشات املعيارية ،و�أنها لي�ست خمزن ًا للقيمة �أو و�سيلة مفيدة ل�رشاء
الأ�شياء.
لكن كارين �أقر يف الوقت ذاته �أن التكنولوجيا التي ت�ستند �إليها العملة
الرقمية الأ�شهر يف العامل قد تكون مفيدة كو�سيلة للتحقق من ال�صفقات
املالية بطريقة غري مركزية.

نطاق �ضيق

ذك��ر نائب رئي�س البنك امل��رك��زي ال�سوي�رسي فريت�س ت�سوربروغ �أن
�إ�صدار عملة افرتا�ضية من �ش�أنه �أن ي�صعب عدة �أم��ور من بينها مهمة
مراعاة اال�ستقرار املايل ،معرب ًا عن اعتقاده ب�أن العملة الرقمية املتداولة
الت��زال تتحرك يف نطاق �ضيق ،وقال �إنها غري مقبولة على نطاق وا�سع
كو�سيلة دفع ،وقلما ميكن �أن تخدم كوحدة ح�ساب.

خطر وتهديد

قال بنك «�أوف �أمريكا» �أن العمالت الرقمية متثل تهديد ًا كبري ًا لأعماله
ب�شكل خا�ص وللبنوك ب�شكل عام ،وك�شف للهيئات التنظيمية بالواليات
املتحدة �أنه قد يكون غري قادر على التناف�س مع اال�ستخدام املتزايد
للعمالت الرقمية.

جوانب �إيجابية

قال البنك الدويل �أن العمالت الرقمية ميكن �أن حتدث حتو ًال جوهري ًا
يف طرق �سداد املدفوعات وممار�سة �أن�شطة الأعمال ،مو�ضح ًا �أنه ميكن
ا�ستحداثها كو�سيلة ملكافحة الف�ساد.
ومع �أن معظم العمالت الرقمية تكون هوية م�ستخدميها جمهولة،
وت�ستخدم فح�سب �شفرة لتحديد هوية امل�ستخدم ،ف�إنها من املمكن �أن
ت�شتمل على معلومات �شخ�صية ،مثل رقم الهوية اخلا�ص ،و�أن جتعل
العملة الرقمية غري جمهولة.
و�أ�ضاف البنك �أنه ميكن ا�ستخدام العمالت الرقمية على نحو �أو�سع،
حيث ت�ستطيع احلكومات �أو امل�ؤ�س�سة الإمنائية ا�ستخدام عملة رقمية
قائمة غري جمهولة الهوية� ،أو ابتكار عملة خا�صة بها ،على �أن تتحدد
قيمة العملة الرقمية بعوامل ال�سوق ،و�أن تكون مربوطة بعملة نقدية
لتقليل التقلبات.
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علوم
وتكنولوجيا
دوره ال يخفى على أحد

ملجهر!
ا ِ
(امليكروسكوب)

الزال ��ت عجلة العلم واالكت�شافات والتطور
العلمي ت�سري بنا نحو املزيد من التقدم والرقي،
واكت�ساب املزيد من اخلربات واملعارف ،وبلوغ
�آفاق جديدة مل يكن للعقل �أن يتخيلها ،ومن ذلك
ر�ؤي��ة املخلوقات والكائنات الدقيقة والبالغة
الدقة .لقد قدمت لنا هذه االكت�شافات خدمات
جليلة ال يعرف قيمتها �إال من يفقدها ،ومن هذه
االخرتاعات القدمية اجلديدة «املجهر» الذي
مت تطويره على مدار مئات ال�سنني ،وال يخفى
دور املجهر على �أحد خ�صو�صاً يف جمال البحث
العلمي والطبي.
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كانت البداية حين وجد
إنسان بدائي قطعة
بلور صخري والحظ
أنها تكبِّر األشياء

�شهدت �صناعة املجهر تطور ًا كبري ًا �إىل �أن �أ�صبح اليوم ميتاز بدقة وموا�صفات عالية

تاريخ املجهر
ترتبط بداية املجهر بع�صور ما قبل التاريخ
عندما وج��د �إن���س��ان ب��دائ��ي قطعة م��ن البلور
ال�صخري �أو ال��زج��اج ال�برك��اين وقلبها بيده
ف ��أدرك �أنها تكرب الأ��ش�ي��اء .ومنذ ذل��ك الوقت
ب ��د�أت الب�رشية مب�ح��اول��ة ال��ر�ؤي��ة ع��ن طريق
�أدوات تكبري الأ�شياء ،مثل البلور ال�صخري
وال��زج��اج ال�برك��اين ،وا�ستخدموا ك��رات منها
لأغرا�ض مماثلة.
وك��ان��ت عد�سات ال �ق��راءة البدائية �شائعة يف
ع�رص الإم�براط��وري��ة ال��روم��ان�ي��ة والع�صور
ال�ت��ي تلتها ،لكن ت�ط��ور �صناعة املجهريات
�أو ال�ع��د��س��ات ك ��ان حم � ��دود ًا يف ت�ل��ك ال�ف�ترة
وا�ستمرت على هذا املنوال حتى نهاية القرن
ال�ساد�س ع�رش ،حني �أ�صبحت متثل فن ًا مهم ًا
وجمالية راقية من خ�لال �صناعة العد�سات
ب�أنواع و�أ�شكال رائعة.
بدأت الصناعة
الفعلية للمجهر أواخر
القرن السادس عشر
على يد األلمان

�إ� �ض��اءة العينات ،وال�ت��ي �أدت �إىل حت�سني
بداية ت�صنيعه
م��ع ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ال �� �س��اد���س ع ���شر ،ب ��د�أت تباين العينات ال�شفافة املو�ضوعة للدرا�سة،
ال�صناعة الفعلية للمجهر ،عندما متكن �صناع لتقدمي �صور �أف�ضل و�أو�ضح لها.
عد�سات �أمل��ان من تركيب عدد من العد�سات
كيفية عمله
يف �أن�ب��وب ،ويف ترتيب وتباعد وموا�صفات
ي ��وج ��د يف امل �ج �ه��ر م �� �س��ار خ ��ا� ��ص ل�ل���ض��وء
معينة �أدت �إىل �صناعة املجهر احلديث ،الذي
ل �ل �م��رور وال��و� �ص��ول �إىل ال�ع�ي�ن��ة ،وت�ك��وي��ن
�أ�صبح يف متناول يد اجلميع .وذكر الكثري من
�صورة وا�ضحة لها تفوق حجمها الطبيعي
امل�صادر �أن الأملانيني اللذين اكت�شفا املجهر
ب�أكرث من مليون م��رة .وتبد�أ عملية الر�ؤية
احلديث هما هان�س لبري وزكريا جان�سني.
املجهرية بالعد�سة العينية يف الطرف العلوي
وق��د ��ص��در تقرير ع��ن «ع�ين ال��ذب��اب��ة» �سنة
للأ�سطوانة املعدنية .وت��وج��د �أ�سفل منها
 1644وك��ان �أول تقرير مف�صل ت�ستخدم
عد�سة �شيئية ،وهي مثبتة على قر�ص متحرك
فيه مالحظات ع��ن ط��ري��ق ر�ؤي�ت�ه��ا باملجهر
بالطرف ال�سفلي للأ�سطوانة ،وتكون قريبة
والرتكيب الداخلي للأن�سجة احلية .بعدها
م��ن العينة ،وه��ي امل���س��ؤول��ة ع��ن تكبريها،
انت�رش ا�ستخدام املجهر يف ع��دة دول مثل
وي��وج��د منها �أك�ث�ر م��ن واح ��دة يف املجهر،
�إيطاليا وهولندا واململكة املتحدة لأهميته يف
ومي�ك��ن اخ�ت�ي��ار �أح��ده �م��ا لأن ق��درت�ه��ا على
جمال البحوث العلمية.
التكبري تختلف.
وقد �ساهم يف �شهرة وانت�شار املجهر� ،سنة
وهناك �ضابطان �أحدهما لل�ضبط التقريبي،
 ،1665الكتاب الذي ن�رشه العامل الإجنليزي
روب � ��رت ه ��وك «م�ك�ت���ش��ف اخل �ل �ي��ة» يف علم
حصل زرينك على جائزة
الأحياء حول نتائج جتاربه املجهرية ،م�ضمن ًا
�إياه �صور ًا مثرية للده�شة� ،أبهرت كثري ًا من
نوبل في الفيزياء سنة
املتابعني �آنذاك.
 1953بعد تطويره
وقد ح�صل فريتز زرينك على جائزة نوبل
تقنية إضاءة العينات
يف الفيزياء �سنة  ،1953بعد تطويره تقنية
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ا�ستطاع العامل فريتز زرينك تطوير املجهر وحاز جائزة نوبل

والثاين لل�ضبط الدقيق ،وميكن تدويرهما
خلف�ض العد�سة ورفعها عن العينة ،وهناك
جزء م�سطح لو�ضع العينة عليه ،وم�صباح
كهربائي �أو مر�آة يف �أ�سفلها لتوجيه ال�ضوء
�إىل العينة ،واجل��زء الأخ�ير من املجهر هو
املكثف ،ال��ذي يتوىل مهمة تكثيف ال�ضوء
وجعله حزمة واح��دة لتوجيهه �إىل العينة،
وتعمل ه��ذه الأج� ��زاء م��ع بع�ضها لتقدمي
�صور وا�ضحة عن خملوقات و�أ�شياء بالغة
الدقة.

وكيف تتغذى ،وكيف تغزو �أج�سامنا ،ثم
تت�صدى لها كرات الدم البي�ضاء ،والتي هي
جزء مهم من جهاز مناعتنا.
وب �ع ��د ت �ط ��ور امل �ج �ه ��ر ،و� �ص �ن��اع��ة امل�ج�ه��ر
الإل�ك�تروين ،متكن العلماء من ر�ؤي��ة اخللية
واحلم�ض النووي واجلينات الوراثية ،التي
لعبت دور ًا ح�ي��وي� ًا يف الهند�سة ال��وراث�ي��ة،
و��س��اه��م املجهر يف �إث �ب��ات ��ض�رورة النطفة
والبوي�ضة ليح�ص احلمل عند الن�ساء.
وك� ��ان ت �ط��ور امل �ج �ه��ري��ات وال�ت�ل���س�ك��وب��ات
الف�ضائية ي �� �س�يران ج�ن�ب� ًا �إىل ج�ن��ب حتى
�أ�صبح ب�إمكان الب�رش �أن يب�رصوا الكواكب
والأج �� �س��ام ال�ب�ع�ي��دة ،و� �س �ط��روا معلومات
جديدة قيمة عن الكون ،وح�صلوا على �صور
مف�صلة ل�ل�ك��واك��ب ،م�ث��ل ال�شم�س والقمر
والكثري من الكواكب وامل�ج��رات ال�سماوية
الأخرى.

بكثري من املجهر ال�ضوئي .وللح�صول على
�صورة مكربة وا�ضحة يجب �أن تكون موجة
الإ��ش�ع��اع امل�سلطة على ال�شيء �أ�صغر من
قيا�سه �أو حجمه ،وتقدر طول موجة ال�ضوء
املرئي بني  380نانو مرت و 750نانو مرت،
بينما مي�ك��ن التحكم ب �ط��ول م��وج��ة �شعاع
الإلكرتونات وت�صغريها حتى  3نانو مرت،
لذا ف�إنه يقدم لنا �صور ًا �أدق و�أو�ضح و�أكرب
م��ن حجمها الطبيعي مب��ا ي��زي��د ع��ن مليون
�ضعف.
بهذه اخلدمات العظيمة ا�ستحق املجهر �أن
يحجز مكانه يف قائمة �أف�ضل االكت�شافات
احلديثة� ،إ�ضافة �إىل م�ساهماته يف تطوير
البحوث العلمية والطبية ،واكت�شاف احللول
لكثري م��ن الأم ��را� ��ض وامل���ش��اك��ل ال�صحية،
ف�شكر ًا لكل من �ساهم يف �صناعة وتطوير هذا
اجلهاز الرائع.

َّ
مكن هذا االكتشاف

املجهر الإلكرتوين
لكي نتمكن من فح�ص عينات بالغة ال�صغر
مثل اخلاليا �أو الفريو�سات نحتاج �إىل جمهر
متطور وذي كفاءة عالية كاملجهر الإلكرتوين،
حيث ت�ق��وم ح��زم��ة م��ن الإل �ك�ترون��ات داخ��ل
امل�ج�ه��ر الإل� �ك�ت�روين ب��ال�ت���ص��وي��ر ب� ��د ًال من
�شعاع ال�ضوء ،ويعترب ه��ذا املجهر �أق��وى

عبر خدماته استحق

املجهر احلديث
�ساهم اكت�شاف املجهر والتقنيات احلديثة
التي تعمل على املوجات الكهرومغناطي�سية،
�أو ما يعرف مبوجات ال�ضوء يف تو�سيع دائرة
الإب�صار ،لذا فقد متكن الب�رش من ر�ؤي��ة ما
مل ي�ستطيعوا ر�ؤي �ت��ه م��ن ق�ب��ل ،كالبكترييا
وال�ط�ح��ال��ب وال �ف �ط��ري��ات ،وك �ي��ف تتكاثر،
البشر من رؤية ما لم
يستطيعوا رؤيته
من قبل كالبكتيريا
والفطريات
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المجهر أن يحجز
مكانه في قائمة
أفضل االكتشافات
الحديثة

صحة
قد تخفي أمراض ًا خطيرة

أعراض بسيطة
من املهم �أن ن�شري يف البداية �إىل �أن اال�ستهانة والتقليل من خطورة
الأعرا�ض املر�ضية التي قد ت�صيب �أي �إن�سان تت�ساوى يف خطورتها
مع التوهم املر�ضي ،حيث يعترب توهم املر�ض ،مر�ضاً يف حد ذاته،
واملق�صود هنا الدعوة �إىل التعامل مع �أي عر�ض �صحي بطريقة
معتدلة تتلخ�ص يف ع��دم املبالغة يف اخل��وف منه ،و�أي�ضاً طلب
امل�ساعدة الطبية املتمثلة يف �إجراء التحاليل �أو الأ�شعة التي يو�صي
بها الطبيب ،ولي�ست التي يقرر ال�شخ�ص امل�صاب �إجراءها ،وخا�صة
يف احلاالت التي ت�ستمر فيها الأعرا�ض ملدة طويلة ،ف�أخطر الأمرا�ض
املعروفة يتم ال�شفاء منه �إذا مت اكت�شافه مبكر ًا.

يجب عدم االستهانة
باألعراض المرضية
والتعامل معها بجدية
مهما كانت بسيطة

�إعداد :ال�صيديل �إلهامي الن�شار
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
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جفاف اجللد من بني الأعرا�ض التي رمبا د ّلت على الإ�صابة مب�شاكل �صحية خطرية

�أ�سباب ال�سعال
ال�سعال �أو الكحة هي �أحد �أعرا�ض العديد من
امل�شاكل ال�صحية ،فهي عر�ض لأمرا�ض التهاب
ال�شعب الهوائية واحل�سا�سية والربو ونزالت
الربد العادية ،ولكن �إذا ا�ستمر ال�سعال لفرتة
تتجاوز الأ�سبوعني فيجب عدم االنتظار لأكرث
من ذلك ،وا�ست�شارة الطبيب ب�أ�رسع وقت ،فقد
يكون هذا ال�سعال �إ�شارة على الإ�صابة مب�شكلة
�صحية خطرية ،وفيما يلي بع�ض هذه الأمرا�ض
التي يكون ال�سعال �أحد �أعرا�ضها:
�رسطان الرئة :ت�شري درا�سة طبية �إىل �أن ٪ 65
من امل�صابني ب�رسطان الرئة يعانون من �سعال
مزمن ،ويف كثري من الأح�ي��ان ،يكون ال�سعال
ه��و العر�ض الوحيد ل�رسطان ال��رئ��ة ،ويظن
غري املدخنني �أن ذلك يعني �أنهم غري معر�ضني
للإ�صابة ،لكن الأبحاث ت�شري �إىل �أن ما ي�صل
�إىل  ٪ 28من ح��االت �رسطان الرئة حت��دث يف
�أ�شخا�ص مل يدخنوا �سيجارة واحدة.
مر�ض ال�سل :عدم عالج مر�ض ال�سل قد ينتهي
إذا استمرت حالة
السعال ألكثر من
أسبوعين البد من
استشارة الطبيب

46

العـدد � - 481أبريل 2018

بوفاة املري�ض ،لذلك عند ا�ستمرار الكحة لأكرث
م��ن � 3أ��س��اب�ي��ع ،وك ��ان ه�ن��اك �أمل يف ال�صدر،
وفقدان بالوزن ،وتعب ،وحمى ،وتعرق ليلي،
�أو �إذا كان ال�سعال م�صحوب ًا بالدم فهذه �إ�شارة
الحتمال كبري للإ�صابة بال�سل ،الذي ميكن �أن
ينت�رش يف جميع �أنحاء اجل�سم ،مما قد ي�ؤدي
�إىل �إحلاق ال�رضر بالعمود الفقري ،واملفا�صل،
والدماغ ،وحتى القلب.
�آالم ال�صداع
يجب عدم �إهمال �آالم ال�صداع لأنه ،يف بع�ض
احلاالت يكون نذير ًا بوجود خطر يهدد �صحة
الإن�سان وحياته.
ال�صداع �أنواعه كثرية و�أ�شهرها على الإطالق
ال�صداع الن�صفي ،وهناك ال�صداع الع�صبي
والعنقودي .وال�صداع يف احلقيقة هو ظاهرة
ُيعاين منها �أغلب النا�س ،وهو لي�س مر�ض ًا،
ولكنه ُيعد �أحد الأعرا�ض ملر�ض ما ،فقد يرجع
�سببه �إىل ارتفاع يف �ضغط الدم �أو انخفا�ضه،
�أو �إىل وج��ود التهاب باجليوب الأن�ف�ي��ة� ،أو
�إم�ساك �أو �ضعف يف الب�رص� ،أو ت�صلب الرقبة
�أو تقل�ص ع�ضالتها ،وغري ذلك من الأعرا�ض
ال�ت��ي ُت�ع��د وا�ضحة وحم ��ددة ول�ه��ا عالجها.
وه��ذه النوعية م��ن الآالم نطلق عليها الآالم
الثانوية ،غري �أن هناك �أنواع ًا �أخرى من الآالم
نطلق عليها �آالم ال�صداع الأوىل ،حيث ال يوجد

لها �سبب حمدد ووا�ضح كال�صداع الن�صفي
وال�صداع التوتري ،و�إن كانت هناك العديد
م��ن النظريات تف�رس ح ��دوث �آالم ال�صداع
الن�صفي �إىل التغريات الدموية املخ ّية ،حيث
تتمدد الأوع�ي��ة الدموية ب��امل��خ ،مم��ا يقلل من
ف��ر��ص��ة و� �ص��ول الأك���س�ج�ين �إىل خ�لاي��ا امل��خ
ب�شكل طبيعي ،مما ي�ؤدي �إىل تهيج يف اخلاليا
الع�صبية التي ت�ؤدي �إىل الإح�سا�س بال�صداع
و�آالمه.
ممن يعانون من �آالم ال�صداع
�إذا كنت واحد ًا ّ
امل �ت �ك��ررة ،ف�ي�ج��ب ع�ل�ي��ك ا��س�ت���ش��ارة طبيبك
على ال�ف��ور ،فبع�ض �أورام ال��دم��اغ احلميدة
واخلبيثة ت�سبب ال�صداع املتكرر.
جفاف الب�شرة
اجللد اجلاف عر�ض م�ألوف ،وميكن معاجلته
ب�سهولة مبجرد املواظبة على و�ضع مرطب
الب�رشة ،ولكن �إذا ظل جاف ًا بالرغم من احلر�ص
على ا�ستعمال املرطب عندها فقط يجب التحقق
من عدد من الأع��را���ض املر�ضية التي �ستظهر
الصداع قد يكون في

بعض الحاالت نذيراً
بوجود خطر يهدد

صحة اإلنسان وحياته

عدم التنبه لبع�ض الأعرا�ض املر�ضية الب�سيطة قد ي�ؤدي �إىل تفاقم احلالة

بجانب جفاف اجللد ،لأن امل�شكلة لي�ست جمرد
مظهر �سيئ للب�رشة فقط ،فقد تكون ب�سبب
م��ر���ض خطري مل يتم اكت�شافه ب�ع��د ،وتكون
خطوة ال��ذه��اب للطبيب من �أج��ل اال�ست�شارة
الطبية ه��ي الأه ��م ،لأن ه��ذا اجللد اجل��اف قد
يخفى خلفه عدد ًا من الأمرا�ض اخلطرية منها:
مر�ض ال�سكري :عندما تكون م�ستويات ال�سكر
يف ال ��دم مرتفعة ب�شكل م��زم��ن ،يفقد ج�سمك
�سوائله مبعدل �أ��سرع ،وال��ذي ب��دوره ،ي��ؤدى
جلفافه.
ق���ص��ور ال �غ��دة ال��درق �ي��ة :ه��رم��ون��ات ال�غ��دة
الدرقية لها م�ستقبالت يف اجللد ،وتلعب دور ًا
يف �ضمان ا�ستمرار �أن حتل اخلاليا اجلديدة
حمل تلك التي يتم فقدانها ،فت�صبح الب�رشة
جافة ،وخ�شنة ،ومتق�رشة عند انخفا�ض هذه
الهرمونات .وميكن لطبيبك ت�أكيد �أو ا�ستبعاد
�إ�صابتك با�ضطراب ق�صور الغدة الدرقية عن
طريق طلب �سل�سلة من اختبارات الدم.
�أمرا�ض الكلى� :إن اجلفاف واحلكة يف اجللد،
الجلد الجاف يمكن
معالجته بمرطب
البشرة لكن قد يكون

خطيراً في حال استمر

يحدث عندما تكون الكلى مل تعد ق��ادرة على
احل�ف��اظ على ال �ت��وازن ال�صحيح م��ن امل�ع��ادن
واملواد املغذية يف الدم ،لذلك ف�إن جفاف اجللد
هو عالمة �أخ��رى بجانب غريها ،يجب �أال يتم
جتاهلها.
ما وراء الإم�ساك
ال يعترب الإم�ساك عامل خطر م�سبب ل�رسطان
القولون ،ولكن ميكن للإم�ساكِ امل�ستمر �أن
يكون م�ؤ�رش �إن��ذار مبكر للإ�صابة ب�رسطان
ال�ق��ول��ون .ل��ذل��ك ،يجب االنتباه م��ن النوبات
الطويلة من الإم�ساك غري املف�رسة ،و�أن ت�ؤخذ
بجدية ،كما يجب �أن ت�ست�شري الطبيب فور
�شعورك ب�أمر غري طبيعي يف حركة الأمعاء.
ي�ؤدي �رسطان القولون �إىل �إم�ساك منوذجي
�إذا كان الورم يعرقل م�سار القولون ،ويحدث
ه��ذا يف �أغلب الأح�ي��ان �إذا ك��ان ال��ورم يقع يف
القولون الأ�سفل �أو امل�ستقيم (اجلانب الأي�رس
للقولون) ،يف املنطقة التي يكون فيها الإخراج
��ص�ل�ب� ًا .ويف ال� �ع ��ادة ،ال ت�سبب الأورام يف
القولون العلوي (اجلانب الأمين) الإم�ساك،
لأن الإخ� ��راج يكون ��س��ائ� ًلا ،وميكن �أن مير
ب�سهولة �أكرث دون عرقلة
يجب �أن تنتبه �أي�ض ًا �إىل �أن الإم�ساك املزمن
قد ينجم عن ت�شكيلة وا�سعة من امل�شاكل ،مثل
داء ال�سكري ،وخلل الغدة الدرقية ،والأدوية

واعتالل الأع�صاب ،وقبل �أن يو�صي الأطباء
ب � ��أي م�ع��اجل��ة ل�ل�إم �� �س��اك امل ��زم ��ن ،ي�ج��ب �أن
يحاولوا حتديد ال�سبب ،مع �إمكانية ترجيح
�أن يكون ال�سبب هو �رسطان القولون.
الأمثلة كثرية وال ح�رص لها على الأعرا�ض
الب�سيطة التي تخفي وراءها �أمرا�ض ًا خطرية،
ول�ك��ن ي�ج��ب �أي �� �ض � ًا التنبيه ع�ل��ى الأم��را���ض
اخلطرية التي يف كثري من الأح�ي��ان ال تظهر
�أي �أعرا�ض على امل�صاب بها ،والتي تكت�شف
مبح�ض ال���ص��دف��ة ،م�ث� ًلا ع�ن��د ع�م��ل الفح�ص
الطبي للتقدم لوظيفة ما� ،أو الفح�ص الدوري
للعاملني� ،أو فح�ص م��ا قبل ال� ��زواج ال��ذي
�أق��ر يف العديد من البلدان� ،أو الفح�ص عند
التربع بالدم ،مما يدعم فكرة واح��دة قدمية
وم�ع��روف��ة للجميع ،وه��ي �أن ال��وق��اي��ة خري
من العالج ،فبع�ض الأم��را���ض تبد�أ مب�شاكل
�صحية ب�سيطة ،ولكن �إهمالها ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تفاقم املر�ض ،والت�أثري ال�سلبي على �صحة
املري�ض وحياته.
يجب التنبه إلى أن
اإلمساك المزمن قد
ينجم عن تشكيلة
واسعة من المشاكل
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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.

• •بطاقة تعارف ..من �أنتِ ؟ وما هي نوعية
الدرا�سة التي قمتِ بها ،وما هي اجلامعة
التي تخرجتِ منها؟
�أن��وار حممد الر�شود ،مهند�سة تخطيط يف
دائرة التخطيط ال�شامل .تخرجت من جامعة
الكويت ،تخ�ص�ص هند�سة كيميائية ،و�أقوم
حالياً ب�إمتام برنامج املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال.
• •ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤدينه؟
�أعمل يف ق�سم تطوير الأعمال بدائرة التخطيط
ال�شامل ،وتتمثل طبيعة عملي بامل�شاركة يف
�إعداد الدرا�سات ملختلف الأفكار وامل�شاريع
املبتكرة اجلديدة.
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أنوار الرشود

• •�إىل �أي مدى مل�ستِ اختالف بني طبيعة
أتمنى أن أسهم
احلياة العملية والدرا�سة النظرية؟
في تطوير العمل
االخ��ت�لاف ك��ب�ير ،ول��ك��ن ال ��ذي ���س��اع��دين يف
حتقيق التوازن �أنني مل �أبد�أ احلياة العملية
بالقطاع النفطي وأفخر
وال��ع��م��ل �إال بعد اج��ت��ي��از دورة تدريبية
بانتمائي إليه
ل�صندوق التنمية ،حيث تدربت يف �شركات
• •ما وراء اختياركِ للعمل يف القطاع النفطي؟ عاملية ،مما �ساعدين كثري ًا يف ا�ستيعاب جمال
تعد ال�ثروة النفطية امل�صدر الأول للدخل العمل ،واملقدرة على املواءمة بني ما در�سته
يف الدولة ،مما يجعل القطاع النفطي الأكرث يف تخ�ص�صي اجلامعي ،وما وجدته يف احلياة
�أهمية بني خمتلف القطاعات يف الكويت ،العملية على �أر�ض الواقع.
وكوين �أنتمي لهذا القطاع املهم ،و�أ�صبحت • •ما هي �أهم التحديات التي تقابلينها يف جمال
جزء ًا منه ،ف�إنني �أمتنى �أن �أ�سهم يف تطويره،
العمل؟ وكيف تتمكنني من التغلب عليها؟
وهو ما يعد مبثابة فخر كبري بالن�سبة يل.
�أعتقد �شخ�صياً �أن البريوقراطية هي من �أهم

جمموعة من الهوايات والريا�ضات التي متار�سها �أنوار الر�شود

التحديات التي تواجه العمل� ،أما كيف ميكن
التغلب عليها فمن خالل تغيري هذه الثقافة،
و�إدخال الأنظمة الإدارية احلديثة.
• •هل �شعرتِ �أن عملك يتنا�سب مع ميولكِ ؟
�أ�ستطيع �أن �أقول بكل ثقة �أن عملي واحلمد
هلل جاء موافقاً �إىل حد كبري مليويل ورغباتي.
• •ما هي �أهم الإجنازات التي قمتِ بتحقيقها
يف جمال العمل؟
اعتز ب�أنني �شاركت يف عدد من الإجنازات �إىل
جانب زمالئي وزميالتي يف دائرة التخطيط
ال�شامل ،ومنها:
 ا�ستخدام الربجمة اخلطية لعمل درا�ساتاقت�صادية و�إمتام اخلطة اخلم�سية.
 امل�ساهمة يف درا�سة تكامل م�صفاة الزورم��ع البرتوكيماويات قبل �إن�شاء �شركة
ال�صناعات البرتولية املتكاملة .KIPIC
 �إن��ه��اء درا���س��ة ا�ستخدام الغاز امل�سالالبيروقراطية من أهم
التحديات والتغلب
عليها يتطلب تغيير
في الثقافة

كوقود.
 و�ضع ا�سرتاتيجية االبتكار.• •ما هي ر�ؤيتكِ فيما يتعلق بتطوير الذات؟
من �أهم �سبل تطوير الذات اكت�شاف الثقافات
املختلفة واخلروج عن امل�ألوف ،وي�ساعدين يف
حتقيق هذه الأهداف حبي لل�سفر والقراءة.
• •ما هي طموحاتكِ  ،وما الذي تودين حتقيقه
يف امل�ستقبل؟
�أتطلع يف امل�ستقبل �إىل �أن �أمتكن من �أحداث ت�أثري
�إيجابي لي�س على م�ستوى �شركتي وبلدي فح�سب،
ولكن على م�ستوى العامل.
• •ما هي �أولوياتكِ يف احلياة؟
 اال�ستمرارية يف التعلم وتطوير الذات. �إر�ضاء عائلتي ومت�ضية املزيد من الوقتمعها.
 امل�ساهمة بقدر الإمكان يف �إ�سعاد من حويل.• •ما هي هواياتكِ  ..وهل حتر�صني على
ممار�ستها؟ وهل هناك م�شاركات يف بطوالت
�أو م�سابقات فيما يتعلق ب�أي هواية؟
الريا�ضة من الأم��ور الهامة يف حياتي ،و�أحر�ص
على ممار�سة ع��دد من الريا�ضات منها ركوب
ال��دراج��ة ال��ه��وائ��ي��ة ،وال��غ��و���ص ،والفرو�سية،

واليوغا .وقد �شاركت ب�سباق للدراجات يف �شركة
النفط و�سباق الـ . triathalon
�أحببت كثري ًا ريا�ضة التزلج ،ولكن ال ميكنني
اال�ستمرار يف ممار�ستها �إال من مو�سم �إىل �آخر �إذا
�سنحت يل الفر�صة .ومن ناحية �أخرى �أحب هواية
الر�سم ،وا���ش�ترك يف بع�ض ال ��دورات لتعلم فن
الر�سم ،وال زلت �أحاول �إتقانه.
• •ما الذي حققته يف جمال ممار�سة الهواية؟
ح�صلت على عدد من امليداليات ،ولكن �أه��م ما
�أحققه هو اال�ستمتاع بالوقت وق�ضاء وقت الفراغ
يف عمل �شيء مفيد.
• •ما ال�س�ؤال الذي توقعته ومل ا�س�أله لكِ ؟ وما
هي الإجابة؟
مل ت�س�أليني �إذا كنت �أتكلم لغة ثالثة ،اجلواب
نعم ،فقد ق�ضيت �ست �سنوات تقريباً يف تعلم هذه
اللغة ،وال �أزال �أتعلمها ،وهي اللغة الفرن�سية،
التي �أحتدثها ،و�أحاول جاهد ًة لكي �أتقنها.
الخروج عن المألوف
من سبل تطوير
الذات والسفر والقراءة
عوامل مساعدة
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هل تعلم ؟

•�أن الكويت ان�ضمت �إلى منظمة البلدان
الم�صدرة للنفط (الأوبك) �سنة .1960

معلومات عامة

•�أنه تم في عام  1968تو�سيع ميناء
الأحمدي ور�ست �أول ناقلتين عمالقتين
بحمولة  326000طن �إلى الجزيرة
اال�صطناعية التي تقع على م�سافة 10
�أميال تقريب ًا من �شاطئ ميناء االحمدي.

ً
ت�سمية في العالم هو «محمد».
•�أكثر الأ�سماء
•�أول من �سكن �سوريا من ال�شعوب هم الكنعانيون منذ
�أكثر من  3000عام قبل الميالد.
•الجمل من �أقوى الحيوانات ذاكرة.

•�أنه تم ت�صدير �أول �شحنة من النفط الخام
بعد التحرير في .1991/7/27

كلمات

•لي�س الفقير من ملك القليل �إنما الفقير من طلب الكثير.

من الكويت

•افتتاح �أول مجل�س �أمة كان في .1963/1/29

•خير لك �أن تت�ألم لأجل ال�صدق من �أن تكاف�أ لأجل الكذب.

ناد ريا�ضي في الكويت وهو «النادي
•ت�أ�سي�س �أول ٍ
الأهلي» تم �سنة .1952

ترج ال�سماحة من بخيل **** فما في النار للظم�آن ماء
وال ُ

•ت�أ�س�ست �شركة الكهرباء الأهلية في عام
.1934

ورزقك لي�س ينق�صه الت�أني **** ولي�س يزيد في الرزق العناء
)ال�شافعي(

شخصيات

•ابن ه�شام الأن�صاري :هو عبداهلل جمال الدين بن يو�سف بن ه�شام الأن�صاري الم�صري
( .)761-708يعد �أحد �أئمة النحو العربي ،وكان رحمه اهلل وا�سع االطالع ،وله العديد
من الكتب والم�ؤلفات مثل الإعراب عن قواعد الإعراب ،والألغاز النحوية ،والجامع الكبير،
والجامع ال�صغير ،و�شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،وكتب �أخرى كثيرة.
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• •�ضيوف البنك ال�صناعي الكويتي� ،أ�ستاذ االقت�صاد في الجامعة
الأميركية ببيروت د .محمد ذياب ،وم�ست�شار المدير العام لهيئة
الكهرباء النرويجية هاري جو ،ورئي�س ق�سم االقت�صاد في البنك
الدولي برتل وال�ستيد ،والأ�ستاذ بكلية الهند�سة الميكانيكية في
جامعة وي�سكون�سن د .علي ال�سراج ،ومحمد جمال ،وعزالدين
ح�سين ،من بنك الكويت ال�صناعي في زيارة لم�صفاة الأحمدي في
.1975/1/12
• •وفد من جامعة الخرطوم (كلية التجارة) برئا�سة د� .أحمد
محمد وداعة اهلل خالل زيارة لمن�ش�آت ال�شركة في .1975/1/6

الوطنية عدد فبراير 1975
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