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کلمۀ العدد المحتویات

سالمتكم .. 
أوالً!

حلويات 
رمضان!

العمل
الجماعي

خلود �سعد املطريي

حتديات كبرية

ومتجددة،  كبرية  حتديات  عام  ب�صكل  النفطية  ال�صناعة  تواجه 

اأح��د  باعتباره  اخل�صو�ص،  وج��ه  على  التكرير  قطاع  وي��واج��ه 

املكونات الرئي�صية لهذه ال�صناعة، حتديات م�صتقبلية، تتطلب من 

العاملني فيه بذل الكثري من اجلهد، للتعامل معها بكفاءة، وبالتايل 

�صمان البقاء يف دائرة املناف�صة العاملية.

اأولئك  �صيما  ول  البع�ص،  يعتقدها  قد  التي  بالب�صاطة  لي�ص  الأمر 

ال�صناعة من خارج نطاقها، ول يدركون  اإىل هذه  الذين ينظرون 

بطبيعة احلال خفاياها، واآليات عملها، وطبيعة املناف�صة املحتدمة 

ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي، ف�����ص��اًل ع��ن ال�����ص��واب��ط وال���ص��رتاط��ات 

واملوا�صفات التي جتد �رشكات النفط نف�صها ملزمة بها، ويتوجب 

عليها طوال الوقت تطبيقها والعمل بها.

لعل اأحد اأهم تلك التحديات هو املتمثل بالتحدي البيئي، وهو حتٍد 

بارز على درجة عالية من الأهمية، تواجهه الدول املنتجة للنفط، 

ومن بينها دولة الكويت، التي تعمل من جانبها للتقليل من الآثار 

من�صاآتها  تطوير  خالل  من  ال�صناعة،  هذه  على  املرتتبة  ال�صلبية 

تطبيق  اإىل  اإ�صافة  العاملية،  البيئية  املتطلبات  لتواكب  النفطية، 

حزمة من القواعد والإجراءات التي تراعي هذا اجلانب.

يعمل القطاع النفطي الكويتي من خالل موؤ�ص�صة البرتول الكويتية 

وال�رشكات التابعة يف اإطار منظومة واحدة، تتكامل فيها الأدوار، 

من اأجل حماية البيئة، كقيمة جمتمعية واإن�صانية، اإىل جانب تعزيز 

�صورة و�صمعة الكويت، كدولة رائدة منتجة للنفط على م�صتوى 

العامل.

اجلانب  هذا  تويل  ال�رشكة  فاإن  الوطنية«،  »البرتول  ل�  وبالن�صبة 

جل اهتمامها، ويعد م�رشوع الوقود البيئي، الذي �صيبداأ ت�صغيله 

يف غ�صون الأ�صهر القليلة القادمة، اأحد امل�صاريع ال�صخمة، التي 

اإنتاج متفوق ل  اإىل حتقيق املعادلة ال�صعبة ..  ن�صعى من خاللها 

يغفل اأبدًا البعد البيئي. 
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شؤون 
نفطية

فرص صناعية
في المشاريع النفطية

مؤتمر للتعاون بين 

القطاعين النفطي 

والخاص لتعزيز 

والتوسع في 

الصناعة النفطية

اإر�ساء  بدء  مع  الكويتية  البرتول  ملوؤ�س�سة  الطموحة  الروؤية  اإط��ار  يف 

ال�سناعية  »الفر�ص  �سعار  اختيار  مت   ،2040 الرابعة  اال�سرتاتيجية 

الكويت  »ا�سرتاتيجية حتويل  ملوؤمتر  النفطية«،  امل�ساريع  املرتتبة على 

مركزا لتطوير ال�سناعات النفطية«، ومن اأهم مرتكزاتها تعزيز ال�سناعات 

النفطية لتجنب اآثار تذبذب االأ�سعار، اإ�سافة اىل اأن التو�سع يف ال�سناعات 

النفطية، خ�سو�ساً البرتوكيماويات وم�ستقاتها، ميثل خيارا ا�سرتاتيجيا 

النفطي من خالل نظرة طويلة االأجل  لقيادات املوؤ�س�سة والقطاع  وهدفا 

ت�ستقرئ املتغريات االقت�سادية حمليا واإقليميا وعامليا.
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ع طموح تو�سُّ

كر�ص املوؤمتر الذي ناق�ص التعاون بني القطاع 

يف  التو�صع  خيار  البرتول  وموؤ�ص�صة  اخلا�ص 

الطموحة  والروؤية  النفطية  ال�صناعات  جانب 

الرامية لتعزيز مكانة الكويت اإقليميا ودوليا يف 

جمال تطوير ال�صناعات النفطية، خ�صو�صا يف 

جمال ال�صناعات البرتوكيماوية، حيث اأن هذا 

اخلا�ص  للقطاع  �صخمة  فر�صا  �صيولد  املنحى 

امل��ح��ل��ي ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه، ����ص���واء ال�����رشك��ات 

املتخ�ص�صة العاملة يف املجال النفطي اأو القطاع 

امل�����رشيف وغ��ريه��ا م��ن ال�����رشك��ات يف امل��ج��الت 

امل�صاندة واللوج�صتية.

1.2 مليار دينار
الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

و�صعت  املوؤ�ص�صة  اأن  اأك���د  ال��ع��د���ص��اين،  ن���زار 

القطاع  م�صاركة  لتعزيز  متكاماًل  ب��رن��اجم��ًا 

على  وال�رشاكة  النفطية  امل�صاريع  يف  اخلا�ص 

اأ�صا�ص الكفاءة.

ا�صرتاتيجية  م��وؤمت��ر  اف��ت��ت��اح  خ��الل  واأو���ص��ح 

ال�صناعات  لتطوير  مركز  اإىل  الكويت  حتويل 

النفطية، نيابة عن وزير النفط بخيت الر�صيدي 

على  املرتتبة  الوظيفية  »الفر�ص  عنوان:  حتت 

امل�صاريع  دور  اأهمية  على  النفطية«،  امل�صاريع 

على  تعمل  �صناعية  فر�ص  توفري  يف  النفطية 

تطوير القطاع اخلا�ص.

واأ�����ص����اف ب��ح�����ص��ور ال���روؤ����ص���اء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

لل�رشكات التابعة للموؤ�ص�صة وكبار ال�صخ�صيات 

مفهوم  تعزيز  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  النفطية، 

العام  والقطاع  اخلا�ص  القطاع  بني  ال�رشاكة 

املحلي،  القت�صاد  دع��م  على  العمل  خ��الل  من 

وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص جلعله ���رشي��ك��ًا يف 

التنمية.

ومتت ال�صتعانة بالبنوك املحلية التي �صاهمت 

الوقود  م�رشوع  من  دينار  مليار   1.2 بتمويل 

البيئي، حيث اأو�صح اأن العمل جار على اإ�رشاك 

امل�صاريع  متويل  يف  والعاملية  املحلية  البنوك 

ال��ن��ف��ط��ي��ة ال���ق���ادم���ة، ك��ب��ن��اء امل���راف���ق ال��دائ��م��ة 

ل�صترياد الغاز امل�صال وبناء الناقالت وجممع 

ال��زور  م�صفاة  مع  املتكامل  البرتوكيماويات 

والدبدبة لالإنتاج الطاقة ال�صم�صية.

وتبلغ قيمة املحتوى املحلي يف امل�صاريع النفطية 

م�رشوعي  مثل  تنفيذها،  اجل���اري  ال�صخمة 

الوقود البيئي وم�صفاة الزور 1.8 مليار دينار 

امل�����رشوع��ني، م�صيفا  ع��ق��ود  قيمة  اإج��م��ايل  م��ن 

عمالة  لتكويت  برناجمًا  و�صعت  املوؤ�ص�صة  اأن 

عمالة  يف  التكويت  ن�صبة  بلغت  حيث  امل��ق��اول، 

ن�صبة  زي��ادة  اإىل  اإ�صافة  املئة،  يف   25 امل��ق��اول 

املحتوى املحلي يف امل�صاريع والأن�صطة النفطية، 

للعام املايل 2016/2017 اإىل حوايل 1.3 مليار 

دينار.

1.7 مليون برميل
يف ورق����ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ق��دم��ه��ا م��دي��ر دائ����رة 

الآثار  حول  العجمي،  فهاد  ال�صامل  التخطيط 

الإيجابية مل�صاريع »البرتول الوطنية« بعنوان: 

واآثارها  وامل�صتقبلية  القائمة  امل�صاريع  »حجم 

القت�صادية على تنويع م�صادر الدخل«، اأكد اأن 

اإىل  املحلية  التكرير  زيادة طاقة  تنوي  ال�رشكة 

وزيادتها   ،2025 يف  يوميًا  برميل  مليون   1.7

بعني  الأخ��ذ  مع   ،2035 يف  برميل  مليوين  اإىل 

الع��ت��ب��ار ���ص��م��ان ت��ع��ظ��ي��م ت�����رشي��ف ال��ن��ف��وط 

الكويتية الثقيلة.

م�صتوى  اأعلى  تنوي حتقيق  ال�رشكة  اأن  وذكر 

من الطاقة التحويلية مل�صايف ال�رشكة، وتوفري 

املحلية  للموا�صفات  وفقًا  البرتولية  املنتجات 

نزار العد�صاين اأثناء اإلقاء كلمته الفتتاحية

العدساني: البنوك 

المحلية ساهمت 

بتمويل 1.2 مليار دينار 

من مشروع الوقود البيئي

أهمية المشاريع 

النفطية في توفير فرص 

صناعية تعمل على 

تطوير القطاع الخاص
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ال�رشكة  اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  امل��ط��ل��وب��ة،  وال��ع��امل��ي��ة 

ت�صعى اإىل حتقيق التكامل بني عمليات التكرير 

والبرتوكيماويات حمليًا، وتطبيق اأعلى املعايري 

عليها  واملحافظة  الت�صغيل،  يف  للتميز  العاملية 

�صناعة  جمال  يف  وال�صتدامة  الريادة  لتحقيق 

النفط والغاز.

للمحفظة  م�صتمرة  مبراجعة  ال�رشكة  وتقوم 

من  املثلى  املحفظة  اإىل  للو�صول  الت�صغيلية، 

وا�صتبعاد  امل��ت��اح��ة،  الفر�ص  ا�صتغالل  خ��الل 

�صميم  من  لي�صت  التي  املربحة،  غري  الأ�صول 

عمليات واأن�صطة املوؤ�ص�صة.

البديل اال�سرتاتيجي

تلبية  اإىل  ت�صعى  ال�رشكة  اأن  اإىل  العجمي  ونوه 

لدولة  وامل�صتقبلية  احلالية  الطاقة  احتياجات 

ال��ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق ت��زوي��د خليط م��ن اأن���واع 

الوقود املختلفة، والأمثل اقت�صاديًا وبيئيًا مع 

لها،  البديل ال�صرتاتيجي  احلر�ص على توفري 

واملتجددة  البديلة  الطاقة  م�صادر  وا�صتغالل 

وم�صادر الطاقة الأخرى يف حال حتقيقها قيمة 

البرتول  موؤ�ص�صة  وعمليات  لأن�صطة  م�صافة 

الكويتية.

الطاقة  يف  ال��ت��و���ص��ع  اإىل  ال�����رشك��ة  وت�صعى 

خطط  مع  متا�صيا  الغاز  ملعاجلة  الت�صنيعية 

 2.25 ال�رشكة  تنتج  اإذ  امل�صتقبلية،  الإنتاج 

مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، و�صيتنامى 

الإنتاج اإىل 3.03 مليارات قدم مكعبة يوميًا 

غاز  لإنتاج  خام�صة  وح��دة  اإن�صاء  خالل  من 

اأن تدخل  ي��ت��وق��ع  ال��ت��ي  امل�����ص��ال،  ال���ب���رتول 

اخلدمة يف 2019.

اأن  اإىل  ال�صامل  التخطيط  دائ��رة  مدير  واأ�صار 

 3.8 اإىل  فيها  الإنتاج  �صي�صل  الثانية  املرحلة 

مليار قدم مكعبة يوميًا من خالل اإن�صاء وحدة 

�صاد�صة لإنتاج الغاز البرتويل يتوقع اأن تدخل 

اخلدمة يف 2025 وبطاقة اإنتاجية تقدر بحوايل 

805 ماليني قدم مكعبة يوميًا.

ا�صتكمال  يف  ق��دم��ًا  ال�����رشك��ة  مت�صي  و���ص��وف 

برنامج اإن�صاء 100 حمطة تعبئة وقود جديدة 

بحلول عام 2022، حيث جرى تنفيذ املجموعة 

الأوىل وتت�صمن 19 حمطة، ي�صاف اليها اإن�صاء 

43 حمطة تعبئة وقود بحلول عام 2040.

م�ساهمة البنوك 

موؤ�ص�صة  يف  واملالية  للتخطيط  املنتدب  الع�صو 

جانبها،  من  الزعابي،  وفاء  الكويتية  البرتول 

الطاقة  للتو�صع يف  اأن هناك خططًا  اإىل  اأ�صارت 

وباأعلى  تدريجيًا  الكويت  دول��ة  يف  التكريرية 

م�صتوى حتويلي لت�صل اإىل نحو مليوين برميل 

العتبار  عني  يف  الأخ��ذ  مع   ،2035 عام  يوميًا 

الكويتية  ال��ن��ف��وط  ت�����رشي��ف  تعظيم  ���ص��م��ان 

وك��ذل��ك  امل��ح��ل��ي��ة،  ال��ت��ك��ري��ر  م�����ص��ايف  يف  الثقيلة 

تلبية الحتياجات املحلية من الطاقة، وحتقيق 

التكامل بني عمليات التكرير والبرتوكيماويات 

داخل دولة الكويت.

تنوي  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  اأن  ال��زع��اب��ي  ذك���رت 

الدخول يف فر�ص ا�صتثمارية جمدية اقت�صاديًا 

عن طريق امل�صاركات اأو التحالفات، وبالرتكيز 

لت�رشيف كميات من  ال��واع��دة،  الأ���ص��واق  على 

تدريجيًا  الكويتية  الهيدروكربونية  امل���وارد 

لت�صل اإىل 1.3 مليون برميل يوميًا عام 2035، 

مع حتقيق التكامل الفعال بني عمليات التكرير 

القيمة  يعظم  ومبا  البرتوكيماويات،  وعمليات 

يف  التناف�صي  الو�صع  على  واملحافظة  امل�صافة 

املناطق  اأوروب��ا والتو�صع يف  التجزئة يف  �صوق 

تسعى “البترول الوطنية” 

إلى تلبية احتياجات 

الطاقة الحالية 

والمستقبلية للكويت

العجمي: 1.7 مليون 

برميل الطاقة 

التكريرية    “البترول 

الوطنية” في 2025

مطلوب من القطاع اخلا�ص مواكبة طموح وتطلعات القطاع النفطي
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ذات النمو املرتفع.

مت الك�صف عن �رشف القطاع النفطي نحو 500 

ال�صرتاتيجية  التوجهات  لتنفيذ  دولر  مليار 

حتى عام 2040، منها 114 مليار دولر خالل 

ال�صنوات اخلم�ص املقبلة.

البويل بروبيلني

�صناعة  ���رشك��ة  يف  التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب 

امل�صيطري  اإب��راه��ي��م  البرتولية  الكيماويات 

القطاع  من جانبه، قدم ورقة عمل حول دور 

اخلا�ص يف امل�صاريع النفطية يف م�صنع �صفائح 

ال���ب���ويل ب��روب��ي��ل��ني وم�����ص��ن��ع األ���ي���اف ال��ب��ويل 

ال�رشكة  اأن  خاللها  م��ن  ك�صف  بروبيلينن، 

البرتوكيماويات  ن�صاط  يف  التو�صع  ت��ن��وي 

اأو  بناء  طريق  عن  وخارجها،  الكويت  داخ��ل 

وعمليات  اأ���ص��ول  و���رشاء  الأ���ص��ول،  تو�صعة 

الندماج مب�صاركة �رشكاء منا�صبني للمحافظة 

الأول��ي��ف��ي��ن��ات  �صناعة  يف  رائ����دة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 

والعطريات.

القطاع اخلا�ص

التنفيذي  الرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 

يف ال�����رشك��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ب��رتول��ي��ة 

�رشورة  على  �صدد  ال�صيف،  خالد  »نابي�صكو« 

يف  امل�صاريع  تنفيذ  يف  اخلا�ص  القطاع  اإ���رشاك 

م�صيفًا  منها،  الكربى  ل�صيما  النفطي  القطاع 

و�رشكاتها  البرتول  موؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  اأن 

امل�رشوعات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   20 ب��اإع��ط��اء  التابعة 

جيدة  فر�صة  تعد  املحلية،  لل�رشكات  كح�صة 

على  اخل��ا���ص  القطاع  ب��دخ��ول  تعزيزها  يجب 

ال��ك��ربى يف  امل�����ص��اري��ع  ال��ع��م��ل وتنفيذ  ط��اول��ة 

الدولة.

معوقات ومرونة

العي�صى،  عي�صى  »م��ف��ازك«  �رشكة  موؤ�ص�ص 

تقف  التي  العوائق  من  كثريًا  هناك  اإن  ق��ال 

حتديات م�ستقبلية

اإم«  اإف  »اإن  نظمته  ال��ذي  املوؤمتر  يف  �صارك 

لال�صت�صارات الدولية، نخبة من رواد وخرباء 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، مل��ن��اق�����ص��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإىل مركز لتطوير ال�صناعات  حتويل الكويت 

خ�صو�صًا،  والبرتوكيماوية  عمومًا  النفطية 

الروؤية  اإجناح  و�صبل  امل�صتقبلية  والتحديات 

امل�صرتكة.

ماضون في برنامج 

إنشاء 100 محطة 

تعبئة وقود جديدة 

بحلول عام 2022

اإىل  لفتًا  اخلا�ص،  القطاع  عمل  اأم��ام  حائاًل 

املئة  5 يف  �صوى  القطاع اخلا�ص ل ميثل  اأن 

الكلي  لالقت�صاد  الإج��م��ايل  ال��ن��اجت  م��ن  فقط 

امل�صاريع  متويل  اأن  اإىل  ولفت  ال��ك��وي��ت،  يف 

ال�صغرية يحتاج مزيدًا من املرونة، ل تتوفر 

يف اجلهات التمويلية، وبالتايل يقف اأ�صحاب 

اأفكارهم  اإمت��ام  ع��دم  عن  عاجزين  امل�صاريع 

وم�����ص��اري��ع��ه��م، م��ط��ال��ب��ًا ب�������رشورة و���ص��ع 

ل�صمان  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  اأم����ام  ت�صهيالت 

الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية.

اال�ستثمار االأجنبي

ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�������رشك���ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 

حمزة  »كيبيك«  املتكاملة  البرتولية  لل�صناعات 

بخ�ص، اأو�صح اأن اأهم املعوقات، التي تعرت�ص 

القطاع ال�صناعي يف البالد هي الهجرة العك�صية 

لال�صتثمار الأجنبي، م�صيفًا اأن الفر�صة العاملية 

»�رشاكة  ه��ي  للكويت  اأتيحت  التي  ال��وح��ي��دة، 

داو«.

ابتكار  على  تعمل  الكويت  اأن  بخ�ص  واأو���ص��ح 

الأجانب  امل�صتثمرين  ت�صاهم يف هجرة  اأ�صاليب 

ب�صبب الإج��راءات التي تفر�ص عليهم، م�صددا 

ع��ل��ى احل���اج���ة ل���وج���ود ج��ه��ة م��رك��زي��ة ت��وح��د 

اجلهود، وتكون لديها احلرية يف اتخاذ القرار 

منها  الأجنبية  خ�صو�صًا  ال�صتثمارات  جلذب 

واملرتبطة بالفر�ص ال�صناعية النفطية.

�صّكل املوؤمتر فر�صة �صانحة للقطاع اخلا�ص لعر�ص خدماته واإمكاناته
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مستقبل أفضل
مؤتمر الكيمياء الخامس

العلمية  الثورات  يف  االأ�سا�سي  ودوره  الكيمياء  علم  الأهمية  نظرا 

الكيميائية  اجلمعية  حر�ست  التنمية،  عجلة  ودفع  والعملية، 

عنوان  حتت  اخلام�ص  الدويل  موؤمترها  يكون  اأن  على  الكويتية 

علمية  ورقة   36 فيه  �ساركت  وقد  اأف�سل«،  مل�ستقبل  »الكيمياء 

و120 مل�سقا علميا، وجاء حجم امل�ساركة ليدلل على ما حتظي به 

دولة الكويت من مكانة مرموقة على ال�سعيدين العلمي والعاملي. 

مؤتمر عالمي رعاه 

سمو أمير البالد 

ونظمته الجمعية 

الكيميائية الكويتية

25 دولة

امل��وؤمت��ر ال��ذي اأق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �صمو اأم��ري 

ال��ب��الد ال�����ص��ي��خ ���ص��ب��اح الأح���م���د ح��ف��ظ��ه اهلل 

ورعاه، وبح�صور نائب وزير �صوؤون الديوان 

ومب�صاركة  العبداهلل،  حممد  ال�صيخ  الأم��ريي 

دول��ة،   25 من  والباحثني  العلماء  من  نخبة 

ن��اق�����ص اأح������دث ال���ت���ط���ورات وال�����ص��ن��اع��ات 

وال��ط��رق  الكيمياء،  علم  يف  والتخ�ص�صات 

الطاقة  وكيمياء  الكيمياء،  تعليم  يف  احلديثة 

املتجددة،  الطاقة  بكيمياء  املمثلة  امل�صتدامة 

وال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة، وال��ك��ي��م��ي��اء اخل�����رشاء، 

املتقدمة،  امل��واد  وكيمياء  البيئية،  والإدارة 

املواد  وكيمياء  النانو،  مواد  بكيمياء  املمثلة 

للتحلل  القابلة  البوليمرات  وكيمياء  الطبية، 

البيولوجي.

كل عامني

اجلمعية  رئي�ص  نائب  اأو�صحت  جانبها،  من 

اإقامة  اأن  الن�صار  هدى  الكويتية  الكيميائية 

عام  منذ  عامني  كل  دوري  ب�صكل  املوؤمتر  هذا 

على  ي��دل  الأم���ري،  �صمو  رع��اي��ة  2010 حت��ت 

املتوا�صل  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  �صموه  ح��ر���ص 

والأهمية  الأث��ر  بالغ  له  مما  والعلماء،  للعلم 

للخروج  قبل اجلمعية  يف م�صاعفة اجلهد من 

واإظهار  عامليا،  الكويت  ب�صمعة  يرقى  مبوؤمتر 

امل��ج��الت  �صتى  يف  الكيمياء  علم  دور  اأهمية 

من  العديد  ح��ل  يف  الأ���ص��ا���ص��ي  دوره  واإب����راز 

املحلية  امل�صتويات  العلمية على كافة  الق�صايا 

والإقليمية والعاملية.

الكويت  دول��ة  ا�صت�صافة  مع  امل��وؤمت��ر  تزامن 

الأعلى  للمجل�ص  والثالثني  ال�صابعة  ال��دورة 

لحت����اد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ني ال���ع���رب وال�����ذي ن��ال��ت 

رئا�صته،  �رشف  الكويتية  الكيميائية  اجلمعية 

 1982 عام  ن�صاأتها  اهتمت اجلمعية منذ  وقد 

فعاليات
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حجم المشاركة عكس 

المكانة العلمية 

المرموقة التي

تحتلها دولة الكويت

المواضيع التي 

ناقشها المؤتمر 

تحظى باهتمام كبير 

في الوقت الراهن 

الكويت  دول��ة  يف  الكيمياء  علم  اأهمية  ب��اإب��راز 

وال���دورات  والفعاليات  الأن�صطة  خ��الل  م��ن 

التدريبية.

دور م�سرق

يف هذا ال�صدد، ذكر رئي�ص اللجنة التنظيمية د. 

حيدر بهبهاين، اأن املوؤمتر يربز الدور امل�رشق 

الفعاليات  وت��ن��ظ��ي��م  ا�صت�صافة  يف  ل��ل��ك��وي��ت 

التي  املوا�صيع  اأن  موؤكدًا  املتميزة،  العلمية 

يف  ك��ب��ريا  اهتماما  تالم�ص  امل��وؤمت��ر  ناق�صها 

الكيمياء  علوم  تتداخل  حيث  الراهن،  الوقت 

وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا م���ع خم��ت��ل��ف ج���وان���ب احل��ي��اة 

تاأثرياتها  ب��ي��ان  على  حري�صني  يجعلنا  مم��ا 

واأدوارها املتعددة.

ق�صايا  اأي�����ص��ا  ت��ن��اول  امل���وؤمت���ر  اأن  اىل  ون���وه 

اأب���رزه���ا الجت��اه��ات  م��ه��م��ة،  علمية  وج��وان��ب 

والأ����ص���ال���ي���ب احل��دي��ث��ة يف ت��ع��ل��ي��م ال��ك��ي��م��ي��اء، 

التكنولوجيا  يف  الكيمياء  تطبيقات  اإىل  اإ�صافة 

العلوم،  خمتلف  يف  وا�صتخداماتها  احلديثة، 

وا�صتخداماتها  املتقدمة  باملواد  تتعلق  وق�صايا 

املواد  تلك  لتطوير  احلاجة  يف �صوء  امل�صتقبلية 

لال�صتفادة املثلى.

ال��ب��اح��ث��ني  اإىل م�����ص��ارك��ة ك��وك��ب��ة م���ن  ون�����وه 

واملخت�صني يف جمال الكيمياء من داخل وخارج 

م��وؤمت��رات  يف  متعددة  م�صميات  حت��ت  الكويت 

دولية منذ العام 2010، انتهت بتو�صيات غاية 

يف الأهمية تعالج العديد من الق�صايا الهامة يف 

الطاقة.  وم�صادر  والبيئة  والبرتول  ال�صناعة 

على  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  على  القائمون  ح��ر���ص  كما 

ا�صتثمار  بكيفية  تخت�ص  هامة  ق�صايا  مناق�صة 

والتطوير  والتنمية  احلياة  اأم��ور  يف  الكيمياء 

مل�صتقبل اأف�صل.

فر�سة فريدة

العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  اأ����ص���ار  ج��ان��ب��ه،  م���ن 

للموؤمتر د. ح�صن الربيعة، اإىل اأن املوؤمتر يوفر 

والكيميائيني  والباحثني  والعلماء  لالأكادمييني 

النتائج  وم��ن��اق�����ص��ة  مل�����ص��ارك��ة  ف��ري��دة  ف��ر���ص��ة 

والتطبيقات  والأب���ح���اث  ال��درا���ص��ات  واأح����دث 

اجلديدة يف علوم الكيمياء. واأو�صح اأنه يتناول 

املحاور التالية:

تعليم  يف  امل�صتقبلية  الجتاهات  الأول:  املحور 

الكيمياء.

اأ�صاليب تطوير كفاءات تدري�ص الكيمياء.  -1

الأ�صاليب احلديثة يف تعليم الكيمياء.  -2

ال��ت��ج��ارب  اأداء  يف  احل��دي��ث��ة  الأ���ص��ال��ي��ب   -3

املخربية.

املحور الثاين: الكيمياء ال�صناعية امل�صتدامة

موارد الطاقة التقليدية والطاقة البديلة.  -1

2-  تطورات الكيمياء يف �صناعة النفط والغاز.

الكيمياء اخل�رشاء واإدارة املخلفات.  -3

تطورات الأجهزة التحليلية.  -4

املحور الثالث: كيمياء املواد املتقدمة.

عن املوؤمتر

اف��ت��ت��ح ن��ائ��ب وزي����ر ����ص���وؤون ال��دي��وان  •

الأم�������ريي ال�����ص��ي��خ حم��م��د ال���ع���ب���داهلل، 

املوؤمتر،  لفعاليات  امل�صاحب  املعر�ص 

ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  فيه  �صاركت  ال���ذي 

ال��ك��وي��ت��ي��ة، وال��ع��دي��د م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات 

الأكادميية والبحثية وال�رشكات املحلية 

لالطالع  املوؤمتر،  مبحاور  ال�صلة  ذات 

على اأحدث التقنيات والأجهزة والآلت 

وامل��ع��دات وامل���واد اخل���ام، اإ���ص��اف��ة اإىل 

اهتمام  على  ت�صتحوذ  التي  اخل��دم��ات 

الكيميائيني. 

افتتاح  • يف  اخل����رايف  ف��اي��زة  د.  ���ص��ارك��ت 

املوؤمتر واملعر�ص امل�صاحب له، وح�رش 

والباحثني  العلماء  م��ن  نخبة  الفتتاح 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ني م����ن داخ������ل ال��ك��وي��ت 

وروؤ�صاء  ممثلو  ح�رشه  كما  وخارجها، 

الحتادات العربية والآ�صيوية للكيمياء، 

الكيميائية  اجلمعيات  اأع�صاء  وبع�ص 

اخلليجية والعربية.  

علمية  • وج��وان��ب  ق�صايا  امل��وؤمت��ر  ت��ن��اول 

اأب��رزه��ا الجت��اه��ات والأ���ص��ال��ي��ب  مهمة 

اإ���ص��اف��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء،  تعليم  يف  احل��دي��ث��ة 

التكنولوجيا  يف  الكيمياء  تطبيقات  اإىل 

وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا يف خمتلف  احل��دي��ث��ة، 

العلوم، كما تناول ق�صايا تتعلق باملواد 

امل�صتقبلية  وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا  امل��ت��ق��دم��ة 

يف ���ص��وء احل��اج��ة ل��ت��ط��وي��ر ت��ل��ك امل���واد 

لال�صتفادة املثلى.

خالل  • م��ن  املقدمة  الأب��ح��اث  مناق�صة  مت 

لو�صع  اأي��ام  ثالثة  م��دى  على  اجلل�صات 

طريق،  خلارطة  العامة  والأط��ر  ال��روؤى 

والكفيلة يف تدعيم وا�صتثمار الكيمياء يف 

حياتنا.

الق�صايا  • مناق�صة  فر�صة  امل��وؤمت��ر  اأت��اح 

واآف���اق  �صبل  وف��ت��ح  والتقنية،  العلمية 

اأكادميية  موؤ�ص�صات  بني  جديدة  بحثية 

ح����ول ال���ع���امل، ب��ه��دف الرت����ق����اء بعلم 

الكفاءات  ومتكني  والعلماء،  الكيمياء 

الكويت  دول���ة  يف  ال�صباب  م��ن  الوطنية 

واملنطقة على العمل البحثي والأكادميي 

املتميز.
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عوامل النجاح
ملتقى الموارد البشرية 8

اال�ستثمار يف الطاقات الب�سرية واالإبداعية ال�سبابية الواعدة، و�سقل 

مواهبها وحتفيزها على العطاء وامل�ساركة يف تنمية ثروات الوطن، 

اأمر ال غنى عنه، وال ميكن حتقيق النجاحات املن�سودة بدونه.

وانطالقاً من هذه الروؤية، ياأتي انعقاد امللتقيات ال�سنوية كاأحد اأ�ساليب 

التنمية والتطوير الفعالة، ومنها ملتقى املوارد الب�سرية، الذي اأ�سبح 

عالمة مميزة يف م�ساعي موؤ�س�سة البرتول الكويتية و�سركاتها التابعة 

بالقطاع  الب�سري  العن�سر  على  بالفائدة  يعود  ما  كل  يف  لال�ستثمار 

النفطي الذي ي�سم خرية �سبابنا الواعد.

مشاركات

الملتقى استقطب 

مجموعة من الخبراء 

والمتخصصين لعرض 

قصص نجاحهم 
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ب�صام ال�صمري ي�صتعر�ص مزايا وموا�صفات م�رشوع »اآيل«

العدساني: العاملون 

في الموارد البشرية 

يقع على عاتقهم تعزيز 

وتطوير الوظائف

الطموحات كبيرة 

وستشهد الفترة 

المقبلة إنجاز العديد 

من المشروعات الواعدة

�سفوة املتخ�س�سني

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  ال�صدد،  يف هذا 

افتتاح  يف  العد�صاين  ن��زار  الكويتية  ال��ب��رتول 

هذا  عقد  وال���ذي  ال��ث��ام��ن��ة،  ن�صخته  يف  امللتقى 

اللجنة  اأن  النجاح«،  العام حتت �صعار »عوامل 

ت�صتقطب  اأن  على  حر�صت  للملتقى  املنظمة 

الإدارة ومفكريها  املتخ�ص�صني مبجال  �صفوة 

واأ����ص���ح���اب ال���ت���ج���ارب واخل������ربات الإداري������ة 

وال��ق��ي��ادي��ة امل��م��ي��زة م��ن �صتى اأن��ح��اء ال��ع��امل، 

خال�صة  امللتقى  فعاليات  خ��الل  من  ليطرحوا 

جت��ارب��ه��م وع���وام���ل جن��اح��ه��م، ل��دع��م ق���درات 

وكفاءة اأبنائنا الذين �صيتحملون يف الغد القريب 

م�صوؤولية اإدارة دفة العمل يف القطاع النفطي.

تطوير الوظائف

جمال  يف  العاملني  اأن  اإىل  العد�صاين  واأ���ص��ار 

مهم  دور  عاتقهم  على  يقع  الب�رشية  امل���وارد 

وحيوي ب�صاأن تعزيز وتطوير الوظائف، التي 

تقوم بها جهات املوارد الب�رشية يف القطاع لأنها 

امل��وارد  عن�رش  يف  لال�صتثمار  الرئي�صية  الأداة 

والتاأكد  اأه��داف��ه،  بلوغ  من  لتمكينه  الب�رشي 

والقرارات  والتوجهات  ال�صيا�صات  فاعلية  من 

املتعلقة بالعاملني، والعالقات فيما بينهم.

وذكر اأن الدور الرئي�صي لهوؤلء العاملني يكمن 

اأف�صل  ت�صتقطب  عمل  بيئة  وتهيئة  خلق  يف 

العنا�رش من القوى العاملة الوطنية والأجنبية، 

اإىل  للو�صول  احلاليني  العاملني  ت��دع��م  ك��ذل��ك 

مبا  واإمكاناتهم  لقدراتهم  ا�صتخدام  اأف�صل 

يحقق م�صالح املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة.

الر�سا الوظيفي

ما  رغم  اأنه  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد 

مازالت  الطموحات  ف��اإن  اإجن���ازات،  من  حتقق 

كبرية، و�صت�صهد الفرتة املقبلة اإجناز العديد من 

امل�رشوعات الواعدة وفق مبادرات ا�صرتاتيجية 

عام  حتى  النفطي  بالقطاع  الب�رشية  امل���وارد 

تد�صني  امللتقى  هذا  خالل  �صن�صهد  »اإذ   2040

الإلكرتوين  املوقع  بالذكر  واأخ�ص  منها،  عددا 

واملجتمعات  )اآيل(  الب�رشية  للموارد  ال�صامل 

املعرفية يف جمال املوارد الب�رشية«.

جمال  يف  املوؤ�ص�صة  بتجربة  العد�صاين  واأ���ص��اد 

ت��ع��زي��ز ال��ر���ص��ا ال��وظ��ي��ف��ي م��ن خ���الل تطبيق 

م�رشوع الرتباط الوظيفي على م�صتوى القطاع 

النفطي مبراحله الأوىل والثانية والثالثة، الذي 

له  ملا  القيادات  كل  لدى  اأولوية  يكون  اأن  يجب 

والربحية  الأداء  على  اإيجابية  انعكا�صات  من 

والولء وغريها من اجلوانب املحورية بالقطاع 

لتحقيق النجاحات املن�صودة.

ا�سرتاتيجية القطاع 

ب��ع��د ذل����ك، ق���دم ع�����ص��و جل��ن��ة ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

امل����وارد ال��ب�����رشي��ة ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة، رئ��ي�����ص فريق 

الوطنية  البرتول  ب�رشكة  ال�صاملة  التطبيقات 

ب�صام ال�صمري، عر�صا تناول فيه ا�صرتاتيجية 

فيه  التقنية  الإجن���ازات  واأه��م  النفطي  القطاع 

واملتمثلة يف م�رشوع »اآيل«.

ترافقت  امل�رشح،  على  حية  م�رشحية  عر�ص  ومت 

خاللها  م��ن  ق��دم  وب�رشية  �صمعية  م��وؤث��رات  م��ع 

منها  تتكون  التي  البنود  �صيقة،  بطريقة  املمثلون 

ا�صرتاتيجية موؤ�ص�صة البرتول و�رشكاتها التابعة.

51 األف عامل
التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأك��د  املنا�صبة،  هذه  يف 

للم�صاريع عبداهلل العجمي، اأن الطاقة التكريرية 
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يف  يوميا  برميل  األف   736 تبلغ  حاليًا  للكويت 

ن�صبة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ال�صعيبة.  م�صفاة  غياب 

اإىل  البيئي و�صلت  الوقود  الإجن��از يف م�رشوع 

93.2 % بنهاية �صهر فرباير املا�صي، واإن عدد 

عمالة املقاول يف امل�رشوع بلغت اأعلى م�صتوياتها 

بنحو 51 األف عامل.

واأو����ص���ح اأن ال��ع��م��ل ج���اٍر ع��ل��ى ق���دم و���ص��اق، 

و����ص���وف ي��ت��م ت�����ص��غ��ي��ل ال����وح����دات اخل��ا���ص��ة 

بامل�رشوع تباعًا، لفتًا اإىل اأن ت�صليم الوحدات 

املقبل،  ال�صيف  يف  �صيكون  الفعلي  للت�صغيل 

خططًا  هناك  واأن  اأغ�صط�ص،  �صهر  يف  تقريبًا 

التدريب  اأق�صام  بالتعاون مع  لت�صغيلها  معينة 

وامل�صايف.

ال��ع��م��ال��ة  ح�����ص��د  يف  ال���ص��ت��م��رار  اإىل  واأ�����ص����ار 

الدبلوم  خلريجي  التوظيف  وحمالت  الوطنية 

وتاأهيلهم  تدريبهم  يجري  واأن��ه  واجلامعيني، 

م�صفاة  موظفي  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

العجمي: العمل جاٍر 

إلنجاز مشروع الوقود 

البيئي وسيتم تشغيل 

وحداته تباعًا

الشركة مستمرة في 

صرف دفعات 

التمويل الخارجي 

وفق الخطة المرسومة

ال�صعيبة ال�صابقني يف خمتلف الدوائر لتوزيعهم 

م�رشوع  اإىل  اإ�صافة  ال�رشكة،  م�صاريع  على 

العمالة  حجم  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال����زور،  م�صفاة 

البيئي  ال��وق��ود  م�رشوع  يف  املطلوبة  الوطنية 

يبلغ نحو األف عامل.

اخلطة املقررة

يف  م�صتمرة  الوطنية«  »ال��ب��رتول  اأن  واأو���ص��ح 

اخلطة  وفق  اخلارجي  التمويل  دفعات  �رشف 

عليه  التفاق  مت  ما  اأن  اإىل  م�صريًا  املو�صوعة، 

ثروات الوطن

اأج���م���ع امل��ت��ح��دث��ون يف م��ل��ت��ق��ى امل����وارد  •

املالية  لل�صنة  النفطي  للقطاع  الب�رشية 

2018/2017 اأن ال�صتثمار يف الطاقات 

�صباب  يف  ال��واع��دة  والإبداعية  الب�رشية 

وحتفيزهم  مواهبهم  و�صقل  الكويت، 

على العطاء، وامل�صاركة يف تنمية ثروات 

الوطن اأمر ل غنى عنه، ول ميكن حتقيق 

النجاحات املن�صودة دونه.

م�صاحب  • معر�ص  امللتقى  اأع��م��ال  راف��ق 

����ص���ارك���ت ف���ي���ه ن��خ��ب��ة م����ن ال�������رشك���ات 

وال��ه��ي��ئ��ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة يف ه���ذا جم��ال 

املوارد الب�رشية.

بالن�صبة للتمويل ي�صري وفق اخلطة املر�صومة، 

واأكد اأن ما مت احل�صول عليه من اأموال كاٍف، 

بعقود  يتعلق  فيما  م�صاكل  اأي  يتوقع  ل  واأن��ه 

التمويل.

اأو�صح العجمي اأنه ينتظر النتهاء من الأعمال 

نهاية  يف  البيئي  الوقود  مب�رشوع  امليكانيكية 

اأج��زاء  ت�صغيل  مت  قد  يكون  بحيث  العام،  ه��ذا 

كبرية جدًا من امل�رشوع، وباأن مرحلة الفح�ص 

من  الأول  الربع  يف  تبداأ  للوحدات  والختبار 

العام املقبل.

امل�صايف  يف  ال�صيانة  اأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

ح�صب  ت�صري  الوطنية«،  »ال��ب��رتول  ل�  التابعة 

الإنتاجية  الطاقة  على  التاأثري  واأن  اجل��دول، 

ي��ك��ون حم�����دودًا ب��ت��وق��ف ب��ع�����ص ال���وح���دات، 

اإل  تنق�ص  ل  التكريرية  الطاقة  اأن  اإىل  لفتا 

بتوقف بع�ص الوحدات فرتات حمدودة جدًا 

لل�صيانة.

ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة وال�رشكات التابعة يف عر�ص م�رشحي حيعبداهلل فّهاد العجمي
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نحن والطاقة املتجددة
ورقة عمل قدمتها الشركة

عامليا  تهديدا  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  عن  الناجم  العاملي  املناخ  تغري  يعد 

ينذر مبخاطر التلوث البيئي، وملواجهة هذا اخلطر ان�سمت الكويت اإىل اتفاقية 

هذا  مع  التعامل  باإجراءات  التزامها  واأظهرت   2016 عام  يف  للمناخ  باري�ص 

التغري.

�سباح  ال�سيخ  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية  للرغبة  وتطبيقا 

االأحمد اجلابر ال�سباح يف حتويل 15 % من ا�ستهالك دولة الكويت من الكهرباء 

الوطنية«  »البرتول  قامت   ،2030 عام  بحلول  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اإىل 

باإطالق م�سروع »الدبدبة« لتاأمني هذه الن�سبة من الطاقة ال�سم�سية.

جهود

“البترول الوطنية” 

عرضت مبادراتها 

في ملتقى الكويت 

للطاقة والتكنولوجيا 

المستدامة
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مبادرة ا�سرتاتيجية

الكويت  ملتقى  يف  الوطنية«  »البرتول  �صاركت 

للطاقة والتكنولوجيا امل�صتدامة ممثلة يف رئي�ص 

وال�صالمة  ال�صحة  دائ����رة  م��ن  البيئة  ف��ري��ق 

والبيئة الكابنت م�صاعد �صلمان، الذي قدم ورقة 

عمل عن م�صاريع ال�رشكة للطاقة املتجددة، ويف 

مقدمتها م�رشوع الدبدبة للطاقة ال�صم�صية.

العمل  ل��ورق��ة  عر�صه  مقدمة  يف  �صلمان  وق��ال 

مبادرة  تبنت  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  اأن 

اإج���م���ايل  م���ن   %  15 ل��ت��اأم��ني  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

�رشكاتها  وا���ص��ت��ه��الك  للكهرباء  ا�صتهالكها 

للرغبة  تطبيقا  ال�صم�صية،  الطاقة  من  التابعة 

تقوم  الوطنية«  »البرتول  اأن  م�صيفا  ال�صامية، 

بالإنابة عن املوؤ�ص�صة بتنفيذ هذه ال�صرتاتيجية، 

حيث د�صنت م�رشوع بناء حمطة طاقة �صم�صية 

املن�صود  ال��ه��دف  لتحقيق  عاملي  م�صتوى  ذات 

بحلول عام 2020.

م�سروع »الدبدبة«

»الدبدبة«  م�رشوع  ق��درة  اأن  �صلمان  واأو�صح 

عمر  وي��ق��در  واط،  ج��ي��ج��ا   1.5 اإىل  �صت�صل 

ب�صكل  خاللها  يعمل  عاما،   25 بنحو  امل�رشوع 

 3900 توليد  على  ال��ق��درة  لديه  ويكون  فعال 

جيجا واط يف ال�صاعة خالل ال�صنة الأوىل، وعلى 

الأقل 3150 جيجا واط يف ال�صاعة خالل ال�صنة 

 %  20 ق��درة  بانخفا�ص  والع�رشين  اخلام�صة 

ب�صبب ال�صتهالك ال�صنوي الطبيعي للم�رشوع.

مربع،  كم   32 م�صاحة  على  امل�رشوع  و�صيقام 

و�صيوفر معهد الكويت لالأبحاث العلمية اأر�ص 

للطاقة  ال�����ص��ج��اع��ي��ة  امل�������رشوع داخ����ل ح��دي��ق��ة 

غرب  ك��م   100 بعد  على  تقع  التي  امل��ت��ج��ددة، 

مدينة الكويت. 

مرحلة  يف  حاليا  امل�رشوع  اأن  �صلمان  واأو�صح 

توقيع  املتوقع  م��ن  واأن���ه  املناق�صات،  اإع���داد 

العقود يف الربع الأول من عام 2019، واأن تبداأ 

�صيتم  كما   .2020 دي�صمرب  يف  الإن�صاء  مرحلة 

»ال��ب��رتول  ب��ني  الطاقة  ل�����رشاء  اتفاقية  توقيع 

ت�صرتي  وامل���اء،  الكهرباء  ووزارة  الوطنية« 

لدى  الكهرباء  اإنتاج  فائ�ص  ال��وزارة  مبوجبها 

�رشكات القطاع النفطي.

امل�����رشوع،  لتنفيذ  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وع���ن 

 The ال�صوئية  التقنية  اخ��ت��ي��ار  اأن  اأو���ص��ح 

بني  ل��ل��م��زاي��دي��ن  م��ف��ت��وح   Photovoltaic

الكري�صتالت  اأو  الأحادية  البلورية  الوحدات 

تلبي  اأنها  طاملا  الرقيقة،  الأف���الم  وح��دات  اأو 

املتطلبات التي و�صعتها ال�رشكة.

ويف ختام حديثه عن هذا امل�رشوع قال �صلمان 

اأن قدرة خف�ص انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 

لهذا امل�رشوع تبلغ 2.17 مليون طن �صنويًا.

مبادرات اأخرى

»البرتول  لدى  اأن  مو�صحا  حديثة  �صلمان  واأكمل 

اأخرى طبقت  الوطنية« مبادرات خ�رشاء �صغرية 

وتخطط  ج��ي��د،  ب�صكل  الآن  تعمل  وه��ي  بع�صها 

ال�رشكة ل�صتكمالها على اأ�صطح مبانيها، ومواقف 

ال�صيارات وحمطات التعبئة، على اأن تكون مت�صلة 

ب�صبكة وزارة الكهرباء اأي�صا.

وعلى �صبيل املثال يتوقع اأن يوفر امل�رشوع املزمع 

اإقامته على مباين م�صتودعات الأحمدي و�صبحان 

سلمان: ننفذ الرغبة 

األميرية السامية 

بالتوجه نحو مصادر 

الطاقة النظيفة

حققت الشركة نجاحا 

على أرض الواقع 

في توفير الطاقة 

بمحطات التعبئة

جانب من احل�صور يف اجلل�صة الفتتاحية للملتقى
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 4.5 بال�رشكة  املحلي  الت�صويق  ل��دائ��رة  التابعة 

ميجا واط يف ال�صاعة، فيما �صيوفر م�رشوع الطاقة 

ال�صم�صية يف م�صتودع املطالع اجلديد منفردا نحو 

11.5 ميجا واط، وذلك من اأ�صطح املباين ومظالت 

مواقف ال�صيارات ومن حمطة طاقة �صم�صية مرفقة 

يف مناطق املفتوحة.

ام������ا م�������ص���ايف ال���������رشك����ة ف�������ص���ت���وف���ر الأن���ظ���م���ة 

الكهرو�صوئية اجلديدة على �صقف املبنى ومواقف 

واط  ميجا   18 نحو  املفتوحة  واملنطقة  ال�صيارات 

بال�صاعة.

وبعد تركيب نظام PV على اأ�صطح املكتب الرئي�صي 

لل�رشكة ومظالت مواقف ال�صيارات �صيوفر املكتب 

ا�صتخدام  باإيقاف  ي�صمح  قد  واط، مما  ميجا   1.0

�صبكة وزارة الكهرباء لتوفري اإ�صاءة بوابة الأمان 

وغريها من الأحمال الكهربائية.

حمطات التعبئة 

اإن ال�رشكة حققت  وقال �صلمان خالل العر�ص 

توفري  م�صاريع  يف  ال��واق��ع  اأر���ص  على  جناحا 

الطاقة من حمطات التعبئة، حيث قامت ال�رشكة 

بالفعل يف 2015 برتكيب الألواح ال�صم�صية على 

اأ�صطح حمطتي الرقة والزهراء لتعبئة الوقود 

وهي الآن مت�صلة ب�صبكة وزارة الكهرباء.

واأو�صح اأن م�رشوع املحطة رقم 36 يف منطقة 

الرقة اكتمل يف اأغ�صط�ص 2015 بقدرة اإنتاجية 

50 ميجا واط، وكذلك مت النتهاء من م�رشوع 

جنوب   - الزهراء  منطقة  يف   119 رقم  املحطة 

 50 اإنتاجية  بقدرة   2015 �صبتمرب  يف  ال�رشة 

ميجا واط.

تعبئة  حمطات   10 لتحويل  ال�رشكة  وتخطط 

خالل  ال�صم�صية  الطاقة  بوا�صطة  للعمل  قائمة 

 48 بني  ما  منها  كل  يوفر  بحيث   ،2018 عام 

اإىل 80 ميجا واط بحد اأق�صى.

و�صتقيم ال�رشكة خالل العام 2018 اجلاري 19 

للمباين،   PV بنظام  تعمل  جديدة  تعبئة  حمطة 

الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الألواح  تو�صع  بحيث 

واملحطة  وم��ب��اين  التزويد  ج��زي��رة  مظالت  على 

اإن��ت��اج كل  وم��واق��ف ال�����ص��ي��ارات، وت�صل ق���درة 

حمطة منفردة ما بني 50 اإىل 70 ميجا واط، كما 

15 حمطة جديدة  لإقامة  اأي�صا  ال�رشكة  تخطط 

ال�صم�صية  الطاقة  بنظام   2019 املقبل  العام  يف 

بقدرة اإنتاجية ما بني 30 اإىل 80 كيلو واط لكل 

منها.

ور�سة عمل

و�صمن م�صاركته يف اإحدى ور�ص العمل بامللتقى، 

جتربة  عن  التفا�صيل  من  مزيدا  �صلمان  ���رشد 

ال�رشكة يف تطبيق ا�صرتاطات ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة، ورفع م�صتويات الوعي والثقافة البيئية 

لدى املجتمع يف العديد من املدار�ص واجلامعات 

من  العديد  اإىل  م�صريا  الجتماعية،  وامل��ح��اف��ل 

اللتزامات املجتمعية التي حتملها ال�رشكة على 

عاتقها لتحقيق هذا الهدف املن�صود.

وقد اأقيم امللتقى حتت رعاية وزير النفط ووزير 

يف  واأن��اب��ه  الر�صيدي،  بخيت  وامل���اء  الكهرباء 

احل�����ص��ور م��ن وك��ي��ل وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل��اء 

حممد ال�رشهان.

 2 امل�صاريع  دائ���رة  م��دي��ر  امللتقى  ح�رش  وق��د 

�صالح الرخي�ص، وعدد من مهند�صي ال�رشكة يف 

املواقع املختلفة.

ويف اخلتام كرم ال�رشهان امل�صاركني يف امللتقى 

�صلمان،  م�صاعد  للكابنت  تذكارية  دراع��ا  مقدما 

خالل  قدمها  التي  القيمة  املعلومات  على  مثنيا 

بور�ص  م�صاركاته  ويف  العلمية  الورقة  عر�ص 

العمل.

الكابنت م�صاعد �صلمان اأثناء تقدمي ورقة العمل 

نسعى دائمًا إلى 

رفع مستوى الوعي 

البيئي في مختلف 

فعاليات المجتمع
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برامج تدريبية
استعداداً لـ »الوقود البيئي«

منها  وعيا  للتدريب،  ق�سوى  اأهمية  الوطنية«  »البرتول  تويل 

التطورات  وم�سايرة  موظفيها  اأداء  تعزيز  يف  احليوي  ب��دوره 

وامل�ستجدات العاملية.. وميثل التدريب عن�سرا هاما من عنا�سر 

جناح اأي موؤ�س�سة، و�سببا رئي�سيا يف حتقيق التميز يف االأداء. وقد 

التدريب،  مراكز  ق�سم  االأ�سا�سي ال�ستحداث  الدافع  هذا هو  كان 

دائرة  اإ�سراف  حتت  التدريب  عملية  تنظيم  مهمة  يتوىل  الذي 

من  واأعم  اأ�سمل  التدريب  ليكون  الوظيفي،  والتطوير  التدريب 

التدريب داخل الدوائر املختلفة، كما كان معمول به يف ال�سابق، 

واأي�سا متا�سيا مع اإن�ساء دوائر تدريب يف كل �سركات العامل. 

تدريب

خطة لتدريب 900 

من موظفي العمليات 

بالمصافي في 

إطار التجهيز 

لتشغيل المشروع
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املوظفون امل�صاركون يف الربنامج التدريبيعبد الوهاب القالف

القالف: تدريب نظري 

وميداني يرتكز على 

شرح أساسيات 

العمل في العمليات

تطبيق نظام المحاكاة 

الذي تم استحداثه 

مؤخرا ويوفر مستوى 

عال من التدريب

موقعان للتدريب

رئي�ص فريق مراكز التدريب عبدالوهاب القالف 

بال�رشكة،  للتدريب  موقعني  وج��ود  اإىل  ي�صري 

مب�صفاة  والآخر  عبداهلل،  ميناء  مب�صفاة  الأول 

ميناء الأحمدي، مو�صحا اأنه يتم حاليا الرتكيز 

على عقد الربامج التدريبية التن�صيطية ملوظفي 

لت�صغيل  التجهيز  اإط���ار  يف  وذل���ك  العمليات، 

م�رشوع الوقود البيئي. وي�صيف اأنه مت تن�صيق 

بالتعاون  العمليات  ملوظفي  التدريبية  اخلطة 

بحيث  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال��وق��ود  م�����رشوع  اإدارة  م��ع 

ت�صمل تدريب ما يقارب 900 موظف من الذين 

من  البيئي،  الوقود  م�رشوع  يف  للعمل  انتقلوا 

غرفة  وم�صغل  م�صفاة،  م�صغل  تخ�ص�صات 

ويجري  بامل�صفاتني،  عمليات  ومراقب  حتكم، 

ال��ت��دري��ب ع��ل��ى دف��ع��ات، وق���د مت الن��ت��ه��اء من 

تدريب 320 موظف منهم. 

مراكز جديدة

�رشح  على  يرتكز  التدريب  اأن  القالف  يو�صح 

اأ���ص��ا���ص��ي��ات ال��ع��م��ل يف ال��ع��م��ل��ي��ات، ح��ي��ث ي��ب��داأ 

مبحا�رشات نظرية تن�صيطية، ومن ثم التدريب 

اجلديدة  التكنولوجية  التطورات  على  امليداين 

اخلا�صة مب�رشوع الوقود البيئي، وما تت�صمنه 

حديثة،  ت�صغيلية  نظم  من  اجل��دي��دة  ال��وح��دات 

وذل���ك م��ن خ��الل تطبيق ن��ظ��ام امل��ح��اك��اة ال��ذي 

عال  م�صتوى  وي��وف��ر  م��وؤخ��را،  ا�صتحداثه  مت 

مبا  متاما،  ال��واق��ع  يحاكي  لأن��ه  التدريب،  من 

متت  التي  والتحديثات  التغريات  مع  يتوافق 

يجري  اأن��ه  وي�صيف  بامل�صايف.  الوحدات  على 

حاليا حتديث نظام املحاكاة ليتوافق مع ت�صغيل 

م�رشوع الوقود البيئي. وحول اآخر م�صتجدات 

ق�صم مراكز التدريب، ي�صري القالف اإىل اأنه يتم 

للق�صم،  ال�صتيعابية  القدرة  زي��ادة  على  العمل 

وتكثيف الدورات التدريبية، وال�صتفادة باأكرب 

قدر ممكن من �صاعات التدريب، وذلك من خالل 

مب�صفاتي  للتدريب  جديدين  مركزين  اإن�صاء 

ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي.

6 قاعات للتدريب

ميناء  مب�صفاة  التدريب  مركز  م��راق��ب  ي�صري 

اأن����ه مت ال��ب��دء يف  ع��ب��داهلل اأح��م��د ال�����ص��ط��ي اإىل 

منذ  البيئي  ال��وق��ود  م�����رشوع  موظفي  ت��دري��ب 

تدريب  مركز  يف  وذل��ك  املا�صي،  فرباير  �صهر 

اهلل  عبد  ميناء  مب�صفاة  املوؤقت  البيئي  الوقود 

حلني  للتدريب،  قاعات   6 على  يحتوي  وال��ذي 

اجلديدة.  التدريب  مراكز  اإن�صاء  من  النتهاء 

حاليا  جت��ري  التي  التدريبية  الأن�صطة  وح��ول 

اأنه  اإىل  ال�صطي  اأ���ص��ار  التدريب  مراكز  بق�صم 

التدريبية  يجري حاليا تنفيذ عدد من الدورات 

لت�صغيل  ال���ص��ت��ع��داد  اإط�����ار  يف  املتخ�ص�صة 

م�����رشوع ال��وق��ود ال��ب��ي��ئ��ي، ح��ي��ث ي��ج��ري عقد 

وم�صغلي  العمليات  ملوظفي  تدريبية  دورات 

التدريب مدربون  م�صفاة ميناء عبداهلل. ويقدم 

من ق�صم التدريب، ويتم الإ�رشاف على تدريب 

م��وظ��ف��ي ب��اق��ي اأق�����ص��ام امل�����ص��ف��اة ع���ن ط��ري��ق 

ه��ذه  م��ن  متخ�ص�صني  مب��درب��ني  ال���ص��ت��ع��ان��ة 

الأق�صام لتدريب موظفيهم. بالإ�صافة للدورات 

مراكز  ق�صم  ينظمها  التي  العتيادية  التدريبية 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  لطلبة  التدريب 

التكنولوجية،  ال��درا���ص��ات  بكلية  وال��ت��دري��ب 

بعد  ال�����رشك��ة  يف  بالعمل  �صيلتحقون  وال��ذي��ن 

ما  التدريبية  ال���دورة  م��دة  وت���رتاوح  التخرج، 

تقدم  حيث  ون�صف،  �صهرين  اإىل  �صهرين  بني 

داخ��ل  التدريب  م��ن  امل��ي��داين  اجل��ان��ب  ال�رشكة 

التدريب  م��راك��ز  ق�صم  ي��ق��وم  كما  م�صافيها. 

 – الكويت  )جامعة  اجلامعات  طلبة  با�صتقبال 

دول��ة  خ��ارج  واجل��ام��ع��ات  اخلا�صة  اجلامعات 
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الدرا�صة  متطلبات  ت�صمل  وال��ذي��ن  ال��ك��وي��ت(، 

مواقع  يف  عملي  بتدريب  القيام  لهم  اجلامعية 

العمل.

اأهل اخلربة

يقدمون  الذين  املدربني  اأن  اإىل  ال�صطي  وينوه 

ميثلون  ال��ت��دري��ب  مب��راك��ز  التدريبية  ال��ربام��ج 

اأ�صحاب  من  القدامى  املوظفني  من  جمموعة 

والذين  العمليات،  جم��ال  يف  الكبرية  اخل��ربات 

العمليات  اإدارة  يف  �صابقة  م�صوؤوليات  حتملوا 

التعاقد  يجري  حيث  عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف 

معهم، ويوجد حاليا عدد من املدربني هم: خالد 

الكندري، وليد الكندري، وليد ال�صيحة، فا�صل 

العطار، فهد الدو�رشي، خمي�ص العازمي، عبد 

العجمي،  حمد  الثابت،  نا�رش  �صاكر،  ال�صالم 

الهدف  اأن  اإىل  ال�صطي  واأ�صار  الري�ص.  ووائ��ل 

املتدربني  تعريف  هو  التدريبية  ال���دورات  من 

القائمة  امل�صفاة  يف  �صواء  املوجودة  بالوحدات 

حاليا اأو الوحدات اجلديدة اخلا�صة مب�رشوع 

الوقود البيئي، وال�صتفادة من خربات املدربني 

حالت  اأو  اليومية  امل�صاكل  وعالج  مواجهة  يف 

ال��وح��دات،  ل��ه��ا  ق��د تتعر�ص  ال��ت��ي  ال���ط���وارئ 

ل�صمان  الفنية  امل�صاكل  على  التغلب  وكيفية 

ا�صتمرارية الإنتاج ب�صكل �صحيح.

نقل اخلربات

وليد الكندري اأحد املوظفني املتقاعدين والذي 

ميناء  مب�صفاة  العمليات  بدائرة  مراقبا  عمل 

عبداهلل ملدة ت�صل اإىل 30 عاما، تعاقد معه ق�صم 

مراكز التدريب موؤخرا ليقدم 4 دورات تدريبية 

مبراكز التدريب، تناولت التوعية بنظم ت�صغيل 

واأه��م  العلميات،  ب��دائ��رة  ال��وح��دات  واإط��ف��اء 

وا�صتخداماتها  بالعمليات،  اخلا�صة  املعدات 

وكيفية �صيانتها، وامل�صاكل املحتمل مواجهتها 

يو�صح  معها.  التعامل  وكيفية  الت�صغيل  اأثناء 

خلم�صة  امتدت  الواحدة  ال��دورة  اأن  الكندري 

على  م��وؤك��دا  يوميا،  �صاعات   6 ب��واق��ع   اأي���ام 

ذوي  اأو  اجل���دد،  للموظفني  ���ص��واء  اأهميتها 

وحتديث  امل��ت��اب��ع��ة،  واإع����ادة  للتذكري  اخل���ربة 

وجتديد املعلومات، ومن ناحية اأخرى تعريف 

املوظفني اجلدد بكافة املعلومات الالزمة ملهام 

كان  الوطنية«  »البرتول  اأن  وي�صيف  العمل. 

الشطي: بدأنا تدريب 

موظفي مشروع 

الوقود البيئي منذ 

شهر فبراير الماضي

يجري التعاقد مع 

موظفين قدامى من 

ذوي الخبرات لتقديم 

البرامج التدريبية

متكامل،  ت��دري��ب  ق�صم  اإن�����ص��اء  يف  ال�صبق  لها 

وا���ص��ت��ع��ان��ت ب���اخل���ربات امل���وج���ودة م��ن اأه��ل 

م�صاعد  اأو  وردي��ة  كرئي�ص  عملوا  اخلربة ممن 

اأو مراقب وحدة عمليات، وذلك  رئي�ص وردية 

من اأجل رفع م�صتوى الكفاءة ونقل اخلربات. 

ويو�صح الكندري اأنه مت اإحلاق املدربني اأنف�صهم 

»كيف  دورة  منها  داخ��ل��ي��ة  تدريبية  ب����دورات 

ت�صبح مدربا؟«، ودورة »اإعداد حقيبة تدريبية« 

التي  الكندي  البورد  ودورة   ،  Imath بنظام 

يقدمها النادي العاملي الكندي للمدربني.

الكندري، وهو  قدم خالد  الآخر  وعلى اجلانب 

من قدامى العاملني املتقاعدين بال�رشكة اأي�صا، 

تن�صيطية  معلومات  ت��ن��اول  تدريبيا  برناجما 

اجل��وي  ال��ف��راغ  بوا�صطة  التقطري  وح��دة  ع��ن 

الآمن  الت�صغيل  و�صبل  التي حتتويها  واملعدات 

من  ملجموعة  وذل��ك  و�صيانتها،  عزلها  وكيفية 

للموظفني  بالإ�صافة  اجل��دد،  الوحدة  موظفي 

القدامى لتن�صيط معلوماتهم.

برامج تدريب وتاأهيل �صاملة ا�صتعدادًا لبدء ت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي
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تعزيز معرفة موظفي 

الشركة من خالل 

عرض أحدث البيانات 

المتعلقة بالنفط

آليات العرض والطلب
محاضرة لفريق البحوث التسويقية

ملوظفي  مرئية  عرو�سا  م�ستمر  ب�سكل  االأمثل  الت�سنيع  دائرة  تنظم 

ال�سركة تتناول اأحدث االإح�سائيات املحلية واالإقليمية والعاملية عن 

النفط  اأ�سعار  وتنبوؤات  العاملية،  النفط  �سوق  اأخبار  واآخر  الطاقة، 

ومنتجاته خالل ال�سنوات املقبلة.

الت�سويقية على قدم و�ساق  الدائرة ممثلة يف فريق البحوث  وتعمل 

من اأجل اأن تظل معلوماتها وبيناتها حمدثة ب�سكل يومي بل وحلظي، 

ولعل هذا املجهود املبذول هو اأحد اأهم املميزات والقدرات التناف�سية 

التي تتمتع بها »البرتول الوطنية«، والركائز االأ�سا�سية التي تعتمد 

عليها ال�سركة من اأجل تعزيز معرفة ووعي موظفيها.

أنشطة

حما�سرة هامة

البحوث  فريق  اأه��م حما�رشات  من  واح��دة  يف 

نائلة  ال��ف��ري��ق  رئ��ي�����ص��ة  ق��دم��ت  ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة، 

ب���اق���ر ع��ر���ص��ا مل��وظ��ف��ي امل�������ص���ايف ع���ن اآل���ي���ات 

ال��ع��ر���ص وال��ط��ل��ب خ��الل ال��ع��ام امل���ايل املا�صي 

الأ�صعار  توقعات  على  واأثرها   ،2018/2017

اإىل عر�ص  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ام اجل���دي���د،  خ���الل 

التحديات امل�صتقبلية ل�صناعات التكرير، وكيف 

من  نتمكن  حتى  مبهنية  معها  التعامل  ميكن 

تطويعها وجتنبها.

ملجريات  ع��ام��ة  ب��ق��راءة  ا�صتهلت  امل��ح��ا���رشة 

�صوق النفط، مت من خاللها �رشح اأحدث اأخبار 

على  املوظفني  واإط��الع  وانعكا�صاتها،  ال�صوق 

اآخر التطورات.

عر�ص وطلب

اأ�صاليب  املحا�رشة  من  الأول  اجل��زء  تناول 

قراءة م�صتويات العر�ص والطلب العاملي على 

الأ�صعار،  توقعات  يف  املتبعة  والآليات  النفط، 
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ال�صنوات  م��دى  اإن���ه وع��ل��ى  ب��اق��ر  ق��ال��ت  حيث 

على  العاملي  الطلب  ارت��ف��ع  املا�صية،  ال��ث��الث 

وبلغ  يوميا.  برميل  مليون   4.5 بنحو  النفط 

النفط  على  الطلب  يف  ال�صنوي  النمو  م��ع��دل 

1.7 مليون برميل يوميا يف عام 2017، ومن 

املتوقع اأن ي�صل اإىل 1.6 مليون برميل يوميا 

وراء  الرئي�صي  ال�صبب  وكان   .2018 عام  يف 

يف  امل�صتمر  القوي  النمو  هو  التوقعات  ه��ذه 

ال�صني والهند.

واأ�صافت اأنه من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإنتاج 

الوليات املتحدة 10.4 مليون برميل يوميا يف 

 2019 يوميا يف  برميل  مليون  2018 و11.2 

يف �صوء الأ�صعار املرتفعة، و�صوف يرتتب على 

زيادة الإنتاج زيادة يف الأرباح، وزيادة يف العائد 

على ال�صتثمار.

»اأوبك«  تعمل  اأن  املعرو�صة  الأبحاث  وتوقعت 

بالتعاون مع رو�صيا على تقييد اأي منو يف عام 

2018، وذلك وفق اتفاقية خف�ص الإنتاج التي 

من املتوقع اأن ت�صتمر حتى نهاية عام 2018. 

من   2019 لعام  الإن��ت��اج  خطط  تعد  وح��ال��ي��ا، 

الكاملة  ال��ع��ودة  م��ن  ب��دًل  التدريجية  ال��زي��ادة 

تنخف�ص  و����ص���وف  الت���ف���اق،  ان��ت��ه��اء  مب��ج��رد 

على  اأوب��ك،  اتفاق  ب�صبب  املخزون  م�صتويات 

ال��رغ��م م��ن ال��زي��ادة يف الإن��ت��اج الأم��ري��ك��ي، مبا 

من  اأكرث  الأوب��ك  يف  الإجمالية  التخفي�صات  اأن 

الزيادة يف الإنتاج الأمريكي.

ا�ستقرار االأ�سعار

واأو�صحت باقر خالل املحا�رشة اأن �صعر خام 

يف  للربميل  دولرا   71.56 عند  ا�صتقر  برنت 

2018 نظرا لتوافر املعرو�ص يف �صوق  يناير 

وقد  �صنوات.  ثالث  يف  م�صتوى  باأعلى  النفط 

كبري  عاملي  �صحب  خالل  من  الأ�صعار  دعم  مت 

خالل عام 2017، خا�صة من جانب الوليات 

باتفاق  اللتزام  ا�صتمرار  اأدى  كما  املتحدة، 

الطلب  من��و  جانب  اإىل  ورو�صيا  اأوب���ك  اإن��ت��اج 

القوي يف عام 2017 اإىل �صبط ميزان العر�ص 

والطلب.

ب�صكل  النفط  اأ�صعار  تغريات  من  الرغم  وعلى 

كبري خالل ال�صهرين املا�صيني، اإل اأن العوامل 

الأ�صا�صية ل تزال تقودنا اإىل نتيجة ت�صاعدية، 

وتظهر العديد من التوقعات اأن و�صع الأ�صهم 

القليلة  الأ�صهر  خ��الل  اإحكاما  اأك��رث  �صي�صبح 

خالل السنوات الثالث 

الماضية ارتفع الطلب 

العالمي على النفط بنحو 

4.5 مليون برميل يوميا

من المتوقع أن ينمو 

االقتصاد العالمي 

بنسبة 3.9 في المائة 

خالل العام الجاري

املقبلة، خا�صة اأن »اأوبك« اأكدت موا�صلة التزام 

رو�صيا بالقيود على الإنتاج حتى اجتماع يونيو 

خام  �صعر  توقعات  لرفع  دفع  ما  وهو   2018

برنت لعام 2018.

النمو االقت�سادي

ووف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، من 

 3.9 بن�صبة  العاملي  القت�صاد  ينمو  اأن  املتوقع 

2019/2018. ويعد هذا  العام  يف املائة خالل 

مما   ،2011 ع��ام  منذ  �صنوي  منو  معدل  اأعلى 

تعك�ص  حيث  العاملي،  النمو  يف  التزايد  يعك�ص 

ال��ب��ي��ان��ات ق���رب ت�����ص��ارع من��و ال��ن��اجت املحلي 

الإجمايل يف عام 2018 يف معظم املناطق.

تاأتي  املطلقة  الأرق��ام  اأعلى  اأن  من  الرغم  وعلى 

املائة  يف   6-7 ب���  وت��ق��در  بالتحديد،  اآ���ص��ي��ا  م��ن 

ياأتي  �صوف  ال��ت��وايل،  على  والهند  ال�صني  من 

الالتينية  اأمريكا  من  ت�صاعدي  معدل منو  اأعلى 

واأفريقيا وال�رشق الأو�صط مقارنة بعام 2017.

ترتكز ال�صناعة النفطية على قاعدة العر�ص والطلب
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بحلول عام 2020 

سيواصل 33% من 

السوق حرق الوقود دون 

تركيب جهاز للتنظيف

يتوقع �صندوق النقد الدويل منوًا يف القت�صاد العاملي خالل العام احلايل

توقعات االإنتاج

ال�����ص��وق مب��رح��ل��ة �صعف امل��ع��رو���ص مما  م��ر 

ارتفاع  وبالتايل  الأ�صعار،  ارتفاع  عليه  ترتب 

هوام�ص الربح، وقد يفيد هذا الرتفاع �صناعة 

ولكنه  الق�صري،  الزمني  امل��دى  على  التكرير 

قد يقتل الطلب على املدى الطويل، ف�صيحجم 

عالية  اأ���ص��ع��ار  دف���ع  ع��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  امل�صتخدم 

للمنتجات.

ب�صكل حاد  النافثا  م�صتقات  انخف�صت  النافثا: 

الإم���دادات  وف��رة  ب�صبب  املا�صي  العام  نهاية 

تدين  وم��ع  الآ�صيوية،  ال�صوق  اإىل  اأوروب���ا  من 

اأ�صبح يتناف�ص وب�صدة ويحل  اأ�صعار الربوبان 

حمل النافثا يف بع�ص املجالت، وترتاوح فروق 

دولرا   75 بنحو  حاليا  ال��ربوب��ان   / النافثا 

م�صتقات  اأ�صعار  تنتع�ص  اأن  املتوقع  من  للطن، 

زي���ادة  تتبعها  ال��ق�����ص��ري،  امل���دى  ع��ل��ى  ال��ن��اف��ث��ا 

البنزين مع اقرتاب ف�صل  متوقعة يف م�صتقات 

ال�صيف. 

البنزين: �صت�صاهم م�صتويات املخزون املنخف�ص 

مع التح�صن املو�صمي يف الطلب يف دعم �صعر هذا 

 ،2018 عام  من  الأول  الن�صف  خالل  امل�صتق 

خا�صة واأن هذه العوامل تتزامن مع انخفا�ص 

بالوليات  امل�صايف  �صيانة  ف��رتة  يف  املعرو�ص 

البنزين  على  الطلب  منو  يبلغ  حيث  املتحدة، 

 240 وح��وايل  يوميا،  برميل  األف   350-400

واملحيط  اآ�صيا  منطقة  م��ن  يوميا  برميل  األ��ف 

الهادئ.

الديزل: كانت م�صتقاته قوية يف الآونة الأخرية 

املرتبطة  )���ص��واء  امل�صايف  م�صاكل  خلفية  على 

بالأعا�صري اأو غريها من الإيقافات غري املخطط 

وكذلك  الالتينية(،  اأم��ري��ك��ا  يف  وخ��ا���ص��ة  ل��ه��ا، 

من  امل��زي��د  ج��اء  وق��د  ال����ربودة.  �صديد  الطق�ص 

ال��ولي��ات  اأن�صطة احل��ف��ر يف  م��ن زي���ادة  ال��دع��م 

املتحدة، والتي تعزز منو الطلب على الديزل.

الوقود: بعد بداية متذبذبة مل�صتقات زيت  زيت 

زيت  منتجات  تقل�صت   ،2018 عام  يف  الوقود 

ال��وق��ود اجل��دي��دة يف م��ع��ام��ل ال��ت��ك��ري��ر وك��ان��ت 

الكميات  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  الإم����دادات �صعيفة. 

امل�صال  الطبيعي  الغاز  التي حل حملها  املنتجة 

يف توليد الطاقة، بالإ�صافة اإىل الإنتاج الإ�صايف 

يف اأمريكا الالتينية، ميكن اأن تت�صبب مبزيد من 

ال�صغط على هذه امل�صتقات. 

البيئة  حماية  جلنة  اجتمعت  ال�صفن:  وق���ود 

يف  الدولية  البحرية  للمنظمة  التابعة  البحرية 

احلد  تطبيق  يتم  اأن  وق���ررت   2016 اأكتوبر 

 0.5 بن�صبة  البحري  للوقود  العاملي  الكربيتي 

% يف عام 2020 بدًل من انتظار 2025.

���ص��ي��وؤث��ر حت��دي��د ���ص��ق��ف ال��ك��ربي��ت ع��ل��ى 3.4 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا م��ن زي���ت ال��وق��ود ع��ايل 

العاملي  ال�صوق  يف  حاليا  امل�صتخدم  الكربيت 

للوقود البحري، فالتحول اإىل الوقود البحري 

من  الأول  اخل��ي��ار  �صيكون  الكربيت  منخف�ص 

قبل العديد من الدول، ومن ثم تطبيق خيارات 

المتثال البديلة مثل تركيب اأجهزة تنقية الغاز 

على ال�صفن وغريها من اخليارات.

الل���ت���زام ال��ك��ام��ل اأم����ر غ��ري م��ت��وق��ع، وت�صري 

التقديرات اإىل اأنه بحلول عام 2020 �صيوا�صل 

33 يف امل��ئ��ة م��ن ال�����ص��وق ح���رق ال��وق��ود دون 

م�صتويات  و�صتكون  للتنظيف،  جهاز  تركيب 

اأق���ل يف م��ن��اط��ق ج��ن��وب ����رشق اآ�صيا  الم��ت��ث��ال 

ورو�صيا،  واأفريقيا  واإيران  اجلنوبية  واأمريكا 

ب�صبب قلة توافر اأنواع الوقود املتوافقة.

�صيتم  التي  التنظيف  اأجهزة  عدد  ارتفاع  ومع 

تركيبها بني عامي 2020 و2025، من املتوقع 

اأن يكون جميع اأنواع الوقود متوافق مع حلول 

عام 2025. 
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غاز من القمامة!
مصدر ال يخطر على بال

قد يدرك عدد قليل من النا�ص ما حتتويه القمامة املوجودة يف �سلة 

يتم  التي  فاملخلفات  للطاقة،  قيمة  م�سادر  من  مبنازلهم  املهمالت 

جتميعها من البيوت وامل�سانع واملكاتب حتتوي على طاقة كامنة 

تكفي لتوفري جزء ال ي�ستهان به من احتياجات العامل من الكهرباء، 

با�ستمرار.  ننتجها  كب�سر  الأننا  تنفد،  ال  التي  املوارد  من  والقمامة 

النفايات،  من  الطاقة  ن�ستخل�ص  اأن  بعد  فاإننا  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 

نعيد تدوير املعادن والزجاج املوجودين فيها، ثم نقوم بت�سنيع ما 

يتبقى من القمامة لال�ستخدام كاأ�سمدة للرتبة وم�سلحات لها. ويبدو 

اأن اليوم الذي �سوف يتم فيه ا�ستغالل القمامة اأو النفايات للح�سول 

على الطاقة قد حان، واأننا �سنقطف ثمار ما تختزنه القمامة داخلها 

من م�سدر رخي�ص للغاز احليوي.

بقلم: د. حممد الفقي

متخ�ص�ص يف ال�صوؤون النفطية

طاقة
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تحتوي القمامة على 

طاقة تكفي لتوفير 

جزء من احتياجات 

العالم من الكهرباء

فرض الرقابة المتشددة 

على إدارة النفايات 

يحمي البيئة ويمكن 

من استخالص الطاقة 

القمامة م�صدر غري متوقع ورخي�ص للغاز احليوي

حماية للبيئة

اإنتاجا  الغربية  اأوروب��ا  دول  اأكرث  بريطانيا  ُتَعدُّ 

تنتجها  التي  القمامة  كمية  تبلغ  حيث  للنفايات، 

�صنويا،  ط��ن  مليون   80 م��ن  اأك���رث  ال��دول��ة  ه��ذه 

�صناعية.  اأو  جت��اري��ة  اأو  منزلية  اأك��ان��ت  ���ص��واء 

ومن الطبيعي اأن ميثل ذلك القدر املهول م�صكلة 

ب��اه��ت��م��ام��ات  حت��ظ��ى  واأن  امل��ح��ل��ي��ة،  لل�صلطات 

تخ�صي�ص  ال�صعب  ع��ام��ة  وت��رف�����ص  احل��ك��وم��ة. 

مقالب اأو مرادم للنفايات landfills بالقرب من 

روائ��ح  من  منها  ينبعث  قد  ما  ب�صبب  منازلهم، 

بالن�صبة  اأزمة  اإىل  يوؤدي  بدوره  وهذا  وملوثات، 

اإي��ج��اد  لأن  ال��ن��ف��اي��ات،  م��ن  بالتخل�ص  للمعنيني 

عن  البعيدة  ال��ن��ف��اي��ات  ل���ردم  املنا�صبة  امل��واق��ع 

الأماكن التي تتاأثر بامللوثات الناجتة منها م�صاألة 

�صعبة. واأف�صل طريقة لتجاوز هذه امل�صكلة هو 

غري  يجعلها  الذي  بال�صكل  النفايات  مرادم  عمل 

موؤذية بقدر الإمكان للم�صاهدين. و�صوف ينا�صب 

مثل هذا الإجراء ال�صكان املحليني لكي ي�صتغلوا 

اأنه  كما  امل��ال،  من  مزيد  على  للح�صول  القمامة 

وقد  امل��واق��ع،  تلك  يف  العاملني  ينا�صب  ���ص��وف 

املت�صددة  الرقابة  بفر�ص  اأن��ه  احلكومة  وج��دت 

فقط،  البيئة  فاإنها ل حتمي  النفايات  اإدارة  على 

القمامة،  مقالب  يف  العاملني  بذلك  متكن  اإنها  بل 

ومديريهم، من ا�صتخال�ص الطاقة من القمامة.

ثلث الفحم!

ما  املنزلية  للنفايات  احل��راري��ة  القيمة  وتبلغ 

احل��راري��ة  القيمة  ث��ل��ث  اإىل  رب���ع  ب��ني  ي����رتاوح 

كل  من  نح�صل  اأن  ن�صتطيع  فنظريًا،  للفحم. 

ت�صعة  نحو  على  النفايات  من  واحد  كيلوجرام 

الطاقة(.  ماليني جول )الذي هو وحدة قيا�ص 

حرق  طريق  عن  الطاقة  ه��ذه  نطلق  اأن  وميكن 

�صائل  اأو  �صلب  وقود  اإىل  حتويلها  اأو  القمامة 

ال�صلطات  اخ��ت��ارت  امل��ا���ص��ي،  ويف  غ���ازي.  اأو 

املحلية امل�صوؤولة عن التخل�ص من هذه القمامة، 

يقومون  الذين  اخلا�ص  القطاع  مقاولو  وكذلك 

القمامة  بتحويل  يقوموا  اأن  لهم،  املهمة  بهذه 

اإىل رماد، وكان يبدو ذلك حال منا�صبا و�رشيعا، 

ترميد  فمعدات  لذلك،  عيوب  ثمة  كانت  ولكن 

رماد(  اإىل  بتحويلها  تقوم  التي  )اأي  النفايات 

تت�صف بكونها غالية الثمن. وحرق القمامة قد 

يطلق ملوثات اإىل الهواء ويف الأر�ص، والعملية 

نف�صها تت�صم ب�صعوبتها من الناحية الفنية.

وقد وجد العلماء اأن اأب�صط طريقة هي ا�صرتداد 

النفايات.  م��رادم  يف  طبيعيا  تتحلل  التي  امل��واد 

مثل   – منها  وكثري  بالطاقة،  غنية  امل��واد  وهذه 

قبل  التحلل  يف  ي��ب��داأ   - اخل�������رشوات  ق�����ص��ور 

و�صوله اإىل اأماكن جتميع النفايات، وبعد دفن 

امل��اء ويف  يف  امل��وج��ودة  البكترييا  ف��اإن  القمامة، 

الف�صالت  تت�صبب يف حتلل هذه  الرتبة املحيطة 

بطريقة اأ�رشع، وهذا يرتك تلك النفايات بدون 

اإنتاج  يف  الالهوائية  البكترييا  وتبداأ  اأك�صجني، 

غاز غني بامليثان، املعروف بغاز مقالب القمامة،

الع�صوية  ل��ل��م��واد  الطبيعي  التحلل  وُي��ع��رف 

املوجودة يف النفايات يف غياب الأك�صجني با�صم: 

. Anaerobic Digestion اله�صم الالهوائي

ثالث مراحل

وهذه العملية معقدة جدا، ولكنها تت�صمن ثالث 

مراحل:

الأوىل: تقوم البكترييا التي تن�صط يف وجود املاء 

بتحليل املواد املوجودة يف النفايات اإىل �صكريات 

ب�صيطة.

وال��ث��ان��ي��ة: ي��ق��وم ن���وع م��ن ال��ب��ك��ت��ريي��ا يعرف 

بتحويل  اخل��ل(  اإىل  )ن�صبة  اخلّلّية  بالبكترييا 
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كميات كبرية

ب�صورة  احليوي  الغاز  اإن��ت��اج  كفاءة  وتتنوع 

على  يتوقف  وه��ذا  اآخ��ر،  اإىل  موقع  من  كبرية 

كل  يف  وامل��وؤث��رة  ال�صائدة  وال��ظ��روف  العوامل 

النفايات،  وع��م��ر  امل���اء،  حم��ت��وى  مثل  م��وق��ع، 

ومكّوناتها، وطريقة و�صع النفايات يف املرادم. 

كفاءة  ذات  غري  تكون  ل  التي  امل��واق��ع  وحتى 

احليوي  الغاز  لإنتاج  ا�صتغاللها  فاإن  اأ�صا�صا، 

اأمر ي�صتحق الهتمام. فالإنتاج ال�صعيف للغاز 

من موقع يحتوي على عدة ماليني من الأطنان 

من  كبريا  حجما  يعني  ي��زال  م��ا  النفايات  م��ن 

امليثان.

اأو تركيمها  النفايات  اأماكن طمر  اإن كثريا من 

�صبيل  فعلى  الغاز.  من  كبرية  كميات  تنتج  قد 

امل��ث��ال، ُوِج��د يف درا���ص��ة اأج��ري��ت يف ع��ام 1986 

ميكنها  وويلز  اإجنلرتا  يف  النفايات  م��رادم  اأن 

1.3 مليون ط��ن من  ي��ع��ادل  اإن��ت��اج م��ا  وح��ده��ا 

الرقم  هذا  يت�صاعف  اأن  الطبيعي  ومن  الفحم. 

الآن اأ�صعافا م�صاعفة ب�صبب الزيادة ال�صكانية 

وتغري اأمناط ال�صتهالك وزيادته. وقد تبني اأن 

من الآن ف�صاعدًا يتوجب النظر اإىل عملية جمع النفايات بجدية اأكرب 

ي�صكل  ده��ن��ي��ة،  اأح��م��ا���ص  اإىل  ال�صكريات  ه��ذه 

حم�ص اخلليك الن�صبة الكربى منها.

بتحويل  امليثانية  البكترييا  ت��ق��وم  وال��ث��ال��ث��ة: 

الأحما�ص الدهنية اإىل غاز حيوي )بيولوجي(. 

ول ت�صتطيع البكترييا امليثانية اأن تتكاثر اإن مل 

توجد يف بيئة عدمية الأك�صيجني. 

وتن�صط هذه البكترييا عند توافر درجة احلرارة 

جمموعة  توفر  النفايات  فمرادم  لها.  املنا�صبة 

تبلغ نحو  امل��دى من درج��ة احل��رارة  متو�صطة 

35 مئوية. 

وي�صتمل الغاز احليوي على امليثان وثاين اأك�صيد 

الكربون بن�صب مت�صاوية تقريبا، بالإ�صافة اإىل 

بع�ص الن�صب املئوية القليلة من حيث احلجم من 

املرّكبات  من  واآثار  والنيرتوجني  الهيدروجني 

الع�صوية املحتوية على كربيت )مثل املركبتان( 

وال��ربوم  والكلور  الفلور  )مثل  وهالوجينات 

واليود(، وهيدروكربون ذي وزن جزيئي عال. 

امليثان يف  الرطبة، يوجد مزيد من  البيئات  ويف 

الغاز احليوي؛ لأن ثاين اأك�صيد الكربون ينحل 

ويذوب يف املاء مكونا حم�ص الكربونيك.

قيمة حرارية

وي�صف العلماء الغاز املنبعث من مرادم النفايات 

 35 باأنه خليط م�صبع بالغازات يف درجة حرارة 

مئوية، وهو يت�صف بكونه ذا قيمة حرارية، غري 

الرائحة  تن�صاأ  ورمب��ا  �صحية.  غ��ري  رائحته  اأن 

املميزة من خليط من املواد الع�صوية اأكرثها من 

كحول البيوتان الإيثيلي، مع اآثار من امليثان.

التحلل احليوي  ي�صتطيع  النظرية،  الناحية  ومن 

النفايات  اأن يحّول طنا واحدا من  )البيولوجي( 

النفايات  اأربعمائة مرت مكعب من غاز مرادم  اإىل 

)اأي امليثان(، وهو ما يكفي لتوليد 7500 مليون 

جول من الطاقة احلرارية، اأي اأن كل كيلوجرام 

مليون   7.5 يطلق  اأن  ميكنه  النفايات  من  واح��د 

ج���ول. وع��ل��ى اأي���ة ح���ال، ف���اإن ال��غ��از احل��ي��وي ل 

الرتميد،  عملية  مثل  بالطاقة  غنيا  م�صدرا  ُي��َع��دُّ 

ال��ق��واري��ر  مثل   – القمامة  م��ك��ون��ات  بع�ص  لأن 

اإل من  – ل تطلق ما فيها من طاقة  البال�صتيكية 

يتحلل  ل  اأغلبها  اإن  اإذ  الح���رتاق،  عملية  خ��الل 

ال��ع��م��ل��ي��ة، ل تكون  ال��ن��اح��ي��ة  ب��ي��ول��وج��ي��ا. وم���ن 

ما  ون��ادرا  مثالية.  النفايات  م��رادم  يف  الظروف 

يكون اأقل من 25 % من ذلك اجلزء من النفايات 

الذي ميكن حتلله هو الذي �صوف يتحلل يف اأثناء 

اخلم�صة ع�رش عاما الأوىل، وعادة ما يكون معدل 

النفايات  م��وق��ع ردم  م��ن  ال��غ��از احل��ي��وي  اإن��ت��اج 

اأ�رشع خالل الأ�صهر القليلة من ال�صنة الأوىل، ثم 

ينخف�ص الإنتاج بعد ذلك.

القيمة الحرارية 

للنفايات المنزلية 

تتراوح بين ربع إلى ثلث 

القيمة الحرارية للفحم

الغاز المنبعث من مرادم 

النفايات خليط مشبع 

بالغازات يتصف 

بكونه ذا قيمة حرارية 
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الرقم ال�صابق مل ي�صتغل منه يف اإنتاج الغاز غري 

0.3 مليون طن فقط، اأي اأن ثمة مليون طن من 

تو�صح  الأرق��ام  هذه  ومثل  ه��درا.  يذهب  الغاز 

احليوي  الغاز  ا�صتخال�ص  على  العمل  اأهمية 

»اأوعية  ا�صتخدام  واأهمية  النفايات،  من مرادم 

ه�صم ال��ن��ف��اي��ات« لإن��ت��اج ه��ذا ال��غ��از ب��دل من 

ا�صتخدام املواد البرتولية اأو الفحم.

غاز خطري

وبوجه عام، ينتج غاز ردم النفايات عن طريق 

ظ��روف  يف  الرطبة  الع�صوية  النفايات  تعُفّن 

النفايات  وُتغطى  النفايات.  م��ردم  يف  لهوائية 

املرتاكمة  امل���ادة  ثقل  بوا�صطة  اآل��ي��ا  وُت�صغط 

انك�صافها  م��ن  امل���ادة  ه��ذه  متنع  بحيث  فوقها 

لالأك�صجني، ومن ثم فاإن ذلك ي�صمح للميكروبات 

وينبعث  الغاز  هذا  وي��زداد  بالنمو.  الالهوائية 

رويدًا رويدًا يف الغالف اجلوي اإذا مل يكن موقع 

مردم النفايات م�صممًا لحتواء الغاز. 

خطريا  النفايات  ردم  ع��ن  ال��ن��اجت  ال��غ��از  وُي��ع��د 

انفجاريا  ي�صبح  فهو  رئي�صية،  اأ�صباب  لثالثة 

بالأك�صجني.  وامتزاجه  املردم  من  ت�رشبه  عند 

وتبلغ ن�صبة احلد الأدنى لنفجاره 5 % ميثان، 

ويعد  ميثان.   %  15 فيبلغ  الأع��ل��ى  احل��د  اأم��ا 

امليثان املوجود يف الغاز احليوي اأقوى بع�رشين 

م���رة م��ن ث���اين اأك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون يف اإح��داث��ه 

الذي  امل��رادم  لذلك فغاز  لالحتبا�ص احل��راري. 

يت�رشب للغالف اجلوي قد ي�صهم اإ�صهامًا كبريا 

على  لتاأثريه  وبالإ�صافة  العاملي.  الح��رتار  يف 

الحتبا�ص احلراري، ت�صهم املركبات الع�صوية 

الغاز )VOCs( يف  ذلك  املوجودة يف  املتطايرة 

تكوين ال�صباب الدخاين ال�صوئي.

اأول م�سروع

يف  رائ���دة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  وك��ان��ت 

الغاز  لإن��ت��اج  ال��ع��امل  يف  م�����رشوع  اأول  ت�صغيل 

 Palos احل��ي��وي، وذل���ك يف ب��ال��و���ص ف��ريدي�����ص 

عقد  وم��ن��ذ  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا.  ج��ن��وب  يف   Verdes

بداأت  ال�صابق،  امليالدي  القرن  من  الثمانينيات 

نهج  على  ال�صري  يف  الأوروب���ي���ة  ال���دول  بع�ص 

الغاز  ا�صتغالل  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ب�صورة  النفايات  م��رادم  من  املتولد  احليوي 

جتارية، ثم حذت بع�ص دول العامل الأخرى حذو 

املواقع  من  العديد  يوجد  واليوم،  ال��دول.  تلك 

اله�صم  من  املتولد  احليوي  الغاز  ت�صتغل  التي 

الالهوائي للمخلفات املنزلية والتجارية. 

من  املتولد  احليوي  للغاز  ا�صتخدام  واأف�صل 

كوقود  مبا�رشة  منده  اأن  هو  النفايات  م��رادم 

ك��م��ا ميكن  ال��ق��ري��ب��ة،  ال��غ��الي��ات  اأو  ل���الأف���ران 

كاختيار   – اأو  الكهرباء،  لتوليد  ا�صتخدامه 

اأن���واع  حم��ل  ليحل  تنظيفه  ي��ت��م  اأن   – ث��ال��ث 

الوقود الأخرى الغالية الثمن )كالغاز الطبيعي 

البيوتان(.  غاز  اأو  امل�صيل  البرتويل  الغاز  اأو 

وف�����ص��ال ع��ن ذل���ك، ف���اإن ا���ص��ت��غ��الل ذل���ك ال��غ��از 

جيدة  و�صيلة  اأي�صا  يكون  اأن  ميكن  احليوي 

بيئية  م�صكلة  ي�صبح  اأن  ميكن  فيما  للتحكم 

من  �صخمة  مقادير  تنتج  التي  امل��دن  يف  كبرية 

ومن  اأن��واع��ه��ا.  مبختلف  واملخلفات  القمامة 

الغاز احليوي كوقود  اأن ي�صتخدم ذلك  املمكن 

رخي�ص يف اأية بلدة لأي غر�ص ت�صخني كالطبخ. 

اإدارة  من�صاآت  اأي�صًا يف  ي�صتعمل  اأن  مُيكن  كما 

ا�صتخدامه  يت�صنى  حيث  احلديثة،  النفايات 

لت�صغيل اأي نوع من املحركات احلرارية لتوليد 

وباإمكان  الكهربائية.  اأو  امليكانيكية  الطاقة 

يف  الأم���ر  ه��و  كما  ُي�صَغط،  اأن  احل��ي��وي  ال��غ��از 

املركبات  تزويد  يف  وُي�صتخدم  الطبيعي،  الغاز 

امليكانيكية بالطاقة، ويعّد الغاز احليوي وقودًا 

دعم  على  احل�صول  على  ي�صاعد  مما  متجددًا 

متجدد للطاقة يف بع�ص اأنحاء العامل.

ميكن للقمامة اأن ت�صبح م�صدرًا هامًا لتوفري الطاقة الكهربائية

أبسط طريقة هي استرداد 

المواد الغنية بالطاقة 

التي تتحلل طبيعيا 

في مرادم النفايات

كانت الواليات المتحدة 

رائدة في تشغيل أول 

مشروع في العالم 

إلنتاج الغاز الحيوي 
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سالمتكم .. أواًل!
حملة في محطات التعبئة

العام  الوعي  تنمية  اإىل  م�ستمر  ب�سكل  الوطنية«  »البرتول  ت�سعى 

با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة والبيئة، وتقوم دوائر وفرق ال�سركة 

ت�ستهدف  التي  واالأمنية  ال�سحية  املبادرات  من  بالعديد  املختلفة 

�سالمة موظفي ال�سركة وعمالئها واملجتمع ب�سكل عام.

ويف واحدة من هذه املبادرات نظمت دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة 

وذلك  لل�سركة،  التابعة  الوقود  تعبئة  حمطات  يف  توعوية  حملة 

العامة واالإعالم،  املحلي، والعالقات  الت�سويق  دائرتي  بالتعاون مع 

بهدف تو�سيح اإجراءات ال�سالمة الواجب اتباعها يف املحطات.

توضيح إجراءات 

السالمة الواجب 

اتباعها في المحطات 

في إطار حملة توعوية

أمن 
وسالمة
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تهدف الشركة إلى 

رفع وعي الجمهور عبر 

تقديم مجموعة من 

النصائح واإلرشادات

استبيان لقياس مدى 

الرضا عن الخدمة 

ومدتها ونظافة المكان 

وأسلوب التعامل

عدد من اأع�صاء فريق العمل امل�صارك يف احلملةتوزيع مواد توعوية على رواد املحطات

رفع الوعي

ا���ص��ت��ه��دف��ت ح��م��ل��ة »ال����ب����رتول ال��وط��ن��ي��ة« 

رف����ع ال���وع���ي ب�����اإج�����راءات ال�����ص��الم��ة ل��دى 

ع��م��الء حم��ط��ات ال�����رشك��ة، ع��رب ت��ق��دمي بع�ص 

الإر�صادات والتوجيهات املبا�رشة للجمهور، 

الإج���راءات  على  حتتوي  مطويات  وت��وزي��ع 

العميل  �صالمة  ل�صمان  اإتباعها  يجب  التي 

واأ�رشته اأثناء التواجد يف حمطة التعبئة، كما 

يف  تنفيذها  الواجب  اخلطوات  على  حتتوي 

احلالت الطارئة.

التعبئة  حمطات  ق�صم  م��ن  فريق  ق��ام  وق��د 

التابع لدائرة الت�صويق املحلي بطرح بع�ص 

ا�صتبيان  خ��الل  من  العمالء،  على  الأ�صئلة 

مركباتهم  ت��زوي��د  عملية  اأث��ن��اء  مت  ���رشي��ع 

ب��ال��وق��ود، الأم����ر ال���ذي ف��ت��ح الآف����اق ح��ول 

الهامة  والنقاط  ال�صتف�صارات  من  العديد 

تواجدهم  اأث��ن��اء  العمالء  ب��ال  ت�صغل  ال��ت��ي 

باملحطة.

وق���ام ف��ري��ق ال�����ص��الم��ة م��ن دائ����رة ال�صحة 

وال�����ص��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع فريق 

ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة م��ن دائ����رة ال��ع��الق��ات 

العامة والإعالم، بتقدمي الإر�صادات وتوزيع 

املن�صورات التوعوية والهدايا التذكارية على 

امل�صاركني يف ال�صتبيان.

ا�ستبيان ونتائج

عن  العمالء  ر�صا  م��دى  ال�صتبيان  ا�صتطلع 

ال�رشكة  تعبئة  حم��ط��ات  يف  املقدمة  اخل��دم��ة 

التعامل  واأ���ص��ل��وب  امل��ك��ان  ونظافة  ومدتها 

وغ��ريه��ا م��ن امل��ح��اور الأ���ص��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي تهم 

مقرتح  اأي  لتقدمي  الباب  فتح  كما  اجلمهور، 

يراه العميل مفيدا لتح�صني اخلدمة باملحطة، 

حجم  عك�صت  حيث  مبهرة،  النتائج  وكانت 

الر�صا الكبري للعمالء عن املحطات.

و�صهدت احلملة جناحا كبريا ونالت فكرتها 

ر���ص��ا ال��ع��م��الء اأي�����ص��ا، ح��ي��ث ع����ربوا خ��الل 

لقاءات متفرقة مع جملة الوطنية عن ر�صاهم 

التام واإح�صا�صهم بالفخر كون هذه اخلدمات 

 ،%  100 كويتية  �رشكة  م��ن  تقدم  العالية 

البالد  اأخرى يف  ت�صتفيد قطاعات  اأن  متمنني 

النفطي  القطاع  كالتعليم وال�صحة من جناح 

وجتربته الفريدة.

م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة خمتلفة  غ��ط��ت احل��م��ل��ة 

اثنتي  يف  اأن�صطتها  اأق��ي��م��ت  فقد  ب��ال��ك��وي��ت، 

ع�رشة حمطة هي الرميثية وال�صعب و�صارع 

والق�صور  وال��زه��راء  والعار�صية  ال��غ��زايل 

و�رشق الأحمدي وهدية واجلهراء والدوحة 

والعديلية وعبداهلل ال�صامل.

وقد تنوعت الإر�صادات التي قدمت من فريق 

»البرتول الوطنية« للعمالء لرتاعي �صالمة كل 

من العميل واملركبة واملحطة.

حمرك املركبة

باإيقاف  متعلق  الإر���ص��ادات  ه��ذه  اأول  وك��ان 

بالوقود،  التزود  عملية  اأثناء  املركبة  حمرك 

حيث  للعمالء،  ال�رشط  هذا  �صبب  وتو�صيح 

احتمالية  اأن  للعمالء  ال�رشكة  فريق  اأو�صح 

ت���ك���ون ع��ال��ي��ة نتيجة  ح�����دوث احل���ري���ق ق���د 

للكهرباء اأو احلرارة التي تنتج من ال�صيارة 

احليطة  اأخذ  فالأف�صل  الت�صغيل،  و�صعية  يف 

واإطفاء املحرك عند التزود، مع مراعاة عدم 

ان�صكاب البنزين على ج�صم املركبة وتنظيفها 

فورا يف حال الن�صكاب. 

ويرتتب على هذا ال�صلوك اأخطار اأخرى ت�رش 

اأثناء  الوقود  خزان  فتعبئة  نف�صها،  باملركبة 
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التدخني ممنوع ب�صّدة داخل املحطات 

اتباع اللوحات 

اإلرشادية المنتشرة في 

المحطة كفيل بتحقيق 

ادها أمن وسالمة روَّ

شهدت المحطات 

عمليات تحديث كبيرة 

منذ افتتاح أول محطة 

في الكويت عام 1948

و�صع الت�صغيل حترك الروا�صب املوجودة يف 

م�صخة  يف  وت�صحب  لالأعلى  فرتتفع  اخل��زان 

ان�����ص��دادا وتلفا يف  ي�صبب  م��ا  ال��وق��ود، وه��و 

البخاخات.

التدخني ممنوع

ال��ت��دخ��ني اأي�����ص��ا خ��ط��ر رئ��ي�����ص��ي، وع��ام��ل 

املدخنني  فعلى  ال���ن���ريان،  ان����دلع  يف  ه���ام 

والأك�صجني  الوقود  فيها  فاملحطة  النتباه، 

واحل����رارة، وق��د يت�صبب م��دخ��ن واح���د يف 

لذا يجب  باأكملها،  املحطة  ان��دلع حريق يف 

وعدم  املحطة،  دخول  قبل  ال�صجائر  اإطفاء 

م��دة  خ���الل  ���ص��ب��ب  لأي  ل��ه��ب  اأي  اإ���ص��ع��ال 

التواجد باملحطة.

�صمن  ال��ن��ق��ال  ال��ه��ات��ف  م��ن  التحذير  وج���اء 

متنع  حيث  للعمالء،  قدمت  التي  التنبيهات 

ال�رشكة ا�صتخدامه بجوار ماكينات التعبئة، 

وامل��وظ��ف��ني  العميل  ���ص��الم��ة  ل�صمان  وذل���ك 

ورواد املحطة.

نظام �سوتي

مت لفت انتباه العمالء خالل اإر�صادات احلملة 

اإىل خدمة النظام ال�صوتي وتعليمات ال�صالمة 

ودعوتهم  خاللها،  من  تقدم  التي  امل�صتمرة 

للرتكيز يف هذه التعليمات واتباعها واللتزام 

بها ط���وال م��دة ال��ت��واج��د يف امل��ح��ط��ة، وذل��ك 

ال�صخ�صية  �صالمتهم  على  احلفاظ  اأج��ل  من 

و�صالمة ذويهم.

الإر���ص��ادي��ة  ال��ل��وح��ات  اإىل  الإ����ص���ارة  ك��م��ا مت 

املنت�رشة يف املحطة، و�رشورة اتباعها ل�صمان 

اأمن  وحتقيق  باملحطة،  العام  النظام  ان�صيابية 

و�صالمة كل روادها.  

حاالت طارئة

للعمالء مدى خطورة ترك  الفريق  واأو�صح 

احل���الت  يف  باملحطة  املتعطلة  ال�����ص��ي��ارات 

اإ���ص��الح��ه��ا داخ���ل  اأو حم���اول���ة  ال���ط���ارئ���ة، 

م�صوؤول  اإبالغ  اأهمية  على  موؤكدين  املحطة، 

الإج��راءات  احل��الت لتخاذ  املحطة يف هذه 

الالزمة.

حمطات التعبئة

وقود  حمطة   43 الوطنية«  »البرتول  متتلك 

منت�رشة يف جميع اأنحاء الكويت، و4 حمطات 

حمطات  وت��وف��ر  ال��ع��م��الء،  خل��دم��ة  متنقلة 

ال�رشكة البنزين والديزل لكافة و�صائل النقل 

املنتجات عن طريق  توريد  الكويت، ويتم  يف 

م�صتودعات �صبحان والأحمدي، ويف اأعقاب 

ال��وق��ود،  تعبئة  حم��ط��ات  خ�صخ�صة  ق���رار 

»اأوىل«  ل�رشكة  40 حمطة مملوكة  اأ�صبحت 

لت�صويق الوقود، و40 حمطة اأخرى مملوكة 

ل�رشكة »األفا« خلدمات الوقود.

حتديث  عمليات  ال��وق��ود  حمطات  و�صهدت 

الكويت  يف  حمطة  اأول  افتتاح  منذ  ك��ب��رية 

ولكي  الأحمدي،  غرب  مبنطقة   1948 عام 

ال��دول��ي��ة، �صممت  ت��ت��م��ا���ص��ى م��ع امل��ع��اي��ري 

واأل��وان مميزة  بت�صاميم  املحطات اجلديدة 

جتهيز  مت  وق��د  الأزرق،  اللون  عليها  يغلب 

لتوليد  �صم�صية  ب���األ���واح  امل��ح��ط��ات  بع�ص 

الكهربائية  الطاقة  على  للح�صول  الكهرباء 

ع��رب م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وحت��وي��ل 

�صبكة  اإىل  الكهربائية  الطاقة  من  الفائ�ص 

وزارة الكهرباء واملاء.

وتعتزم ال�رشكة اإن�صاء 100 حمطة جديدة 

ال��زي��ادة  لتلبية  الكويت  مناطق  خمتلف  يف 

ال�صكانية والتو�صع العمراين، من بينها 19 

حمطة حتت الإن�صاء حاليا.
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ورشة عمل بيئية 

نظمتها الشركة 

لطالب مدرسة المال 

صالح االبتدائية

نشر الوعي البيئي
مسؤولية الشركة االجتماعية

الفكر  لن�سر  با�ستمرار  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  ت�سعى 

من  امل�ستدامة،  االأفكار  وتنمية  البيئة،  على  واحلفاظ  احل�ساري 

املدار�ص  لطالب  موجهة  خمتلفة  وتعليمية  اجتماعية  اأن�سطة  خالل 

واجلامعات، فهم اللبنة االأ�سا�سية لبناء غد م�سرق للكويت.

االجتماعية  امل�سوؤولية  حجم  جت�سد  التي  االأن�سطة  من  واحدة  ويف 

مع  بالتعاون  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  دائرة  نظمت  ال�سركة  لدى 

دائرة العالقات العامة واالإعالم ور�سة عمل بيئية لطالب مدر�سة املال 

�سالح االبتدائية بنني حتت عنوان »بيئتنا«.

بيئة

عر�ص مرئي

مهند�صة  قدمته  مرئي  بعر�ص  الور�صة  ب��داأت 

فريق البيئة بلقي�ص العلي، ت�صمن نبذة تاريخية 

لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، واأخرى عن الفكر 

العربي الرتاثي يف هذا املو�صوع.

وب�صطت العلي خالل العر�ص عددًا من املفاهيم 

والحتبا�ص  احلم�صي،  كاملطر  للطلبة،  البيئية 

مبادئ  ���رشح��ت  كما  والت�صحر،  احل����راري، 

وكيفية  واملدر�صة  املنزل  يف  البيئة  على  احلفاظ 

النفايات واإعادة تدوير ثلثيها يف املنزل  تق�صيم 

للح�صول على اأ�صمدة ع�صوية طبيعية ت�صاعد يف 

تخ�صري البيئة.

ما هي البيئة؟

الطلبة،  اإج��اب��ات  العلي  ا�صتطلعت  اأن  وبعد 

»بيئة«  لكلمة  املختلفة  املفاهيم  على  وتعرفت 

هي  البيئة  اأن  لهم  اأو�صحت  منهم،  كل  لدى 

يحيط  ال����ذي  وال��ب�����رشي  الطبيعي  امل��ح��ي��ط 

وهو  حولنا،  من  التي  الأ�صياء  كل  فهي  بنا، 

احلّية  الكائنات  بقاء  على  يوؤّثر  ما  كل  اأي�صا 

والهواء،  امل��اء،  في�صمل  الأر���ص،  �صطح  على 

والرّتبة، واملعادن، واملناخ، والكائنات احلية 

)احليوانات - النباتات - الب�رش(. وللحفاظ 

عدم  اأن�صطتنا  يف  نراعي  اأن  يجب  البيئة  على 
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الإخالل باملنظومة البيئية لالأر�ص.

ومن اجلهود العاملية للحفاظ على بيئة الكرة 

ال���ذي يتم  ال��ع��امل��ي«،  البيئة  »ي���وم  الأر���ص��ي��ة 

كل  م��ن  يونيو  م��ن  اخلام�ص  يف  ب��ه  الحتفال 

وت�صعى  اليوم،  وحتى   1972 عام  منذ  عام، 

اأكرب  الحتفال  ه��ذا  يكون  اأن  املتحدة  الأمم 

حدث عاملي للبيئة.

حماية واجبة

ال�صوؤال  ه��و  ه��ذا  البيئة؟  حماية  يجب  مل��اذا 

الذي جال يف خاطر الطالب، فطرحته العلي 

على امل�صاركني يف الور�صة، لتحرك كل �صاكن 

وتخرج ال�صتنتاجات من العقول، ثم جمعت 

املنطقي منها ودعمتها باملعلومات، واأ�صحت 

للح�صور كيف يوؤثر التلوث واإنتاج النفايات 

حياة  على  م�����ص��وؤول  غ��ري  ب�صكل  واملخلفات 

الب�رش، ويزيد من امل�صاكل ال�صحية، وي�صبب 

ن�صوب املوارد الطبيعية.

واأ�صارت اىل انبعاث الغازات امللوثة واخلوف 

من ن�صوب طبقة الأوزون، وهي طبقة جوية 

حت��م��ي ك��وك��ب الأر�������ص م���ن الأ���ص��ع��ة ف��وق 

ثقب  بها  ح��دث  وق��د  ال�����ص��ارة،  البنف�صجية 

لبع�ص  اخل��اط��ئ  ا�صتخدامنا  نتيجة  بالفعل 

املواد الكيميائية، وقد تن�صب هذه الطبقة يف 

حال ا�صتمرارنا يف هذه ال�صلوكيات.

االحتبا�ص والت�سحر 

و�رشحت العلي م�صطلح الحتبا�ص احلراري 

ل��ل��ط��ل��ب��ة، م��و���ص��ح��ة ت����اأث����ريات الح��ت��ب��ا���ص 

احل����راري على ال��ك��رة الأر���ص��ي��ة، وارت��ف��اع 

ال��ع��امل، مما قد يت�صبب  درج��ات احل���رارة يف 

يف ذوبان مياه القطبني واجلبال، الأمر الذي 

بنهاية  تنذر  وخيمة  ع��واق��ب  عليه  �صترتتب 

احلياة الب�رشية.

وحتدثت العلي اأي�صا عن الأمطار احلم�صية، 

عالوة  للرتبة،  وتدمريها  للنباتات،  وقتلها 

الأر���ص  تعر�ص  وه��و  الت�صحر،  خطر  على 

ل��ل��ت��ده��ور، مم���ا ي�����وؤدي اإىل ف���ق���دان ال��رتب��ة 

ال��ف��وق��ي��ة، ث��م ف��ق��دان الأر�����ص ق��درت��ه��ا على 

احليوانية  احلياة  ودع��م  ال��زراع��ي،  الإن��ت��اج 

والب�رشية.

اإىل  تنق�صم  الت�صحر  اأ�صباب  اأن  واأو�صحت 

تتلخ�ص  ب�رشية،  واأخ��رى  طبيعية  اأ�صباب 

واجن��راف  الأم��ط��ار،  �صقوط  قلة  يف  الأوىل 

الثانية  اأما  والتعرية،  الرياح،  بفعل  الرتبة 

البيئة،  على  ال�صكاين  ال�صغط  يف  فتتمثل 

التي  ال���زراع���ة،  والأ���ص��ال��ي��ب اخل��اط��ئ��ة يف 

وتناق�ص  ال��رتب��ة  ملوحة  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي 

خ�صوبتها.

�سهادة االأيزو

وق��دم��ت ال��ع��ل��ي ن��ب��ذة ع��ن ن��ظ��ام ���ص��ه��ادات 

من  العديد  يف  معتمد  اأن��ه  مو�صحة  الأي��زو، 

واأن��ه  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  ومنها  ال��ع��امل،  دول 

ينا�صب اأي منظمة تعمل يف اأي قطاع كبرية 

طابع  ذات  كانت  �صواء  �صغرية،  اأو  كانت 

خدماتي اأو اإنتاجي.

املنظمة  تقدم  اأيزو  �صهادة  على  وللح�صول 

جمموعة من املتطلبات لنظام الإدارة البيئية 

))EMS، ويوفر نظام �صهادة الأيزو اإطار 

عمل لكيفية ت�صميم وتنفيذ و�صيانة وتطوير 

نظام الإدارة البيئية يف اأي منظمة.

امل��ردود  اإدارة  منها  ع��دي��دة  ف��وائ��د  ول��الأي��زو 

امتثال  و���ص��م��ان  اح����رتايف،  ب�صكل  البيئي 

وحت�صني  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  للمتطلبات  املنظمة 

املخاطر  م��ن  واحل���د  املجتمع،  م��ع  ال��ع��الق��ة 

ال�صجالت،  عمليه حفظ  والتكاليف، وتطوير 

احل�صة  وزي���ادة  تناف�صية،  ميزة  واكت�صاب 

الت�صويقية.

القوانني واالتفاقيات

وعن القوانني البيئية املتبعة يف �رشكة البرتول 

ملتزمة  ال�رشكة  اإن  العلي  قالت  الوطنية، 

الكويتية،  للبيئة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ب��ق��وان��ني 

وقوانني ال�صحة وال�صالمة والبيئة الداخلية 

وزارتي  قوانني  من  وامل�صتوحاة  بال�رشكة، 

النفط وال�صحة.

التي  القانونية  وال��ل��وائ��ح  التفاقيات  وع��ن 

التفاقيات  العلي  ع��ددت  ال�رشكة  ها  تعتمد 

قائلة:

ات��ف��اق��ي��ة ب����ازل: ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى حركة  •

احل��دود  بني  العابرة  اخلطرة  النفايات 

الدولية.

ال�صحة  • ح��م��اي��ة  ا���ص��ت��ك��ه��ومل:  ات��ف��اق��ي��ة 

الع�صوية  امللوثات  من  والبيئة  الب�رشية 

الثابتة.  

اتفاقية مونرتيال: حماية طبقة الأوزون  •

التي  امل��واد  من  التدريجي  التخل�ص  عرب 

ت�صتنزفها.

اتفاقية كيوتو: احلد من انبعاث الغازات  •

يف  احل��راري  لالحتبا�ص  امل�صببة  الدفيئة 

حماولة ملنع تغري املناخ الب�رشي.

يف  • للتعاون  الإقليمية  ال��ك��وي��ت  اتفاقية 

مع  التلوث،  من  البحرية  البيئة  حماية 

املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية.

جهود بيئية

الوطنية«  »ال��ب��رتول  خطط  ع��ن  وب��احل��دي��ث 

اأو�صحت  البيئة،  حلماية  ال�صرتاتيجيات 

العلي اأن ال�رشكة تقوم حاليا باإن�صاء م�رشوع 

تطوير  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  البيئي  ال��وق��ود 

وميناء  ع��ب��داهلل  م��ي��ن��اء  م�صفاتي  وحت��دي��ث 

اجل���ودة  ع��ال��ي��ة  منتجات  لإن��ت��اج  الأح���م���دي 

و�صديقة للبيئة.

التلوث يؤثر على حياة 

البشر ويفاقم المشاكل 

الصحية ويستهلك 

الموارد الطبيعية

“البترول الوطنية” 

ملتزمة بقوانين الهيئة 

العامة للبيئة وقوانين 

الشركة الداخلية

يتم حاليًا إنشاء مشروع 

الوقود البيئي الذي 

يهدف إلى إنتاج 

منتجات صديقة للبيئة
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ضمن الجهود البيئية 

للشركة إنشاء محطات 

لتعبئة الوقود تعمل 

بالطاقة الشمسية

م�رشوع  الوطنية«  »ال��ب��رتول  اأ�ص�صت  كما 

الكويتية  لل�رشكة  التابعة  ال���زور  م�صفاة 

اإنتاج  بهدف  املتكاملة،  البرتولية  لل�صناعات 

املحتوى  ومنخف�صة  اجل��ودة  عالية  منتجات 

الكهرباء يف  الكربيتي وتغذية حمطات توليد 

الكربيتي  املحتوى  يقل  الوقود  بزيت  البالد 

فيه عن واحد باملائة.

وقامت ال�رشكة اأي�صا باإزالة غاز الهالون من 

ومرافق  م�صافيها  يف  الإط��ف��اء  اأنظمة  جميع 

وا�صتبداله  املحلي  الت�صويق  دائ��رة  ومباين 

تنقيته من  ث��م  وم���ن  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ���ص��دي��ق  ب��غ��از 

ال�صوائب وتخزينه يف بنك الهالون، وذلك وفقا 

للتزام دولة الكويت يف اتفاقية مونرتيال.

و�صمن اجلهود البيئية لل�رشكة اأي�صا تد�صني 

ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  ت��ع��ب��ئ��ة وق����ود  اأول حم��ط��ت��ي 

ال�صم�صية يف منطقتي الرقة والزهراء بالتعاون 

مع معهد الكويت لالأبحاث العلمية، حيث تكفي 

قدرتها الإنتاجية لت�صغيل املحط بالكامل خالل 

ملراحل  امل�����رشوع متهيدا  ه��ذا  وي��ع��د  ال��ن��ه��ار. 

لحقة، حيث �صيتم ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية 

اجل��دي��دة  التعبئة  حم��ط��ات  جميع  ت�صغيل  يف 

26 حمطة. وكذلك جاري العمل  ويبلغ عددها 

لتزويد  ال�صم�صية  الطاقة  نظام  توفري  على 

م�صتودع �صبحان بالطاقة الكهربائية.

بلقي�ص العليتفاعل الطلبة ال�صغار ب�صكل لفت مع ما ت�صمنته ور�صة العمل

حممية الوفرة

ك��ج��زء م��ن ال��ت��زام ال�����رشك��ة ب��احل��ف��اظ على 

وبالتعاون  املجتمع،  ودع��م  الطبيعية  البيئة 

مع الهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�صمكية، 

مت تنفيذ اأوىل مراحل م�رشوع حممية الوفرة 

الطبيعة بعد النتهاء من ال�صياج الذي يغطي 

مليون مرت مربع من املحمية الطبيعية. 

امل�����رشوع يف  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وتتمثل 

من  تتاألف  والتي  وامل��راف��ق،  املباين  ت�صييد 

ومعر�ص،  ال��زوار،  ومنطقة  وخمترب  قاعة، 

الطاقة  با�صتخدام  املباين  ه��ذه  تعمل  حيث 

ال�صم�صية.

اإىل حماية احلياة  ال�رشكة  ويهدف م�رشوع 

بالنقرا�ص،  امل��ه��ددة  واحليوانية  النباتية 

زي���ارة  ع��ل��ى  ال��ك��وي��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع  وت�صجيع 

النوع  ه��ذا  على  يتعرفوا  حتى  املوقع،  ه��ذا 

ويلتقون  الكويت،  يف  الطبيعية  احلياة  من 

باخلرباء والأ�صخا�ص املتخ�ص�صني. وكذلك 

حت��ق��ي��ق م��ب��داأ ال���ص��ت��دام��ة ل��ل�����رشك��ة، وه��و 

املوازنة بني املجتمع والقت�صاد والبيئة.

تكرمي

العالقات  فريق  ق��ام  العمل  ور�صة  ختام  يف 

اخل��ارج��ي��ة ب��ت��ك��رمي م��دي��رة امل��در���ص��ة ن��ادي��ة 

فيما  للطالب،  تذكارية  هدايا  وق��دم  القالف 

للمهند�صة  ت��ذك��اري��ة  درع���ا  ال��ق��الف  ق��دم��ت 

املعلومات  على  و�صكرتها  العلي،  بلقي�ص 

مثنية  الور�صة،  خ��الل  قدمتها  التي  القيمة 

البيئي،  الوعي  ن�رش  يف  ال�رشكة  جهود  على 

ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ع  امل�����ص��ت��م��ر  وت��ع��اون��ه��ا 

والتعليم.
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تجربتي مع »توستماسترز«
تجاوزت حاجز الخوف

تقدم عر�سا  اأن  العمل  هل طلب منك م�سوؤولك يف 

مرئيا اأمام زمالئك يف فريق العمل، فقمت باالجتهاد 

كي تلم بكافة التفا�سيل، من حمتوى ومعلومات، 

الدرا�سات،  واآخر  باالإح�سائيات  عر�سك  وتدعيم 

النواحي  مبختلف  لالهتمام  جهد  بكل  �سعيت  ثم 

اجلمالية وغريها التي تدعم عر�سك املرئي. 

ثم بعد هذا كله جاء اليوم املوعود، ولكن وقع ما 

اأن وقفت يف غرفة  يكن يف احل�سبان، ومبجرد  مل 

من  ب�سيل  ف��اإذا  العر�ص،  تبداأ  كي  االجتماعات 

وجتعلك  تعرتيك،  اخل��وف  من  واأم��واج  التوتر 

ت�سعر باالإعياء والتعب مبجرد اأن حل الهدوء يف 

انتظارا  باجتاهك  العيون  كل  وان�سبت  القاعة، 

ل�سماع �سوتك. 

الخوف واالرتباك 

عند الوقوف للتحدث 

أمام اآلخرين طبيعي 

وحلوله متوفرة

اأمر طبيعي

كانت  بينما  نطقها  ع��ن  الل�صان  عجز  كلمات 

كنت  عندما  الري�صة  من  عليك  اأخ��ف  بالأم�ص 

بالتعرق،  ي���داك  ب���داأت  كلماتك،  على  ت��ت��درب 

وينتهي العر�ص املرئي لي�ص كما كان خمططا 

له .. اأقول لك عن جتربة ل حتزن ول ي�صيبك 

الياأ�ص والإحباط، فاإن ما ح�صل معك هو اأمر 

طبيعي جدا. 

اأن  اأظهرت  اأمريكية  اأن هناك درا�صة  هل تعلم 

املوت يحتل املرتبة الثانية، بينما ياأتي اخلوف 

من التحدث اأمام النا�ص يف املرتبة الأوىل كاأكرث 

الأمور التي يهابها ال�صعب الأمريكي. 

امل�صكلة،  نف�ص  من  يعانون  النا�ص  فمعظم  اإذا 

فما هو احلل؟

ما هو احلل؟

احلل بكل ب�صاطة يكمن يف »التو�صتما�صرتز«، 

ربحية  غ��ري  ع��امل��ي��ة  منظمة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و 

القيادية،  الأف��راد  اإىل تطوير مهارات  ت�صعى 

املختلفة،  التوا�صل  مهارات  تنمية  خالل  من 

اأمام  والتحدث  واخلطابة  الإلقاء  فن  ومنها 

اجلمهور من دون خوف. 

املتحدة  الوليات  يف  التو�صتما�صرتز  انطلق 

المريكية يف عام 1924 وبداأ بالنت�صار خارج 

حدودها، فو�صل اإىل العديد من بلدان العامل 

عدد  و���ص��ل  ال��ك��وي��ت، حيث  اإىل  و���ص��ل  حتى 

ت�صم  ناٍد،  اأكرث من خم�صني  اإىل  فيها  اأنديته 

اأكرث من 800 ع�صو، وت�صتخدم هذه النوادي 

اللغة العربية اأو الإجنليزية اأو كالهما. 

�صخ�صية  �صقل  على  التو�صتما�صرتز  ي��رك��ز 

من  يتمكن  كي  بنف�صه،  ثقته  وتقوية  اخلطيب، 

املتمثل يف  تاأثريا وهو  الأك��رث  مواجهة اخلوف 

عدم القدرة على التحدث اأمام الآخرين بطالقة، 

ويبداأ الع�صو رحلته يف عامل اخلطابة من خالل 

بك�رش  تبداأ  اأولها  ولكن  خطب،  م�صاريع  ع��دة 

املن�صة  ب�صعود  الع�صو  يقوم  حيث  اجل��م��ود 

ما  ليقول  اجلمهور،  اأم���ام  بنف�صه  والتعريف 

بقلم: ثنيان الر�صود

مراقب عالقات اإعالمية

فريق العالقات الإعالمية

بأقالمكم



33

“التوستماسترز” منظمة 

عالمية غير ربحية 

تسعى إلى تطوير 

مهارات األفراد القيادية

إقبال متزايد من 

قبل الموظفين على 

االنضمام لعضوية نادي 

توستماسترز الشركة

الر�صود خالل م�صاركته يف اإحدى مناف�صات »تو�صتما�صرتز«

ان  حيث  وال��دي��ن،  ال�صيا�صة  ع��ن  بعيدا  ي�صاء 

هو  املن�صة  على  ال�صعود  من  الرئي�صي  الهدف 

ت�صجيع اخلطيب، وك�رش رهبة اجلمهور و�صط 

بيئة اإيجابية ل ت�صخر اأبدا من اخلطيب، ولكن 

على العك�ص حتفزه لأداء خطبة اأف�صل.

و�سائل التوا�سل

ال�رشيع،  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  م��ع  والآن 

اأ�صبحت و�صائل التوا�صل الجتماعي متاحة 

الفر�صة،  هذه  البع�ص  فا�صتغل  بيد اجلميع، 

فاأ�صبح يغرد مبا ي�صاء، ويتحدث عن العديد 

ثقة  بكل  املجتمع  يف  املطروحة  الق�صايا  من 

وجراأة، ولكن متى ما مت اإبعاد هذه الو�صائل 

عنه، واأتيحت له فر�صة التحدث اأمام متابعيه 

وج��م��ه��وره م��ب��ا���رشة، ت���راه ي�����ص��اب بتوتر 

�صديد، وت�صبح كلماته الر�صيقة بني اأ�صابعه، 

اأثقل من جبل على ل�صانه عندما يتحدث اأمام 

اأن معظم  اأظن  ال�صخ�صي  الآخرين، وبراأيي 

بحاجة  الآخرين  مع  يتفاعلون  الذين  النا�ص 

اإىل التو�صتما�صرتز.

فرق اإيجابي

يف  التو�صتما�صرتز  ع��امل  اإىل  ان�صمامي  منذ 

القانون  تو�صتما�صرتز  نادي  مع   2015 عام 

ا�صتفدت  احل��ق��وق  بكلية  الكويت  جامعة  يف 

الهائل،  الإيجابي  بالفرق  و�صعرت  الكثري، 

عندما  نف�صي  يف  ث��ق��ة  اأك���رث  اأ���ص��ب��ح��ت  ح��ي��ث 

اأكون  اأن  يف  الآخرين، وجنحت  اأمام  اأحتدث 

عريفا للعديد من الفعاليات، �صواء كانت هذه 

الفعاليات ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية، 

اأو يف فعاليات خارجية اأخرى، ومتكنت كذلك 

العديد  يف  اأ�صارك  اأن  العاملني  رب  من  بف�صل 

باخلطابة،  املتعلقة  املحلية  امل�صابقات  م��ن 

حتى و�صلت اإىل ثاين اأف�صل خطيب للخطب 

املعدة م�صبقًا على م�صتوى دولة الكويت عن 

الق�صم )G( يف عامي 2016 و 2018، مل اأكن 

اأ�صتطع بلوغ هذه املرتبة دون توفيق اهلل عز 

وجل اأول واأخريا، ثم التو�صتما�صرتز.

البرتول الوطنية

التوا�صل،  مهارات  تعزيز  يف  لأهميته  ونظرا 

واإثراء اجلانب القيادي لدى الأفراد، حر�صت 

دعم  على  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  ���رشك��ة 

تو�صتما�صرتز  نادي  اإن�صاء  موظفيها من خالل 

ال�رشكة  مبوظفي  اخل��ا���ص  الوطنية  ال��ب��رتول 

اجتماعات  تقام  حيث   ،2017 ع��ام  اأواخ���ر  يف 

النادي مرتني �صهريا يف املبنى الرئي�صي لل�رشكة 

�صمن �صاعات الدوام الر�صمية، برئا�صة موجه 

املعلومات  نظم  يف  التطبيقات  اإدارة  م�رشوع 

ال�صيدة اأمل الف�صلي. 

وق���د ب��ل��غ ع���دد اأع�����ص��اء ه���ذا ال���ن���ادي اأك��رث 

م��ن 45 ع�����ص��وا، مم��ا دع��ا اإىل اإن�����ص��اء ن��ادي 

تو�صتما�صرتز البرتول الوطنية 2، ل�صتيعاب 

ه��ذا الإق��ب��ال امل��ت��زاي��د، ويعترب ه��ذا ال��ن��ادي 

ف��ر���ص��ة ذه��ب��ي��ة جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال�����رشك��ة 

لتطوير مهارات التوا�صل لديهم، في�صبحوا 

التي  املواقف  جميع  يف  باأنف�صهم  ثقة  اأك��رث 

اأمام اجلمهور، وي�صتقبل  الوقوف  ت�صتدعي 

النادي املوظفني الراغبني بالن�صمام مرتني 

�صنويا، يف �صهر اأبريل واأكتوبر من كل عام. 
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العمل اجلماعي بروح الفريق الواحد اأ�سبح �سمة مميزة لهذا الع�سر، 

امل�ستوى  املدارك واملعارف على  يراكم من اخلربات، ويو�سع من  مبا 

الداخلي، يف ال�سركات املرموقة، اأو بني عدد من ال�سركات التي تعمل يف 

اأن�سطة متقاربة، كما هي احلال يف ال�سركات النفطية الكويتية التي تتبع 

ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية.

العمل الجماعي
أسس ومهارات

في الشركات 

المرموقة .. العمل 

الجماعي يراكم 

ع  الخبرات ويوسِّ

المدارك

بقلم: حممد فرغلي

م�صغل ثاين

دائرة عمليات الأحمدي

تنمية 
بشرية
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طرح األفكار بحرية 

يمكن أن يكون 

بداية لتوليد أفكار 

أخرى جديدة

لكي يعمل الفريق 

بكفاءة يجب تنمية 

مهارات التواصل 

بين أعضائه 

تو�سيع املهارات

اجلماعي  العمل  مهارات  تتو�صع  اأن  وميكن 

ومنظمات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����رشك��ات  لت�صمل 

ككل،  ال��دول��ة  م�صتوى  على  امل���دين  املجتمع 

لتعمل ب�صكل متناغم كما هي احلال يف العديد 

موحدة  اأفكار  خالل  من  الغربية،  ال��دول  من 

ب�صبكات  مرتبطة  م��وح��دة  رق��م��ي��ة  واأن��ظ��م��ة 

روؤية  لتحقيق  متنا�صق  ب�صكل  تعمل  مركزية 

ا�صرتاتيجية واحدة. 

ب��روح  للعمل  بها  املعمول  النقاط  ه��ذه  وم��ن 

الفريق الواحد ال�صتماع اإىل اأفكار الآخرين، 

عندما يتحدثون عن اأفكارهم بحرية تامة ميكن 

اأفكار  لتوليد  ب��داي��ة  تكون  اأن  الأف��ك��ار  لهذه 

اأخرى ومنها:

حماورة الآخرين حول اأهداف الفريق.  -

الح���رتام  اإظ��ه��ار  م��ع  الأف����راد  م�صاعدة   -

للطرف الآخر ودعم اأفكاره.

البيئة  توفري  على  العمل  فريق  م�صاركة   -

املنا�صبة للعمل.

لكي يعمل الفريق بكفاءة يجب تنمية مهارات 

و�صائل  وا�صتخدام  الفريق،  ب��ني  التوا�صل 

التوا�صل املختلفة مثل الربيد الإلكرتوين.

هدف م�سرتك

م�صرتك،  ه��دف  لها  اأف���راد  جمموعة  ه��و  الفريق 

اأف��راده مع  اأعمال ومهارات كل فرد من  تتنا�صب 

باأكرث  اأه��داف��ه  الآخ��ري��ن، ويحقق  عمل وم��ه��ارات 

مهمات  لقبول  م�صتعدًا  يكون  ثم  فعالة،  طريقة 

اأكرث حتديًا، اإذا كان هذا مطلوبًا منه.

االأ�سخا�ص املنا�سبون

يتمتعون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ص  اخ��ت��ي��ار  ع��ن��د 

بالكفاءة واملقدرة ملهمة معينة، لبد من اتباع 

اخلطوات التالية:

�رشح العمل واملهمة وماهيتها.  -

حتديد موا�صفات ال�صخ�ص املنا�صب لهذه   -

املهمة.

و�صع اإعالن يحدد ال�رشوط التي يجب اأن   -

تتوفر يف املوظف.

ملعرفة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  امل��ق��اب��الت  اإج������راء   -

املوظف عن قرب.

يتمتع  ال��ذي  املطلوب  ال�صخ�ص  اختيار   -

بال�صفات واملزايا التي تطلبها الوظيفة.

اأدوار مهمة

يعترب فريق العمل م�رشحًا لتاأ�صي�ص العالقات، 

ل  مهارات  عدة  تتطلب  التي  امل�صكالت  وحل 

واحد،  فرد  يف  القدر  وبنف�ص  جميعها  تتوفر 

اأو يف اإدارة واحدة. لذلك تلجاأ منظمات اليوم 

اإىل تكوين فرق العمل من كافة التخ�ص�صات 

اأو  املنظمة،  اإليها  حتتاج  قد  التي  والإدارات 

عليهم  واملحافظة  العمالء،  خدمة  يف  ال�رشكة 

اإحلاحًا  اأك��رث  اأ�صبح  العميل  واأن  خ�صو�صًا 

ووعيًا، ويواجه م�صكالت معقدة ويطلب حلوًل 

لها.

من هو القائد؟

الفريق والقادر على  القائد هو الذي يتمتع بروح 

يتحمل  الذي  وهو  الفريق،  اأع�صاء  مع  الن�صجام 

فهمهم،  وي��ح��اول  غ��ريه  اإىل  وين�صت  الخ��ت��الف 

وهو الذي يعدل من مواقفه اإذا ما اقتنع باحلاجة 

لذلك، وي�صارع اإىل العرتاف باأخطائه، اإنه �صخ�ص 

وا�صع الأفق، ل يتعامل مع النا�ص على اأنهم قوالب 

مواجهة  على  وق���درة  عالية  همة  ذو  ه��و  ث��اب��ت��ة، 

التحديات )بكل ذلك وغريه ي�صتطيع اإدارة الفريق 

القائد  نبوغ  م�صتوى  كان  ومهما  الهدف(،  نحو 

لتقدمي  غريه  م�صاعدة  اإىل  يحتاج  فاإنه  براعته  اأو 

اأق�صى ما عنده.

تنمية مهارات التوا�صل من �صاأنها تعزيز كفاءة فريق العمل 
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خمتلفة  وط��رق  واأ�صاليب  اأف��ك��ارًا  يقدم  ال��ذي  هو 

امل�صوؤوليات  تويل  اإىل  املبادرة  اأو  العمل،  لتطوير 

الأكرث �صعوبة التي ل يقبل عليها معظم الأ�صخا�ص 

لأ�صباب خمتلفة.

يف  الأع�����ص��اء  حتفيز  على  يعمل  امل�صجع  امل��ح��رك 

الفريق، ويبعث الن�صاط فيهم لتحقيق الإجنازات، 

فيثني على اجلهود جامعًا بني احلث والت�صجيع.

ي�صعى اإىل تو�صيح العالقة بني الأفكار واملقرتحات 

التي يتقدم بها بع�ص الأع�صاء يف الفريق، ويقوم 

الفهم الذي قد يحدث بني الأخ��وة يف  باإزالة �صوء 

العمل، ويقوم ب�صياغة منظومة متكاملة ومرتابطة 

بني الأفكار واملقرتحات.

الفريق  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  بتقييم  يقوم 

والتعديل  ال���ص��ت��دراك  م��ع  ومو�صوعية،  بنزاهة 

باأ�صلوب ت�صجيعي ي�صاعد على ا�صتنباط مزيد من 

الأفكار. 

حتقيق االأهداف

ويخت�رش  الأه���داف،  يحّقق  اجلماعي  العمل 

امل�صافات، ويوّفر الوقت، فعندما ترى الأفراد 

حتقيق  على  اأق��در  تراهم  جمتمعني  يعملون 

اأهدافهم، كما اأّنهم يوّفرون على اأنف�صهم وقتا 

ف��رادى  عملوا  لو  �صيتكّبدونه  كانوا  وجهدا 

متفّرقني.

حل امل�ساكل

العقل الواحد ل ميكن اأن يجعل اأفكار خمتلفة 

يف  ع�صو  فكل  البع�ص،  بع�صها  م��ن  ت��خ��رج 

املت�صاوية،  امل�صاهمة  م�صوؤولية  لديه  الفريق 

وميكنهم جميعا تقدمي وجهة نظرهم الفريدة 

من نوعها ب�صاأن امل�صكلة للو�صول اإىل اأف�صل 

احللول املمكنة. اإن العمل اجلماعي ميكن له 

اأو  اأف�صل، ومنتجات،  اإىل قرارات  يوؤدي  اأن 

تكون  قد  اجلماعي  العمل  ونوعية  خدمات، 

فعالة من خالل حتليل العنا�رش ال�صتة التالية 

التوا�صل  الفريق:  اأع�صاء  بني  التعاون  من 

والتن�صيق والتوازن من م�صاهمات الأع�صاء 

والدعم املتبادل واجلهد والرتابط.

خربات ومعارف

اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  و�صيلة  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 

الأف���راد  م��ن  ع���دٌد  وامل��ع��ارف، فحني يجتمع 

منهم  واح��ٍد  ك��ّل  ت��رى  جماعًيّا  عماًل  ليعملوا 

من  وي�صتفيد  منه  فيتعّلم  اأخيه،  من  ي�صتفيد 

يف  واملعرفة  املهارات  معه  ويتبادل  خرباته، 

اإطاٍر من م�صاعر املحّبة والأخّوة املتبادلة.

قيمة وفوائد

روح  وتنمية  الج��ت��م��اع��ّي��ة،  امل��ه��ارات  تنمية 

فالعمل  ال����واح����د،  ال��ف��ري��ق  ���ص��م��ن  ال��ع��م��ل 

يحّب  اجتماعيا  الإن�صان  من  يجعل  اجلماعي 

لكت�صاب  ي�صعى  كما  معهم،  ويتفاعل  الّنا�ص 

م���ه���ارات اج��ت��م��اع��ّي��ة م��ن خ���الل ت��ف��اع��ل��ه مع 

�صك  بال  التجربة  هذه  يخو�ص  ومن  الّنا�ص، 

لقيمة  ب�صبب معرفته  لن يعمل بعدها لوحده 

العمل اجلماعي وفوائده،

الرعاية ال�صحية يرتبط العمل اجلماعي  ويف 

مع زيادة �صالمة املر�صى.

العمل اجلماعي يخت�رش امل�صافات ويحقق الأهداف

القائد شخص واسع 

األفق ال يتعامل مع 

الناس على أنهم 

قوالب ثابتة

العمل الجماعي 

يحّقق األهداف 

ويختصر المسافات 

ويوّفر الوقت 
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اإلسطرالب
ره المسلمون بدأه اليونانيون وطوَّ

تطورت،  وكيف  ال��ق��دم��اء،  اإجن���ازات  ح��ول  حديثنا  يتوا�سل 

واملراحل واالأزمان التي مرت بها، وهناك من هذه االإجنازات ما 

ا�ستمر الب�سر يف ا�ستخدامه اإىل يومنا هذا، ومنه ما توقف العمل 

االإ�سطرالب،  مثل  ا�ستخداما  واأ�سهل  دقة،  اأكرث  بديل  لوجود  به 

الذي يعود تاريخه اإىل ما قبل امليالد تقريبا، واأول من ا�ستخدمه 

اليونانيون، ثم مت تطويره ب�سكل كبري خالل الع�سر االإ�سالمي.

استخداماته كثيرة 

كمعرفة الوقت وتحديد 

االتجاه .. إنه “حاسوب 

العصور السالفة”!

علوم 
وتكنولوجيا
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بداية االإ�سطرالب

منذ  الإ���ص��ط��رلب  با�صتخدام  اليونانيون  ب��داأ 

القدم، ولكن ا�صتخدامه مل يكن وا�صعا بل كان 

الزمن، ويف بدايات  حمدودا يف تلك احلقبة من 

وامل�صلمون  ال��ع��رب  اأظ��ه��ر  الإ���ص��الم��ي  الع�رش 

اه��ت��م��ام��ا م��ل��ح��وظ��ا ب��الإ���ص��ط��رلب، وط����وروه 

ول��دور  بالفلك،  اهتمامهم  نتيجة  كبري  ب�صكل 

التجارية  ال�صفن  اإر�صاد  يف  البارز  الإ�صطرلب 

لتحديد  ي�صتخدمونه  اأي�صا  وكانوا  واحلربية. 

اأوقات ال�صالة، وحتديد مواعيد ف�صول ال�صنة 

ومعرفة القبلة.

ال��ر���ص��د  واآلت  ال��ت��ل�����ص��ك��وب  اخ�����رتاع  ب��ع��د 

اأوروب���ا،  ال��دول خا�صة  من  ع��دد  يف  احلديثة 

التاريخية  مكانته  يفقد  الإ���ص��ط��رلب  ب���داأ 

وخ�صو�صا بعد عام 1731. ومنذ ذلك احلني 

بداأ دور الإ�صطرلب ي�صمحل تدريجيا، حتى 

اأك��رث  ورمب���ا  زم���ن،  منذ  ا�صتخدامه  انتهى 

النا�ص ل يعرفونه اليوم، ورمبا مل ي�صمع به 

البع�ص.

امل�سلمون طوروه

�صاهم العلماء امل�صلمون يف تطوير الإ�صطرلب، 

ذلك،  عن  الكتب  واألفوا  ا�صتخداماته،  وتنويع 

وممن كتب حول الإ�صطرلب من العرب العامل 

ن�صبت  وق��د  الدم�صقي.  ال�صاطر  اب��ن  الفلكي 

بع�ص الروايات اخرتاع الإ�صطرلب اإىل العامل 

خالل  ال��ف��زاري  اإب��راه��ي��م  اإ�صحاق  اأب��و  امل�صلم 

اأب��ي  اخلليفة  عهد  يف  امل��ي��الدي  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن 

»العمل  �صماه  كتابا  واأل���ف  املن�صور،  جعفر 

ب��الإ���ص��ط��رلب«. وم��ه��م��ا اخ��ت��ل��ف��ت ال���رواي���ات 

العرب  فاإن  الإ�صطرلب  واخ��رتاع  ن�صاأة  حول 

ق��د ط���وروه ت��ط��وي��را ج��ذري��ا، حيث اأ���ص��ب��ح له 

اأن���واع واأ���ص��ك��ال، واأل��ف��وا كتبا كثرية عن  ع��دة 

ا�صتخدامه وكيفية عمله. 

وت��ط��ور الإ����ص���ط���رلب اأي�����ص��ا ع��ل��ى ي���دي ع��امل 

اأول  وه��و  ال�صجزي،  �صعيد  اأب��ي  الريا�صيات 

من قال ب��دوران الأر���ص وحركتها، وهو الذي 

ابتكر الإ�صطرلب ثنائي القطب، الذي يحتوي 

على قطبني بدل قطب واحد. 

كيفية عمله

معرفة  منها  كثرية  ا�صتخدامات  لالإ�صطرلب 

ن�صميه  اأن  الجت����اه، ومي��ك��ن  ال��وق��ت وحت��دي��د 

الآن »حا�صوب الع�صور ال�صالفة«، وكان بع�ص 

اآل��ة  وه��و  ال�صفائح«،  »ذات  ي�صمونه  ال��ع��رب 

اأحد  على  ر�صمها  مت  التي  ال�صماء  �صكل  تظهر 

وجهيه لت�صهيل اإيجاد املواقع ال�صماوية. وكان 

الفلكية  امل�صائل  حل  يف  وا�صع  ب�صكل  ي�صتخدم 

ال�صماوية  الأج����رام  مب��واق��ع  ع��الق��ة  لها  ال��ت��ي 

تقدير  من  الب�رش  ومكن  والنجوم،  كال�صم�ص 

قيا�صهم  ط��ري��ق  ع��ن  وال��ن��ه��ار  الليل  يف  ال��وق��ت 

طباعة  متت  وق��د  ال�صماء،  يف  ال�صم�ص  لرتفاع 

منحنيات  ع��ل��ى  حت��ت��وي  عليه  ف��ري��دة  ج����داول 

لتحديد املواقيت املختلفة.

ي��ت��ك��ون ال����ص���ط���رلب م���ن ع���دة اأج�����زاء منها 

وتعرف  ال�صم�ص،  م��دار  متثل  التي  العنكبوت 

�صاهم امل�صلمون يف تطوير الكثري من الخرتاعات ومن بينها الإ�صطرلب

ره العرب والمسلمون  طوَّ

نتيجة اهتمامهم 

بالفلك ولدوره في إرشاد 

السفن بأنواعها

اضمحل دوره تدريجيًا 

حتى انتهى استخدامه 

وربما أكثر الناس 

ال يعرفونه اليوم
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ا�صتخدم الإ�صطرلب ب�صكل وا�صع يف حل امل�صائل الفلكية التي لها عالقة مبواقع الأجرام ال�صماوية

ف��ل��ك��ي��ًا ب���دائ���رة ال������ربوج. وه���ن���اك م���ا ي��ع��رف 

تو�صع  كانت  قطعة  ت�صكل  التي  بال�صفيحة 

ال�����ص��الة  وم��واق��ي��ت  الرت���ف���اع  دوائ����ر  عليها 

فكانت  الأم  القطعة  اأما  ع�رش،  الثني  واملنازل 

ال��زواي��ا،  م��ن  م��ع��ني  ع���دد  اإىل  ال���دائ���رة  تق�صم 

عن  ال�صم�ص  ارتفاع  زواي��ا  لتعيني  وت�صتخدم 

الأر�ص.

اأنواع االإ�سطرالب

هناك اأنواع واأ�صكال كثرية من الإ�صطرلب، 

منها الإ�صطرلب امل�صطح والكروي واخلطي 

ي�صتخدم  حيث  وال�صامل.  وال��ت��ام  واملعقد 

الكرة  حركة  لتمثيل  ال��ك��روي  الإ���ص��ط��رلب 

قيا�ص  وي�صتطيع  يومي،  ب�صكل  ال�صماوية 

ارت��ف��اع��ات ال��ك��واك��ب وحت��دي��د ال��وق��ت. اأم��ا 

جمموعة  اإىل  فيق�صم  امل�صطح  الإ���ص��ط��رلب 

و�صفائح  الأم  ال�صفيحة  منها  الأج��زاء  من 

ت�صم  التي  )العنكبوت(  وال�صبكة  الأقاليم 

دائ��رة ال���ربوج، وم��دار اجل��دي وت�صل بني 

كل  متثل  حيث  مقو�صة،  اأ�صهم  ال��دائ��رت��ني 

النجم  اأو  ال��ك��وك��ب  م�صقط  م��ن��ه��ا  واح����دة 

���ص��م��ن الأج������رام ال�����ص��م��اوي��ة ال��ث��اب��ت��ة. ثم 

م�صنوع  دب��و���ص  وه���و  ال��ق��ط��ب  اأو  امل��ح��ور 

م���ن امل���ع���دن، ي��دخ��ل يف ال��ث��ق��وب اخل��ا���ص��ة 

اإل  ي�صمح  ول  فيثبتها،  الإ�صطرلب  باأجزاء 

بالدوران،  )امل�صطرة(  والع�صادة  لل�صبكة 

وه��م��ا اجل����زءان ال��وح��ي��دان امل��ت��ح��رك��ان يف 

قطعة  ع��ن  ع��ب��ارة  وامل�صطرة  الإ���ص��ط��رلب، 

خلف  تركب  ال�صطوح  متوازية  املعدن  من 

طولها،  مع  قطرها  ويت�صاوى  الإ�صطرلب، 

ل��دخ��ول  منت�صفها  يف  ث��ق��ب  ع��ل��ى  وحت��ت��وي 

وينتهي  ال��دوران،  ال��ذي ميكنها من  املحور 

ذراعها براأ�ص ي�صمى ال�صطبة، بينما ي�صمى 

اخلط الرابط بينهما »خط الرتتيب«.

االإ�سطرالب والبو�سلة

ت�صتخدم البو�صلة لتحديد الجتاه بالن�صبة اإىل 

قطبي الأر�ص، وهي حتتوي على موؤ�رش ممغنط 

ل��الأر���ص،  املغناطي�صي  احل��ق��ل  ب��اجت��اه��ه  يتبع 

وت�����ص��ت��خ��دم اأي�����ص��ا حل�����ص��اب خ��ط��وط ال��ط��ول 

بالأجهزة  م��وؤخ��را  ا�صتبدلت  وق��د  وال��ع��ر���ص، 

احل��دي��ث��ة م��ث��ل ن��ظ��ام حت��دي��د امل���واق���ع ال��ع��امل��ي 

GPS. اأما الإ�صطرلب فقد كان ي�صتخدم لأكرث 

املقالة،  هذه  يف  بع�صها  ذكرنا  غر�صا   360 من 

لذا كانت ا�صتخداماته اأكرث من البو�صلة، وكان 

التي  ال�صابقة  الزمنية  احلقب  يف  �صيوعا  اأك��رث 

ا�صتخدم فيها. 

املالحة  �صوؤون  على  الإ�صطرلب  هيمن  لقد   

ا�صتمرت  عديدة  لقرون  الجتاهات  وحتديد 

حتى القرن ال�صابع ع�رش امليالدي، وبداأ يفقد 

احلديثة،  التكنولوجيا  تطور  مع  الربيق  هذا 

مبا يف ذلك البو�صالت والتل�صكوبات وغريها 

من الأدوات ال�صناعية احلديثة، لكنه احتفظ 

اأعظم  م��ن  واح���دا  كونه  التاريخية  مبكانته 

وثقت  وال��ت��ي  احل�����ص��ارة،  ت��اري��خ  يف  الآلت 

عالقة الإن�صان بالزمان واملكان.  

ن اإلصطرالب من  مكَّ

تقدير الوقت في الليل 

والنهار عن طريق 

قياس ارتفاع الشمس

البوصالت والتلسكوبات 

الحديثة أنهت دوره 

منذ زمن لكن مكانته 

التاريخية باقية 
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ذكريات جميلة

الأطعمة  من  نوعيات  تناول  اأن  البع�ص  يرى  

ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ا���ص��رتج��اع ب��ع�����ص ال��ذك��ري��ات 

اجلميلة، ويحقق ال�صعور بال�صعادة والراحة 

اجلميلة  الذكريات  هذه  تتعلق  وقد  النف�صية، 

اأو  الأ������رشة  اأو مب��ن��زل  ال��ط��ف��ول��ة  مب��رح��ل��ة 

كانت  م�صت  زمنية  فرتة  يف  مبهجة  مبنا�صبة 

ممتلئة بال�صعادة وال�رشور  ، اأو ببع�ص الأحبة 

من الأهل والأ�صدقاء ،  الذين كانوا ي�صرتكون 

اإعداد وتقدمي وتناول هذه الأطعمة، ولعل  يف 

العربية  ال�صعوب  ارت��ب��اط  م��دى  يف�رش  ذل��ك 

اأي�صًا بحلويات رم�صان كالكنافة والقطائف 

يف  بها  اخلا�صة  وبهجتهم  العادية،  الأي��ام  يف 

اأيام رم�صان.

زينة املوائد

تعترب الكنافة بحق زينة موائد امللوك، وترجع 

املعز  اخلليفة  دخل  عندما  الفاطمي  الع�رش  اإىل 

رم�صان،  �صهر  يف  القاهرة،  الفاطمي  اهلل  لدين 

حاملني  الإفطار  بعد  ل�صتقباله  الأه��ايل  فخرج 

ب��امل��ك�����رشات،  ال��ك��ن��اف��ة  بينها  وم���ن  ال��ه��داي��ا، 

لنفوذهم  وتاأكيدا  كرمهم،  مظاهر  من  كمظهر 

حلويات رمضان!
في قفص االتهام 

صحة

احللويات الرم�سانية متهمة دائما باأنها ت�سبب اأ�سرارا �سحية و�سمنة.. بينما 

قد تكون مفيدة لل�سائم اإذا مت تناولها دون اإفراط، وذلك الأنها متده بال�سعرات 

ال�سعور  عنه  فيذهب  النهار،  خالل  فقدها  التي  الطاقة  عن  وتعو�سه  احلرارية 

اأثناء  الدم  ال�سكر يف  انخفا�ص م�ستوى  نتيجة  الذي ي�سيبه  بالتعب و«الدوار« 

اأنواع من الطعام لكل  اأو  فرتة ال�سوم. ولقد اعتاد النا�ص على تخ�سي�ص نوع 

منا�سبة من املنا�سبات، ويف رم�سان يرتبط النا�ص باأ�سناف اأكرث من احللويات 

ال�سرقية وغريها.
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الحلويات الرمضانية 

قد تكون مفيدة 

للصائم بشرط عدم 

اإلفراط في تناولها

ارتباط الشعوب العربية 

ببعض األصناف في 

رمضان يعكس البهجة 

بالشهر الفضيل

الفواكه املجففة واملك�رشات والزبيب قا�صم م�صرتك للمائدة الرم�صانية

ك�صيء  للخليفة  الكنافة  تقدمي  ومت  م�رش،  يف 

اإىل  ذلك  بعد  الكنافة  وانتقلت  وخمتلف.  جديد 

�صانعي  لكن  التجار،  طريق  ع��ن  ال�صام  ب��الد 

احللويات يف ال�صام مل يقبلوها ب�صكلها امل�رشي، 

بل غريوا طرق �صناعتها. اأما القطايف فريجع 

تاريخها اإىل الع�رش الفاطمي اأي�صا، حيث كانت 

جترى مناف�صات بني �صانعي احللويات لتقدمي 

اخلبازين  اأح��د  وابتكر  للحاكم،  اأطيب  هو  ما 

وقدمها  مك�رشات،  وبداخلها  �صغرية  فطرية 

ب�صكل جميل يف �صحن كبري، وقدمت لل�صيوف 

ل��ي��ق��ط��ف��وه��ا، وم���ن ه��ن��ا ج���اء ا���ص��م��ه��ا »ف��ط��رية 

ال��ق��ط��ف«، ث��م حت��ول ال���ص��م ع��ن ط��ري��ق دخ��ول 

اإ�صافة  ومت��ت  قطايف،  اإىل  فتحولت  العامية، 

الق�صطة واللحم لها عند دخولها بالد ال�صام.

�سعرات حرارية

ت�صم احللوى الرم�صانية على اختالف اأنواعها 

التي  ال��زي��ن��ة  اأو  احل�����ص��وة  عنا�رش  م��ن  الكثري 

تزيد من روعة مذاقها عالوة على زيادة قيمتها 

بني  امل�صرتك  القا�صم  الزبيب  ويعترب  الغذائية، 

تلك العنا�رش: وللزبيب )العنب املجفف( فوائد 

ك��ث��رية ح��ي��ث مي��د ال�����ص��ائ��م ب�����ص��ع��رات ح��راري��ة 

يعطي  الزبيب  م��ن  ج��رام   100 فتناول  كبرية 

تعطي  بينما  ح��راري،  �صعر  كيلو   268 للج�صم 

حراري  �صعر  كيلو   68 العنب  من  الكمية  نف�ص 

فقط،  ويو�صف الزبيب لعالج النزلت والأمعاء 

ال�صدرية  واملغليات  امل�رشوبات  اأكرث  يف  ويدخل 

امل�صادة  والأزه����ار  ال�صمغ  وي�صم  وامللطفة، 

الزبيب  يحتوي  كما  والع�صل،  وال�صكر  لل�صعال 

اآثارها امللحوظة  لها  على مواد مطهرة وخمائر 

يف ال��وظ��ائ��ف ال��ه�����ص��م��ي��ة، وه���و ع��ام��ل ب��ن��اء يف 

ب�صفة  والزبيب  والع�صالت،  الأن�صجة  تكوين 

والكلى  الكبد  اأم��را���ص  ل��ع��الج  �صالح  خا�صة 

واملثانة وال�صعال ويزيل الريقان ويقلل ال�صعور 

بال�صداع الن�صفي.

�سفاء لكل داء

اأما الفواكه املجففة - والغر�ص من جتفيف هذه 

الفواكه هو ل�صتخدامها على مدار العام ويف غري 

موا�صم ن�صجها - واملتمثلة يف التني والقرا�صيا 

�صعبية  فلها  وامل�صم�صية  املجفف(  )ال��ربق��وق 

�صبق  ما  فبكل  رم�صان،  موائد  على  جدا  كبرية 

وامل�صم�صية هي  ال�صهري.  اخل�صاف  ي�صنع طبق 

امل�صم�ص اجلاف، ويو�صف امل�صم�ص لالأ�صخا�ص 

لغناه  وذل���ك  ال��ذه��ن��ي،  اجل��ه��د  ل��ب��ذل  املعر�صني 

بالفو�صفور واملغني�صيوم، وهو مفيد حلفظ النظر 

ويزيد املناعة �صد الأمرا�ص، وين�صط بناء كرات 
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ال�صني  امل�صم�ص يف  ع��رف  ال��دم احل��م��راء. وق��د 

الهند  يف  وزرع  ع��ام،  باألفي  امل�صيح  ميالد  قبل 

واإيران واليابان، ثم انتقل اإىل بلدان اأخرى مثل 

اإل  اأوروب��ا  اأرمينيا وم�رش، ومل يدخل امل�صم�ص 

اأغلب  بعد ميالد امل�صيح، ثم انت�رشت زراعته يف 

دول العامل وخا�صة ذات املناخ البارد واملعتدل. 

وقد عرف العرب امل�صم�ص واعتربوه من اأف�صل 

واأزه��اره،  ثمره  بجمال  وتغنوا  الفاكهة  اأ�صجار 

وحتدث عنه اأطباوؤهم وعلماوؤهم. وكان امل�صم�ص 

فقد  القدمي،  الطب  يف  كبري  نطاق  على  ي�صتخدم 

قال عنه ابن �صينا: »امل�صم�ص ي�صكن العط�ص واإذا 

اأكل يجب اأن يوؤخذ مع الين�صون وامل�صتكة، لأنه 

ينفع  نواه  ودهن  تعفنه،  ب�رشعة  احلميات  يولد 

من البوا�صري ونقيع املقدد من امل�صم�ص ينفع من 

البيطار عن ثمرة  احلميات احل��ارة«. وقال ابن 

امل�صم�ص: »هي ثمرة رطبة جتان�ص اخلوخ اإل اأنه 

اأف�صل من اخلوخ وهو ي�صهل ال�صفراء، ويذهب 

بالبخر من حر املعدة ويربدها تربيدا �صديدا«.

لل�سباب وامل�سنني

اأما قمر الدين فهو ع�صري ثمار امل�صم�ص النا�صج 

املجفف، وي�صتعمل قمر الدين يف �صهر رم�صان 

كم�رشوب �صعبي يف اأغلب الدول العربية، ويفيد 

يف عالج الإ�صهال والطمث و�صوء اله�صم وينظم 

قمر  ويحتوي  الأع�صاب.  ويقوي  الأمعاء  عمل 

PP- C-B-A، ومواد  الدين على فيتامينات 

م�صابهة  وم�����ادة  ون�����ص��وي��ة  وده��ن��ي��ة  ���ص��ك��ري��ة 

للكاروتني ومعادن مثل الفو�صفور واملغن�صيوم 

والكال�صيوم واحلديد البوتا�صيوم وال�صوديوم 

والكربيت واملنجنيز وحم�ص النعناع والليمون، 

اجل�صمية  قواهم  بتدين  امل�صابني  يفيد  اأنه  كما 

والفكرية ويهدئ الأع�صاب، وكذلك يزيل الأرق 

ويزيد ن�صارة الب�رشة وين�صط منو الأطفال.

التني للكبد والطحال

يحتوي التني على األياف، لذا فهو ي�صتعمل كملني 

للبطن وينقي ال�صدر، ويفيد يف عالج الإم�صاك لأنه 

حفاظًا على ال�صحة يجب عدم الإفراط يف تناول املاأكولت واحللويات وخا�صة يف �صهر رم�صان

ل ي�صبب تقل�صات، وذلك بنقع 3 ثمرات من التني 

ال�صباح،  البارد حتى  امل��اء  من  ك��وب  يف  اجل��اف 

على  التني  لحتواء  ونظرا  توؤكل،  ال�صباح  ويف 

يف  وال��ت��ه��اب��ات  جلدية  تهيجات  حت��دث  ع�صارة 

الن�صج،  قبل  الثمار  قطف  بعدم  ين�صح  العني، 

وغ�صل مكان اجللد الذي تعر�ص للع�صارة.

القرا�سيا تكافح ال�سرطان

لحتوائها  النظر  �صعف  عالج  يف  القرا�صيا  تفيد 

امللينات  من  وتعترب  الفيتامينات  من  العديد  على 

امل��ه��م��ة ل��ع��الج الإم�����ص��اك مل��ا حت��وي��ه م��ن األ��ي��اف، 

من  حتتويه  مل��ا  العظام  تقوية  يف  مهمة  اأن��ه��ا  كما 

�صد  قوي  �صالح  »القرا�صيا«  وتعترب  كال�صيوم. 

اأن  الأب��ح��اث  اأك��دت��ه  ما  وه��ذا  ال�صيخوخة  عوامل 

اختبارها  مت  التي  الأطعمة  اأف�صل  هي  القرا�صيا 

تعود الكنافة إلى 

العصر الفاطمي عندما 

دخل الخليفة المعز 

لدين اهلل القاهرة 

للفواكه المجففة مثل 

التين والقراصيا 

شعبية كبيرة لدى 

الناس في شهر رمضان
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ينتظر النا�ص مدفع الإفطار لالإقبال بنهم على تناول اأ�صناف الطعام ولهذا اآثار �صلبية عديدة

لكت�صاف املواد امل�صادة لالأك�صدة التي ت�صاعد على 

مواجهة وتدمري اخلاليا ال�رشطانية، وقد تبني اأن 

اإمكانياتها يف هذا اخل�صو�ص تتفوق على الفواكه 

واخل�رشوات بن�صبة تزيد عن ال�صعف.

مك�سرات رم�سان

الثاين-  امل�صرتك  القا�صم  فهي  املك�رشات  اأم��ا 

�صواء  رم�����ص��ان  اأط��ب��اق  ك��ل  ال��زب��ي��ب- يف  بعد 

اأ�صا�صي  كعن�رش  اأو  للتزيني  با�صتخدامها 

بالطبق، فلها فوائد ل تعد ول حت�صى، وهناك 

العامل،  م�صتوي  علي  املك�رشات  من  نوع    300 

خ�صبية  األياف  من  �صميك  بغطاء  مغلفة  وكلها 

ت��ع��م��ل ع��ل��ي ح��م��اي��ة ال��زي��ت ال��ن��ب��ات��ي ال�����رشي��ع 

ولذلك  والهواء ،  ال�صوء واحلرارة  من  الف�صاد 

ف���اإن الأف�����ص��ل ����رشاء ال��ث��م��ار امل��ح��م��ي��ة داخ��ل 

يفيد عصير قمر الدين 

في عالج سوء الهضم 

وينظم عمل األمعاء 

ويقوي األعصاب

دراسة أمريكية أظهرت أن 

تناول المكسرات بانتظام 

يساعد على تقليل خطر 

اإلصابة باألمراض

واأك��رث  عمرا  اأط���ول  فهي  الطبيعية،  ق�رشتها 

الطريقة  اأم���ا  امل��ف��ي��دة،  ب��ع��ن��ا���رشه��ا  اح��ت��ف��اظ��ا 

يف  فيكون  ق�رشتها  اإزال���ة  بعد  حلفظها  املثلي 

حتفظ  اأن  علي  املحكم  البال�صتيك  م��ن  ع��ب��وة 

مثلجة داخل الثالجة. وحتتوي املك�رشات على 

عنا�رش مغذية ومفيدة ،  مثل الأحما�ص الدهنية 

وال��ده��ون  اأوم��ي��ج��ا  3،  ن��وع  م��ن  امل�صبعة  غ��ري 

املعدنية  والأم��الح  والكربوهيدرات  والربوتني 

واملاغن�صيوم  وامل��ن��ج��ن��ي��ز  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  م��ث��ل 

وال��ك��ال�����ص��ي��وم وال���زن���ك واحل���دي���د والأل���ي���اف 

على  يحتوي  املك�رشات  من  نوع  وكل  الغذائية  

مواد خمتلفة عن الأخرى.

درا�سة اأمريكية

اأن ت��ن��اول  اأم��ري��ك��ي��ة  اأظ���ه���رت درا����ص���ة  وق����د 

خطر  تقليل  على  ي�صاعد  بانتظام  امل��ك�����رشات 

اإن  الباحثون  وق��ال  امل��رارة،  بح�صى  الإ�صابة 

والبندق  والكاجو  اللوز  مثل  املك�رشات  تناول 

وع���ني اجل��م��ل وال��ف�����ص��ت��ق وال���ف���ول ال�����ص��وداين 

القلب  اأمرا�ص  خماطر  من  احلماية  اإىل  ي��وؤدي 

بالوزن  الحتفاظ  على  وي�صاعد  وال�����رشط��ان، 

دون زيادة، وقد ثبت اأن الن�صاء    الالئي يتناولن 

اأف�صل  اأ�صلوب �صحي  لديهن  املك�رشات بكرثة 

تناول  يف  الإف���راط  ع��دم  يجب  من غريهن،  لكن 

املك�رشات للوقاية من زيادة الوزن، هذا ف�صال 

عن اأن الزيوت التي ت�صتخرج من هذه املك�رشات 

ت�صاهم يف احلفاظ على �صحة الإن�صان، كما تفيد 

يف عالج ك�صل الأع�صاء خا�صة الكبد والطحال. 

فيتامني  على  خا�صة  ب�صفة  ال��ل��وز  ويحتوي 

ال�صعرات  م��ن  مرتفعة  كمية  يعطي  كما   »H«

احلرارية.  كذلك اأكدت الدرا�صات وجود عالقة 

والإ���ص��اب��ة  امل��ك�����رشات  ا�صتهالك  ب��ني  عك�صية 

بال�صكر ،  وا�صتمرت هذه العالقة ثابتة حتى بعد 

�صبط عوامل ال�صن والتدخني والن�صاط البدين 

الكلي  وال�صتهالك  لالإ�صابة  العائلي  والتاريخ 

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

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

ا���س��م��ي حم��م��د ال��ع��و���س��ي، ح��ا���س��ل على 

كلية  من  ميكانيكية،  هند�سة  بكالوريو�ص 

الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟ •

طبيعة عملي كمهند�ص اإدارة م�ساريع م�سوؤول 

ورقابة  اجل���ودة،  �سمان  اأداء  متابعة  عن 

والبيئة،  وال�سحة  وال�سالمة  اجل����ودة، 

اأداء  متابعة  اإىل  باالإ�سافة  واالأمن واالإطفاء، 

م�ساريع  اأه��م  يف  وذل��ك  امل�سروع،  م�ست�سار 

ال�سركة، وهو م�سروع الوقود البيئي.

ملاذا اخرتت العمل يف القطاع النفطي؟ •

العمل يف القطاع النفطي حلم كل �ساب كويتي 

حتقيق  يف  كبرية  اأهمية  من  له  ملا  طموح، 

م�سلحة الكويت.

اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

هو  ب��ل  كبري،  االإدارة  جم��ال  يف  االخ��ت��الف 

التي  النظرية  ال��درا���س��ة  ع��ن  كلياً  خمتلف 

حيث  اجلامعية،  الدرا�سة  فرته  يف  تلقيناها 

جمال  يف  اجل��وان��ب  اأه��م  من  االإدارة  تعترب 

ال��ع��م��ل ل��ال���س��ت��م��رار يف ال��ن��ج��اح وال��ت��ق��دم، 

اأو يف جمال  الب�سر  كانت مع  �سواء  واالإدارة 

اإدارة اأمور العمل.

ما هي اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال  •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

العمل،  جم��االت  كل  يف  موجودة  التحديات 

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

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�ص 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.

العمل في القطاع 

النفطي حلم كل شاب 

كويتي طموح ألهميته 

بالنسبة للكويت

وجوه
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اأهم  من  يعترب  للم�ستقبل،  اجليد  والتخطيط 

اأولوياتي واهتماماتي.

ما هي هواياتك.. وهل حتر�ص على  •

ممار�صتها؟ وهل هناك م�صاركات يف بطولت 

اأو م�صابقات فيما يتعلق باأية هواية؟

ق�س�ص  مثل  التاريخ  كتب  وخا�سة  الكتب  قراءة 

النبوية، وتاريخ احل�سارات،  االأنبياء، وال�سرية 

االأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  )احل����رب  احل����روب  وت���اري���خ 

والثانية(، وحياة املبدعني، واأي�سا قراءة القراآن 

التي احر�ص عليها دائماً،  االأعمال  اأهم  الكرمي من 

باالإ�سافة اإىل ممار�سة الريا�سة والرماية.

ما الذي حققته يف جمال ممار�صة الهواية؟ •

اكت�ساب املعرفة، وتعلم جماالت جديدة ومفيدة، 

واأي�ساً اكت�ساب �سفات وطباع اأكرث مرونة وتفهم 

و�سرب.

وتكمن الطريقة املثلى للتغلب عليها يف تعزيز 

ي�سعب  بدونها  التي  الواحد،  الفريق  روح 

كانت طبيعته، وكلما  مهما  اأي حتٍد  مواجهة 

ازدادت اأهمية و�سخامة االأعمال، كلما برزت 

احلاجة اإىل تعزيز العمل اجلماعي، واالأهداف 

امل�سرتكة.

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

جدًا، والعمل يف جمال امل�ساريع مميز وممتع.

ما هي اأهم الإجنازات التي حققتها يف جمال  •

العمل؟

من اأهم االعمال التي اأعتز بها، امل�ساركة يف 

اأعمال ال�سيانة التي متت يف وحدة معاجلة 

الكربيت بعد حادث احلريق الذي تعر�ص له 

االأحمدي  ميناء  م�سفاة  يف  الكربيت  خمزن 

من  االنتهاء  ا�ستطعنا  فقد   ،2013 �سنة 

يف  جديد  من  الوحدة  وت�سغيل  ال�سيانة، 

مل  مبا  تقريبا،  اأ�سهر  �ستة  بلغ  قيا�سي  وقت 

يوؤثر على اعمال الوحدة.

ما هي روؤيتك يف جمال تطوير الذات؟  •

اال�ستمرار يف القراءة، وتعلم جماالت مفيدة 

ال�سخ�سي،  التطوير  على  بالنفع  ت��ع��ود 

فالقراءة  العمل،  يف  االأداء  م�ستوى  وتطوير 

كافة  يف  وحديث  جديد  هو  ما  كل  اإىل  بوابة 

ال��ق��راءة ميكن للفرد  امل��ج��االت، وم��ن خ��الل 

اأية م�ستجدات،  اأن يطور من نف�سه، وي�ساير 

اأو يف جماالت احلياة  �سواء يف جمال العمل، 

املختلفة.

ما هي طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف  •

امل�صتقبل؟

مفيدة،  جم���االت  يف  التعلم  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ع���دم 

العمل،  بيئة  تطوير  يف  بامل�ساهمة  واال�ستمرار 

لي�سود مناخ ي�سجع على االإجناز وحب العمل.

واأن نكون يف املراتب االأوىل يف كل �سيء، �سواء يف 

احلياة العملية، اأو ال�سخ�سية.

ما هي اأولوياتك يف احلياة؟ •

امل�ستقبلية  وال��روؤي��ة  الياأ�ص  وع��دم  الطموح 

الرماية من الريا�صات التي يع�صقها حممد العو�صي

تحديات العمل 

موجودة دائمًا والتغلب 

عليها في تعزيز روح 

الفريق الواحد

من خالل القراءة يمكن 

ر من  للفرد أن يطوِّ

نفسه وأن يساير 

المستجدات
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هل تعلم ؟ 
اأنه تم افتتاح م�سنع البيتومين »الإ�سفلت« 	 

الجديد �سنة 1978.

اأن النفط في المناقي�ش اكت�سف �سنة 	 
.1959

اأن توقيع اتفاقية المتياز النفطي تم في 	 
دي�سمبر 1934.

معلومات عامة
اأعظم �سورة في القراآن الكريم هي الفاتحة. 	 

اآخر حا�سة يفقدها الإن�سان عند موته هي حا�سة 	 
ال�سمع.

�سميت حواء بهذا ال�سم لأنها اأم كل حي، وقيل لأنها 	 
ولدت لآدم اأربعين ولدا في ع�سرين بطن، وفي كل 

بطن ذكر واأنثى.

من الكويت
�سدرت مجلة الكويت اليوم كجريدة ر�سمية 	 

حكومية في 11 دي�سمبر عام 1954. 

افتتح الم�ست�سفى الن�سائي عام 1919.  	 

تاأ�س�ست المدر�سة الأحمدية عام 1921. 	 

شخصيات
ابن مالك )1203-1274 م، هو محمد بن عبداهلل بن مالك الطائي الجيابي ن�سبة اإلى 	 

جياب الأندل�سية التي ولد بها. اأحد اأعالم النحو واللغة العربية، هاجر اإلى ال�سام وا�ستقر 
بدم�سق ثم حلب. له موؤلفات كثيرة، اأ�سهرها األفية ابن مالك والكافية ال�سافية. در�ش على 

يدي عدد من علماء الأندل�ش.

كلمات
من يناق�ش الأحمق عليه اأن يتحمل جوابه. مثل األماني.	 

التعليم كالمجداف اإن لم تتقدم به اإلى الأمام عاد بك اإلى 	 
الوراء. مثل �سيني.

اُم َما ُكْنَت َجاِهـاًل        وَياأِْتْيـَك ِبالأَْخَبـاِر َمْن َلْم  �َسُتْبِدي َلَك الأيَّ
د ُتـَزوِّ

ِرْب َلُه َوْقَت  َوَياأِْتْيـَك ِبالأَْخَباِر َمْن َلْم َتِبْع َلـُه          َبَتـاتًا َوَلْم َت�سْ
َمْوِعـِد 

طرفة بن العبد
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بوحمرة  • �سالح  وخالد  ح�سين  عبدالعزيز  هاني  المهند�سان 
الت�سنيع  هند�سة  بق�سم  الخا�سة  المخططات  بع�ش  ي�ستعر�سان 

بم�سفاة ميناء الأحمدي.

يتابعون  • الت�سنيع  هند�سة  ق�سم  من  ومهند�سون  اأوائل  مهند�سون 
محا�سرة فنية فيما يخ�ش عمل الق�سم.  

الوطنية عدد اأبريل 1975
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