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بيئة عمل جاذبة
�أظهر ا�ستطالع �أج��رت��ه جملة ري�ج��زون ( )Rigzoneالعاملية
املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون النفط والغاز� ،أن �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ج��اءت يف امل��رك��ز الثالث ك�أف�ضل جهة عمل ،م��ن بني
�رشكات النفط الوطنية على م�ستوى العامل.
املجلة التي تن�رش �أخبارها وبياناتها عرب �شبكة الإنرتنت ،ولديها
مكاتب يف مدن رئي�سية منها لندن وهيو�سنت و�سنغافورة ،اعتمدت
يف ا�ستطالعها على �رشيحة من قرائها يعملون يف نحو ثالثة �آالف
�رشكة منت�رشة يف �أكرث من مئة بلد حول العامل ،حددوا يف �إفاداتهم
�أ�سماء ال�رشكات التي ي��ودون االن�ضمام للعمل لديها ،فيما لو
�أتيحت لهم الفر�صة.
ت�سعدنا يف «البرتول الوطنية» بال �شك �صور التكرمي التي حتظى
بها ال�رشكة مبختلف �أ�شكالها� ،سواء كانت جوائز� ،أو �إ�شادات،
�أو �شهادات تقدير� ،أو غري ذلك ،ونفخر بها بكل ت�أكيد ،ولكن لي�س
لذاتها ،و�إمن��ا لكونها ت�أتي تعبري ًا عن مدى متيز اجلهود التي
يبذلها موظفونا ،ومدى تفانيهم من �أجل تعزيز �سمعة ومكانة
�رشكتهم.
�إن اختيار ال�رشكة �ضمن �أف�ضل ال�رشكات الوطنية العاملية
ك�أف�ضل جهة عمل مرغوبة من قبل ال�ك��وادر املتخ�ص�صة� ،إمنا
يعك�س ال�سمعة الطيبة ال�ت��ي ب��ات��ت حت�ظ��ى ب�ه��ا ال���شرك��ة على
امل�ستويني املحلي واخلارجي ،وهو ما مل يكن ليت�أتى لوال حر�ص
�إدارة ال�رشكة على توفري بيئة العمل ال�صحية املحفزة للعاملني،
والراعية لعطاءاتهم وجهودهم و�إبداعاتهم.
�أن ت�صل «ال�ب�ترول الوطنية» لهذه املكانة املتميزة فذلك يعني
�أننا جميع ًا� ،إدارة وموظفني ،نقف �أمام حت ٍد ومعرتك �صعب� ،إذ
يتوجب علينا بذل املزيد من اجلهود للمحافظة على هذه املكانة ،بل
وتطويرها للأف�ضل �أكرث ف�أكرث.

خلود �سعد املطريي

مشاركات
مشاركة فاعلة للـ «البترول الوطنية»

مؤتمر الكويت الخامس للنفط والغاز
«تخطط الكويت لرفع �إنتاج الغاز الطبيعي غري امل�صاحب �إىل
ما يقارب  500مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية ..»2018
كلمات افتتح بها وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ،بخيت
الر�شيدي م�ؤمتر الكويت اخلام�س للنفط والغاز الفتا الأنظار
�إىل طموحات الكويت امل�ستمرة يف تطوير الإنتاج.

توجهات ا�سرتاتيجية
�أو�ضح الوزير الر�شيدي خ�لال امل�ؤمتر �أن
الكويت ت�ستهلك نحو  60يف املئة من الغاز
الطبيعي بقطاع التكرير والبرتوكيماويات
يف ح�ين ت�ستخدم ال �ـ  40يف املئة املتبقية يف
قطاع توليد الكهرباء ،كا�شفا عن التوجهات
اال�سرتاتيجية ل�ل�إي�ف��اء باحتياجات النمو
امل�ستقبلي يف الطلب املحلي على ال�غ��از من
خ�لال تطوير انتاج الغاز حمليا �إىل جانب
4
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ا�ستمرار واردات الغاز الطبيعي.
وقال �إن امل�ؤ�س�سة تخطط لإنفاق نحو 34
مليار دي�ن��ار على م��دار ال�سنوات اخلم�س
املقبلة 70 ،يف املئة منها للتو�سع يف ن�شاط
اال� �س �ت �ك �� �ش��اف والإن � �ت� ��اج داخ� ��ل وخ� ��ارج
ال �ك��وي��ت ،م���ؤك ��دا ال��ت ��زام ال �ب�لاد ال�ك��ام��ل
بامل�ساهمة يف �أم��ن الإم ��دادات �إىل الأ�سواق
الدولية م��ن خ�لال موا�صلة اال�ستثمار يف
تو�سيع قدراتها.

خف�ض الإنتاج
و�أك� ��د ال��ر��ش�ي��دي ا��س�ت�م��رار ال�ع�م��ل يف ات�ف��اق
خف�ض الإن �ت��اج ب�ين منظمة ال ��دول امل�صدرة
للنفط «�أوب ��ك» واملنتجني غري الأع�ضاء حتى
نهاية العام احلال و�أن �أو�ضاع ال�سوق �ستحدد
م�ستقبال ما �إذا كان �سيجري متديده.
وذكر �أن اجتماع «�أوبك» بفيينا �سيكون فر�صة
ملراجعة االتفاق ،م�ضيفا �أن �أ�سواق النفط ت�سري
يف االجتاه ال�صحيح نحو اال�ستقرار .و�أ�ضاف

بخيت الر�شيدي

�أن عام  2017يعد عالمة فارقة يف تاريخ �أ�سواق
النفط العاملية حيث اتفقت «�أوبك» على خف�ض يف
م�ستويات الإنتاج يف م�ؤمترها الـ  171والذي
انعقد يف  30نوفمرب  2016يف فيينا ،وتبع ذلك
قرار من  11دولة غري منتمية للمنظمة وافقت
على �إج ��راء تعديالت طوعية على م�ستويات
الإنتاج وذلك يف  10دي�سمرب .2016
و�أو�ضح �أن جهود هذه الدول كانت ت�ستهدف
ت�رسيع �سحب الفائ�ض من املخزون املرتاكم،
وا�ستعادة التوازن يف �سوق النفط الفتا �إىل �أن
«�أوب��ك» وال��دول امل�شاركة من خارجها �سجلت
ال�ت��زام��ا غ�ير م�سبوق باتفاق ال�ت�ع��اون ،وهو
ما �أ�سهم ب�شكل فاعل يف �سحوبات ملحوظة،
وبوترية وا�ضحة يف املخزون النفطي.
تنامي الطلب
و�أكد الر�شيدي �أن اتفاق خف�ض الإنتاج �ساعد
يف تنامي الطلب على النفط و�إع ��ادة ال�ت��وازن
ال�شاملة ل�ل�أ� �س��واق ،م���ش�يرا اىل �أه�م�ي��ة ه��ذه
التطورات يف حتقيق تعايف االقت�صاد العاملي.
وق ��ال �إن ��شرك��ات النفط الوطنية �أ�صبحت
العبة رئي�سية يف تطوير �صناعة النفط والغاز،
مو�ضحا �أن التوقعات ت�شري �إىل منو احتياجات
الرشيدي 34 :مليار
دينار للتوسع في
االستكشاف واإلنتاج
خالل  5سنوات

د .حممد الرحمي

ال �ع ��امل ل�ل�ط��اق��ة يف امل���س�ت�ق�ب��ل ،و�أن ال��وق��ود
الأحفوري �سيظل امل�صدر الرئي�سي للطاقة.
و�أف ��اد �أن م�ؤ�س�سة ال�ب�ترول الكويتية تتبنى
ا�سرتاتيجية  ،2040التي تدعو �إىل تعزيز قدرة
�إنتاج النفط والغاز� ،إذ توا�صل اال�ستثمار يف
رف��ع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب املتوقع،
و�أو� �ض ��ح �أن ال��و� �ص��ول الآم� ��ن �إىل الأ� �س��واق
بالن�سبة ل���ص��ادرات�ن��ا �أم ��ر ح �ي��وي للحد من
املخاطر املالية ،وتعزيز قدرتنا على متويل مثل
هذه اال�ستثمارات.
تو�سع اال�ستك�شاف
م��ن جانبه �أك ��د الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
ال� �ب�ت�رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ن� ��زار ال �ع��د� �س��اين �سعي
امل�ؤ�س�سة �إىل تطوير ن�شاط اال�ستك�شاف لزيادة
�إنتاج الغاز الطبيعي غري امل�صاحب يف الكويت،
و�إنتاج نحو  2.5مليار قدم مكعبة يوميا بحلول
عام .2040
وق ��ال ال�ع��د��س��اين �أن النفط وال �غ��از الطبيعي
�سيلعب دورا قياديا يف امل�ستقبل رغم منو الطلب
على م�صادر الطاقة املتجددة ،مما يتطلب تقدمي
ا�ستثمارات �ضخمة يف م�شاريع النفط والغاز
ل�ضمان �رسعة كبرية يف اال�ستجابة الحتياجات
الطلب املتنامية.
وذك��ر �أن التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة
ال�ب�ترول متثل خ��ارط��ة طريق طموحة لقطاع
النفط الكويتي لتنفيذ م�شاريع �ضخمة داخل
وخارج الكويت ،ت�شمل خمتلف �أن�شطة ال�صناعة

نزار العد�ساين

بهدف تعظيم الإيرادات لنمو االقت�صاد املحلي.
و�أف��اد ب ��أن خطة امل�ؤ�س�سة املعنية ب�إنفاق 34
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ع�ل��ى م� ��دار ال �� �س �ن��وات اخلم�س
املقبلة ت��أت��ي �ضمن خططها لتنفيذ امل�شاريع
احليوية ،وتهدف امل�ؤ�س�سة من هذه اخلطة �إىل
تطوير �إنتاج النفط والغاز ل�سد فجوة الطلب
املحلي ف�ضال عن �ضمان �أمن الطاقة بالن�سبة
للم�ستهلكني يف االقت�صادات النا�شئة وال��دول
النامية ،كما تت�ضمن اخل�ط��ة اال�سرتاتيجية
�إن�ت��اج �أرب�ع��ة ماليني برميل يوميا م��ن النفط
اخلام بحلول  2020و�إن�شاء �آليات للحفاظ على
م�ستويات الإنتاج.
قدرة التكرير
و�أ��ش��ار العد�ساين �إىل �سعي امل�ؤ�س�سة لزيادة
ق��درات�ه��ا على التكرير حمليا وع��امل�ي��ا ،الفتا
�إىل �صناعة البرتوكيماويات التي تعد ذراع��ا
مهمة لتعظيم عائدات �سل�سلة القيمة مل�ؤ�س�سة
البرتول.
وتطرق �أي�ضا خالل امل�ؤمتر �إىل بع�ض امل�شاريع
الرئي�سية التي �ستنفذها امل�ؤ�س�سة يف جمال
الطاقة املتجددة ،ذاكرا حمطة الدبدبة للطاقة
ال�شم�سية ،ال�ت��ي �ست�سهم يف حتقيق ال��ر�ؤي��ة
توجهات استراتيجية
لمواجهة النمو
المستقبلي في الطلب
المحلي على الغاز
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الأمريية ال�سامية بتوفري نحو  15يف املئة من
اال�ستهالك املحلي للطاقة عرب م�صادر الطاقة
املتجددة.
وح��ول اال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي �أف��اد
العد�ساين ب�أن التوجهات اال�سرتاتيجية لعام
 2040تت�ضمن ت��وف�ير ف��ر���ص عمل �إ�ضافية
لأك�ثر م��ن � 13أل��ف موظف �إ�ضافة �إىل 100
�ألف فر�صة عمل مبا�رشة من خالل املقاولني،
مو�ضحا �أن املوظفني هم �أك�ثر اال�ستثمارات
قيمة وتطوير ق��درات�ه��م ومهاراتهم م��ن �أه��م
�أولويات امل�ؤ�س�سة.
التحدي احلقيقي
وزي��ر النفط والغاز يف �سلطنة عمان د .حممد
الرحمي دعا الدول امل�شاركة يف خف�ض الإنتاج
�إىل متابعة احل� ��وار وال �ت �ع��اون واالل� �ت ��زام يف
احلفاظ على ا�ستقرار ال�سوق.
المؤسسة تتبنى

استراتيجية 2040

التي تدعو إلى تعزيز
قدرة إنتاج النفط والغاز
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و�أ��ش��ار �إىل �أن العام � 2017سجل �أق��ل نقطة
خف�ض ل�ل�أ��س�ع��ار يف الأرب �ع�ي�ن �سنة املا�ضية
تقريبا ،م�ؤكدا �أن التحدي احلقيقي لل�صناعة
النفطية ه��و انخفا�ض حجم اال�ستثمارات يف
عمليات الإن �ت��اج ،ولكن اجليد الآن ه��و ع��ودة
اال�ستثمارات مل�ساراتها مع عودة الثقة.
و�أع��رب الرحمي عن �شكره لكل الدول املنتجة
امللتزمة ب��االت �ف��اق ،م�شيدا ب ��دور ال�سعودية
ورو�سيا و�سط باقي الدول ،مثنيا على التزامهم
بخف�ض الإنتاج ،وم�شددا على �أن اللعبة مل تنته
وطاملا هناك �إنتاج نفط وغ��از فهناك حتديات
وفر�ص متاحة.
خمزون النفط
وقال الأمني العام ملنظمة �أوبك ،حممد باركيندو
�إن خم ��زون ��ات ال�ن�ف��ط يف ف�براي��ر ك��ان��ت ف��وق
متو�سط اخلم�س �سنوات ب�أقل من  50مليون
ب��رم�ي��ل و�إن ال�تراج��ع �سي�ستمر يف الأ��ش�ه��ر
املقبلة.
وح�ض منتجي النفط على اال�ستثمار يف االتفاق
لتلبية الطلب على اخلام يف امل�ستقبل وتعوي�ض
م�ع��دل ال�تراج��ع ال�سنوي ،و�أف� ��اد ب ��أن العامل
بحاجة �إىل امل��زي��د م��ن ال�ط��اق��ة ،وه��و م��ا يحتم

�رضورة ا�ستخدامها بكفاءة.
وتوقع باركيندو منو االحتياج للطاقة بحلول
عام  2040بن�سبة ما بني � 6إىل  7يف املئة ،و�أن
زي��ادة الطلب على النفط ت�صل �إىل  15مليون
برميل يوميا.
و�أو� �ض��ح �أن الكويت م��ن ال ��دول التي ت�ستعد
مب�شاريع كبرية ،و�أنها �ستظل م�صدرا موثوقا
للطاقة ،يعتمد عليه يف ال�سوق النفطي ،م�شريا
�إىل �أن التحديات تفر�ض على اجلميع االبتكار
واال� �س �ت �ث �م��ار يف ال���ص�ن��اع��ة ،واال� �س �ت �ث �م��ار يف
الإن�سان وخلق الوظائف امل�ستقبلية ،م�ؤكدا
�أن االبتكار يف ال�صناعة هو املفتاح لال�ستثمار
االف�ضل يف الطاقة .و�شدد باركيندو يف اخلتام
ع�ل��ى � �ض�رورة احل �ف��اظ ع�ل��ى م��ا و��ص�ل��ت �إل�ي��ه
الأ�سواق من حت�سن ملحوظ.
العدساني 34 :مليار
دينار في السنوات
الخمس المقبلة لتطوير
إنتاج النفط والغاز

شؤون
نفطية

مع شركة «شل»

تجدد
تعاون ُم ِّ

جتمع بني �شركة البرتول الوطنية الكويتية و�شركة �شل
العاملية عالقة تعاون وطيدة متتد لعقود ،وقد جتددت هذه
العالقة بعد توقيع عقد برنامج « »PRIMEبني ال�شركتني
منذ عامني ،وهو عقد تقدم من خالله «�شل» دورات تدريبية
وتقيم ور�ش عمل ملوظفي ومهند�سي «البرتول الوطنية».
ويف واحدة من �أهم ال��دورات التي قدمتها «�شل» مت ت�أهيل
جمموعة متميزة من مهند�سي فريق التفتي�ش والت�آكل على
برنامج تفتي�ش متخ�ص�ص ،وكذلك على �إدارة ور�ش عمل لنقل
خرباتهم لزمالئهم.

برنامج “ ”PRIMEأعطى
دفعة جديدة لعالقة
قديمة تجمع بين
الشركة و”شل”
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 6مهند�سون
�شهدت م�صفاة ميناء ع�ب��داهلل م ��ؤخ��را تكرمي
�ستة مهند�سي تفتي�ش امت��وا دورة «التفتي�ش
امل�ستند على حتليل املخاطر» Risk Based
 )Inspection (RBIامل�ق��دم��ة م��ن �رشكة
�شل العاملية ،حيث �أ�صبح املكرمون م�ؤهلني
وقادرين على �إدارة ور�ش عمل لتحديث قواعد
و�أ�ساليب التفتي�ش يف وحدات التكرير مب�صفاة
ميناء عبداهلل.
كرم املهند�سني مدير دائرة ال�صيانة بامل�صفاة
طارق الثويني بح�ضور رئي�س فريق التفتي�ش
والت�آكل ح�سني ال�شمري واخت�صا�صي ال�سلم
الوظيفي �سونيل فيبات.
ويف كلمة ت�شجيعية� ،أثنى الثويني على املجهود
املبذول من قبل املهند�سني ال�ستة الجتياز هذه
ال ��دورة املتخ�ص�صة ،داعيا �إي��اه��م �إىل تطوير
عملهم عرب تطبيق ما در�سوه لي�صبحوا قدوة
ل��زم�لائ�ه��م ،م ��ؤك ��دا �أن جن ��اح ال���شرك��ة يبنى
ب�سواعد املجتهدين من �أمثالهم.
ويف ل�ق��اءات متفرقة مع جملة «الوطنية» عرب
املكرمون عن تقديرهم لإدارة ال�رشكة والدعم
الفني امل�ستمر املقدم لهم ،مبدين �شغفهم بالبدء
بتطبيق ما مت درا�سته و�إقامة �أوىل ور�ش العمل
املتعلقة بهذا ال�ش�أن دون �إ��ش�راف خارجي،
م�ؤكدين �أنهم على ا�ستعداد لتقدمي هذه الدورة
املتخ�ص�صة لزمالئهم.
�إعداد الكفاءات
يف البداية قال مهند�س تفتي�ش هاين ال�شطي �أن
ه��ذه ال��دورة تهدف �إىل �إع��داد املهند�سني لكي
يكونوا على �أعلى درجات التدريب واال�ستعداد
لقيادة ور�ش العمل اخلا�صة مبخاطر التفتي�ش.
و�أ�ضاف �أن الدورة �شهدت التعريف باملخاطر
احلقيقية التي قد تواجه امل�ع��دات يف وح��دات
امل���ص��ايف وم ��دى ت ��أث�ير ت�ل��ك امل�خ��اط��ر والآث� ��ار
املرتتبة عليها ،وكيفية حتقيق �أع�ل��ى درج��ات
الكفاءة يف العمل وتوزيع اجلهد على �أكرث الآثار
خطورة.
و�أو� �ض��ح ال�شطي �أن ال��درا��س��ة مت��ت يف املبنى
الرئي�سي مل�صفاة ميناء عبداهلل ،و�أن جتربته
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طارق الثويني

مع هذه الدورة كانت �أكرث من رائعة ،فامل�شاكل
والأخ�ط��ار التي عر�ضت عليه ونوق�شت خالل
ال�ت��دري��ب زادت م��ن ح�صيلة معلوماته ،كما
�أعطته القدرة على مواجهة �أي عقبات متوقعة،
م�ؤكدا �أن روح الفريق الواحد التي ت�شكلت بني
املهند�سني والنقا�شات البناءة كانت �أجمل ما
حدث خالل الدورة مبراحلها الثالث.
و�أ�ضاف �أنه يهدف لإدارة ور�ش عمل م�ستقبلية
بكفاءة عالية ،و�أن يطبق الن�صائح والإر�شادات
التي خل�ص �إليها من ه��ذه ال��دورة على �أر���ض
الواقع وعلى وحدات امل�صفاة.
ومتنى ال�شطي �أن يعطى للمهند�سني� ،أ�صحاب
اخل�برة يف ال�رشكة ،املجال لكي يقوموا بنقل
خرباتهم م��ن خ�لال دورات تدريبية تتبناها
ال�رشكة �ضمن خطة مدرو�سة لتعميم الفائدة.
تعميم الفائدة
من جانبه ،قال املهند�س �سليمان اخلطاف �أن
�أهمية ه��ذه ال ��دورة تكمن يف �إع ��داد دفعة من
املهند�سني ليقودوا ور�شة عمل قواعد خماطر
التفتي�ش يف ال�رشكة بكفاءة واقتدار يف املراحل
القادمة م��ن خ�لال معرفتهم بالطرق العلمية
واال�ستخدام ال�سليم لربامج التفتي�ش.
دورة تدريبية تم فيها
تأهيل مجموعة متميزة
من مهندسي فريق
التفتيش والتآكل

وعن جتربته ال�شخ�صية يف هذه الدورة وتقييمه
لها ،قال �إنها كانت جتربة ناجحة بكل املقايي�س،
نا�سبا الف�ضل للتنظيم ولتق�سيم املحتوى ،فقد
كانت امل��ادة العلمية مق�سمة �إىل ثالث مراحل،
وه��ي امل��راق��ب و�إدخ ��ال للبيانات ثم التدريب،
الأم ��ر ال ��ذي ي�رس عملية التلقني و�سهل على
املتدربني الإملام بكافة جوانب املو�ضوع.
وفيما يخ�ص �أهدافه امل�ستقبلية ،قال �أنه ي�سعى
لإدارة ور�ش العمل القادمة بكفاءة ومن دون
�إ�رشاف �رشكه «�شل» �أو غريها من ال�رشكات،
لكي ت�ب��د�أ ال�رشكة يف االعتماد على كفاءاتها
الداخلية.
و�أقرتح اخلطاف �أن تقدم ال�رشكة دورات عن
كيفية �إدارة ور�ش العمل ب�شكل عام ملهند�سي
ال��دوائ��ر املختلفة وذل ��ك لتحقيق اال�ستفادة
الق�صوى لكل الدوائر.
تعزيز املعرفة
وقال املهند�س برابها كارا كوتيان �إن الدورة
ك��ان��ت مفيدة للغاية مم��ا ��س��اع��ده على تعزيز
معرفته الفنية يف امل�ج��ال العملي ،حيث تعلم
العمل بربنامج  RBIبالإ�ضافة �إىل منهجية
�إج��راء ور�ش العمل ،معربا عن �إعجابه بفكرة
وم�ضمون الدورة التي قدمها فريق «�شل».
و�أ��ض��اف �أن ال��دورة �أقيمت لت�أهيل مهند�سي
«ال �ب�ترول الوطنية» منفردين لتنظيم ور���ش
عمل  RBIلتح�سني فح�ص املعدات الثابتة يف
وح��دات املعاجلة ،وبالتايل �ضمان موثوقيتها
وتوافرها .و�أو�ضح �أنه بعد االنتهاء بنجاح من
الدورة مت اعتماد امل�شاركني لإجراء ور�ش عمل
يف جمال التفتي�ش والت�آكل داخل ال�رشكة.
وع�بر كوتيان عن �شغفه لعقد ور���ش عمل عن
برنامج  RBIب�شكل م�ستقل ،وع��ن رغبته يف
خو�ض دورات م�شابهة عن منهجية الـ .RBI
تنمية املهارات
بدوره �أكد املهند�س جيتندرا جويال �أن الدورة
التدريبية ال�ت��ي اج�ت��ازه��ا م��ع زم�لائ��ه ،تغطي
جميع اجلوانب الفنية املطلوبة مثل التدريب
على امل �ه��ارات ال�شخ�صية ،و�أدوات الربامج
املتخ�ص�صة ،و�إدارة ور� ��ش ال�ع�م��ل ،وكذلك

املهند�سون ال�ستة �أثناء حفل تكرميهم

ال �ت��دري��ب العملي ب��ا��س�ت�خ��دام ب��رن��ام��ج
على بيانات حقيقية .مو�ضحا �أن ال ��دورة مت
ت�صميمها ب�شكل جيد لتنمية املهارات التقنية
والفنية للمهند�سني.
و�أ��ض��اف �أن��ه بعد اجتياز ه��ذه ال��دورة �أ�صبح
امل ��ؤه �ل ��ون ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ور�� ��ش عمل
م�ستقبلية ل�برن��ام��ج  RBIداخ �ل � ًي��ا ،وحتديث
ب�ي��ان��ات عملهم م�ن�ف��ردي��ن ،م��ع �ضمان الأم��ن
وال���س�لام��ة والتكلفة امل�ث�ل��ى مل �ع��دات امل�صفاة
ووحدات العمليات املح�سنة.
�إتاحة الفر�ص
وق��ال املهند�س �أح�م��د خاجة �أن ه��ذه ال��دورة
نفذت لتمكني مهند�سي ال�رشكة من االعتماد
ع�ل��ى �أن�ف���س�ه��م ،وت�ن�ظ�ي��م ور�� ��ش ع�م��ل حتديد

RBI

الدورة شهدت التعريف
بالمخاطر الحقيقية
التي قد تواجه المعدات
في المصافي

املخاطر يف وحدات امل�صايف ،والعمل على احلد
منها ومعرفة طرق تالفيها.
وع ��ن جت��رب�ت��ه خ�ل�ال م ��دة ال��درا� �س��ة وتقييمه
للدورة قال �إنها كانت جيدة جدا ،حيث �أتاحت
لهم الفر�صة للتعلم ومكنتهم من حتديد العديد
من امل�شاكل ،والعمل على مواجهتها ،واحلد من
خطورتها مبنهجية علمية منظمة ،وهو �أمر ال
يتعلق فقط مبجال العمل ،و�إمنا ينظم التفكري يف
احلياة ال�شخ�صية �أي�ضا.
و�أك��د خاجة �أن��ه �سي�سعى لتنظيم ور�شة عمل
م�ن�ف��ردا دون م�ساعدة «� �ش��ل» ،وال�ع�م��ل على
تطبيق نتائج هذه الور�ش على �أر���ض الواقع،
متمنيا ا��س�ت�م��رار تنمية م �ه��ارات مهند�سي
«ال�ب�ترول الوطنية» عرب ال��دورة العلمية التي
ت�ساعد على رفع م�ستواهم الفني ،وت�ساعدهم
على مواجهة خماطر امل�صايف.
حت�سني الأداء
من جانبه� ،أك��د املهند�س ني�شان ك��وب��اري �أن
ب��رن��ام��ج  RBIاجل��دي��د ي �ق��وم ع�ل��ى ا��س�ت�ب��دال

�أ�سلوب التفتي�ش القائم على الوقت ب�آخر قائم
على قيم الأهمية واالحتمالية ،وذلك لتح�سني
برامج الفح�ص وال�صيانة.
و�أ�ضاف �أن «البرتول الوطنية» قامت ب�رشاء
�أح� ��دث �إ� �ص ��دار م��ن ب��رن��ام��ج  RBIلتح�سني
الفح�ص وال�صيانة يف م�صافيها ،وي�ع��د هذا
ال�برن��ام��ج �أح ��د �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال �ت��ي مت
تطويرها داخل «�شل» ،فهو يتوافق مع معيار
 API RP 580للتفتي�ش القائم على املخاطر.
و�أك� ��د ك��وب��اري �أن ه ��ذه ال� ��دورة ��س��اع��دت��ه يف
احل�صول على خ�برة عملية يف منهجية تنظيم
ور�ش العمل لربنامج  ،RBIم�شيدا بالتجربة
وب�أن�شطة الع�صف الذهني الإيجابية مع �أع�ضاء
فريق «�شل» متعدد التخ�ص�صات واخلربات.
نقل خبرات المهندسين
من خالل دورات
تدريبية تتبناها
الشركة لتعميم الفائدة
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فعاليات
ناقش قضية المياه

امللتقى الشبابي الخليجي العربي األول

بعدما ب��ات��ت م�شكلة امل��ي��اه تتجاوز ح��دود
الدولة الواحدة ،والإقليم اخلليجي واملنطقة
العربية� ،أ�صبحت م�شكلة عاملية تواجه الدول
واحلكومات ،مما يتطلب ت�سليط ال�ضوء على
امل�شاكل املرتبطة بهدر وا�ستنزاف م�صادر
املياه يف الدول العربية ،وذلك يزيد من حجم
امل�س�ؤوليات امللقاة على النخب البحثية
واجلهات احلكومية والأهلية ذات ال�صلة.
�إن م��واج��ه��ة ال��ق�����ض��اي��ا امل��ائ��ي��ة م��ن جانب
امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع
املدين واملراكز البحثية املتخ�ص�صة والقطاع
اخل��ا���ص ،باتت ���ض��رورة ملحة ،عرب و�ضع
ب��رام��ج الإدارة املتكاملة للمياه ،وتعزيز
التوعية برت�شيد اال�ستهالك.

ملتقى هام رعته
الشركة تحت شعار
“إدارة وترشيد
استهالك المياه
مسؤولية مجتمعية”
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لقطة جماعية للم�شاركني يف امللتقى تتقدمهم الوزيرة هند ال�صبيح

رعاية «البرتول الوطنية»
وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ووزيرة
الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية هند ال�صبح،
�أ�شادت برعاية «البرتول الوطنية» ،للملتقى
ال�شبابي اخلليجي  -العربي الأول ،الذي
نظمته جمعية امل �ي��اه الكويتية بالتعاون
مع املعهد العربي للتخطيط حتت عنوان:
«�إدارة وتر�شيد ا�ستهالك املياه  ...م�س�ؤولية
جمتمعية».
و��ش��ددت على دور املعنيني بق�ضايا املياه،
ومنهم النخب العلمية واملنظمات الدولية
كالأمم املتحدة املعنية بر�سم �سيا�سات بحثية
و�إج��رائ �ي��ة م��درو��س��ة تتبناها امل�ؤ�س�سات
املعنية بهذا القطاع ،بالتعاون مع منظمات
املجتمع املدين يف الكويت والدول امل�شاركة.
ورك��زت ال�صبيح على الآم��ال املعقودة على
الصبيح :الدولة منحت
سقف ًا غير محدود

للمشاركات المدنية

تحقيق ًا لرؤية أمير البالد

ال�شباب حلمل م�شاعل امل�ستقبل ،ما يتطلب
�إزال� ��ة ال�ع��راق�ي��ل ال �ت��ي ت�ع�تر���ض طريقهم،
و�إع � ��داده � ��م ،وت �ع��ري �ف �ه��م ب��امل �خ��اط��ر ال�ت��ي
تواجههم وعلى ر�أ�سها م�شكلة ندرة و�شح
املياه ،و�أن ن�رشكهم يف التدار�س والتباحث
وو�ضع حلول متكاملة مل�صادر املياه.
وم�ن��ذ ان �ط�لاق م���س�يرة التنمية والنه�ضة
احل��دي�ث��ة ت��راع��ي ال�ك��وي��ت �شمولية �إع ��داد
وت ��أه �ي��ل ال�ع�ن���صر ال �ب ���شري م ��ن �أب�ن��ائ�ن��ا
ال�شباب ،عرب توفري خطط و�آليات تتوافق
م��ع متطلبات ه��ذا الت�أهيل ،ومنها �إف�ساح
امل�ج��ال مل�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين لت�شارك
وت�ساهم يف اال�ضطالع بهذه الغاية الوطنية.
وذك��رت ال��وزي��رة هند ال�صبيح� ،أن الدولة
م�ن�ح��ت ��س�ق�ف� ًا غ�ي�ر حم� ��دود ل�ل�م���ش��ارك��ات
امل��دن�ي��ة داخ ��ل �أط ��ر حم ��ددة تر�سم م�سرية
هذه املنظمات ،وتفجر �إبداعاتها ،وت�ستثمر
ط��اق��ات �شبابها حتقيق ًا ل��ر�ؤي��ة �سمو �أم�ير
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،الداعم الأول
ل�ل���ش�ب��اب ،ك�م��ا ج ��اء ب��ال�ن�ط��ق ال���س��ام��ي �إن
(ال�شباب �أغلى ما منلك من ث��روة و�أف�ضل
ا�ستثمار).

ثقافة مائية
ووفقا للعديد من امل�ؤ�رشات الدولية ف�إن معظم
ال��دول العربية ،ومنها دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ت�ع��اين ن ��درة امل �ي��اه ،وت�ق��ع �ضمن
حزام ال�شح املائي ،لهذا ف�إن التحدي الكبري
الآن يتمثل يف التعامل الرا�شد ،وبث وتر�سيخ
ثقافة مائية جديدة ،تتوافق مع هذا التحدي
بني خمتلف القطاعات املجتمعية ،وخ�صو�صا
ال�شبابية.
وم��ع �إط�لاق فعاليات امللتقى ال�شبابي تبذل
جمعية املياه الكويتية ،وهي �إح��دى منظمات
املجتمع امل��دين النا�شطة املتميزة يف الكويت،
جهودها لإع�لاء �ش�أن العمل املجتمعي يف �أهم
جم ��االت احل�ي��اة قاطبة واملتمثل يف م�صادر
املياه.
النخب والمنظمات
الدولية معنية برسم
سياسات بحثية
وإجرائية مدروسة
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ال�صبيح تكرم نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة نا�رص ال�شماع

�سابقون يف اال�ستدامة
وبهذه املنا�سبة� ،أكد نائب الرئي�س التنفيذي
ل�ل�خ��دم��ات امل���س��ان��دة ن��ا��صر ال���ش�م��اع ،ممثل
الرئي�س التنفيذي حممد غ��ازي املطريي� ،أن
ال�رشكة �سباقة �إىل االهتمام بق�ضايا اال�ستدامة
البيئية ،وعلى ر�أ�سها الأمن املائي.
و�أو� �ض��ح �أن دع��م «ال �ب�ترول الوطنية» لهذه
امللتقيات ينبع من حر�صها على الرتكيز على
الق�ضايا احليوية الأ�سا�سية التي مت�س الكويت
واخلليج والوطن العربي ،مبا يدعم االزدهار
والنماء واال�ستقرار يف كافة مناحي احلياة.
وع�بر ال�شماع ع��ن �أم �ل��ه ب���أن ي�ك��ون امل��ؤمت��ر
حمفزا للأفكار والت�صورات التي ج��اء بها
املبدعون واملخرتعون ،وترجمة هذه الأفكار
�إىل نتائج بحثية ت��أخ��ذ طريقها �رسيعا �إىل
التطبيق ،و�أمله بر�ؤية ترجمة �رسيعة وعملية
للأفكار والت�صورات واوراق العمل املطروحة
على جدول �أعمال امللتقى.

وت��وج��ه بال�شكر ل �ل ��إدارة ال�ع�ل�ي��ا يف «ال �ب�ترول
ال��وط �ن �ي��ة» مل���س��ان��دت�ه��ا ودع �ه �م��ا غ�ي�ر امل �ح��دود
للم�شاريع البيئية على م�ستوى دول��ة الكويت،
الشماع“ :البترول الوطنية”
تدعم الملتقيات التي
تمس الكويت والخليج
والوطن العربي
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م�شيدا بالدور الكبري ملهند�سي ال�رشكة الداعم
دور مهند�سي ال�شركة
لأن�شطة جمعية امل�ي��اه الكويتية للمحافظة على ويف لقاء م��ع «الوطنية» توجه رئي�س جمل�س
م�صادر املياه ،وا�ستخراج ماء نظيف ي�ستخدمه �إدارة جمعية املياه الكويتية ،د� .صالح املزيني
ب��ال���ش�ك��ر ل �ـ «ال� �ب�ت�رول ال��وط �ن �ي��ة» ،لرعايتها
املواطن العربي
للملتقى ،و�أ�شاد بتعاون ودور مهند�سي ال�رشكة
يف �أن�شطة اجلمعية ،واال�ستفادة م��ن خ�برات
اليوم الأول:
مهند�سي ال�رشكة ،وخ�ص بالذكر ع�ضو جمل�س
 توقيع برتوكول تعاون مع الأمم املتحدةللبيئة
�إدارة جمعية املياه املهند�س رائد الأحمد.
 ع ��ر� ��ض ف �ي ��دي ��وه ��ات ت �ع��ري �ف �ي��ة خ��ا��ص��ةو�أو�ضح املزيني �أن اجلمعية ت�ؤدي دور ًا كبري ًا
بامل�شاركني.
لرفع الوعي بق�ضايا املياه بني كافة �رشائح
 تخطيط وت�صميم برامج التوعية يف املياهاملجتمع ،الفتا �إىل �أن الكويت ال تدخر جهد ًا
ومهارات االت�صال.
يف �سبيل تطوير نظام امل�ي��اه ،واالرت �ق��اء به،
 عر�ض تقرير الأمم املتحدة «توقعات البيئةوحت�سني نوعية املياه �إىل م�ستويات عاملية،
العاملية» اخلا�صة بال�شباب ملنطقة غرب �آ�سيا.
وهو ما يحتم على اجلميع احلفاظ على هذه
 ع��ر���ض امل���ش��اري��ع وامل� �ب ��ادرات وال�ن�م��اذجالرثوة ،ووقف هدرها.
واالخرتاعات املقدمة.
و�أ���ض ��اف �إن حتقيق ه ��ذه ال�غ��اي��ة ا�ستدعى
 توزيع الدروع على اجلهات الراعية.تنظيم امللتقى ال�شبابي اخلليجي  -العربي
اليوم الثاين:
 ا��س�ت�ئ�ن��اف ع��ر���ض امل �� �ش��اري��ع وال �ن �م��اذجالأول الذي �ضم نخبة من ال�شباب اخلليجيني
املقدمة.
وال� �ع ��رب امل�ه�ت�م�ين مب��ج ��االت امل��ي ��اه ب�ه��دف
 عر�ض دور �رشطة البيئة الكويتية يف �إدارةتبادل التجارب الناجحة ،و�إلقاء ال�ضوء على
وتر�شيد املياه كم�س�ؤولية جمتمعية.
الدرا�سات امل�ستقبلية يف املحافظة على املياه
 �إطالق بدء �أعمال التقرير البيئي لل�شبابالعربي.
 عقد االجتماع الأول لل�شباب العربي. عر�ض بو�سرتات بع�ض امل�شاريع. �إعالن �أف�ضل  10م�شاريع وت�صويتامل�شاركني على �أف�ضل  3م�شاريع.

دور كبير لمهندسي
الشركة بدعم أنشطة
الجمعية للمحافظة
على مصادر المياه

الكويت من الدول التي تعتمد على التحلية يف احل�صول على املياه النقية

على امل�ستوى املحلي واخلليجي والعربي.
و�أ� �ش��ار رئي�س جمل�س �إدارة جمعية املياه
الكويتية �إىل �أن امللتقى ي�ضم جمموعة ور�ش
تفاعلية ه��ادف��ة ل��رف��ع ال��وع��ي ل ��دى ال�شباب
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى م �� �ص��ادر امل �ي��اه م��ن منطلق
امل�س�ؤولية االجتماعية.
�أهداف امللتقى
 رفع م�ستوى وعي ال�شباب العربي بق�ضايااملياه و��ضرورة ا�ستدامتها وحفظها و�صوال
�إىل حتقيق امل�س�ؤولية املجتمعية يف هذا املجال.
 ت�سليط ال�ضوء على �أهم امل�شاكل املرتبطةب�ه��در وا��س�ت�ن��زاف م���ص��ادر امل �ي��اه يف ال ��دول
العربية.
 عر�ض تقرير الأمم املتحدة للبيئة «توقعاتالبيئة العاملية» اخلا�صة مبنطقة غرب �آ�سيا.
 ع��ر���ض امل � �ب� ��ادرات وال�ب�رام ��ج التطوعيةوامل�شاريع العلمية ال�شبابية الناجحة يف جمال
املحافظة على املياه.
 تبادل اخلربات بني ال�شباب يف جمال احلفاظعلى املياه وبناء قاعدة بيانات.
املحاور
 دور ال�شباب يف املحافظة على م�صادر املياهمن خالل منظمات املجتمع املدين.
 التجارب وامل�ب��ادرات وامل�شاريع ال�شبابيةالناجحة يف تر�شيد املياه.
 -تعزيز العمل التطوعي ال�شبابي بغر�ض

ا�ستدامة امل�صادر املائية ورفع الوعي.
 دور ال�شباب يف تغيري ال�سلوكيات ال�سلبيةجتاه اال�ستهالك غري امل�ستدام للمياه.
 البحر و�أهمية احلفاظ عليه كم�صدر للمياهالعذبة.

الكويت ال تدخر جهداً
في سبيل تطوير نظام
المياه واالرتقاء به
وتحسين نوعيته

امل�شاريع الع�شرة الفائزة يف امللتقى
ا�سم امل�شارك

الدولة

املبادرة

عماد مو�سى حممد الهليل
�أ�سيل حممد علي املخيمر
�أ�سيل بدر
جنان �رص�صور

الأردن
الأردن
فل�سطني
فل�سطني

مبادرة رائدات التغيري للمحافظة على
املياه

�أن�س وارد اليا�س قموه

الأردن

�سامر نبيل تي�سري زيد الكيالين

الأردن

حممود الطلفاح

الأردن

رحاب طاو�س

تون�س

�صفوان عليات

تون�س

بهيه حممد عمرو عبدالوهاب

م�رص

نور �آل �سعيد
�سامل احلب�سي

البحرين
�سلطنة عمان

�إنتاج الكربون الن�شط من النفايات
الع�ضوية وا�ستخدمه لتنقية املياه
منوذج �صناديق املياه Groasis
water boxx

ت�صميم �شبكة ت�رصيف مياه الأمطار
حمطة تنقية مياه م�ستقلة بالطاقة
لإزالة االيونات واملعادن الثقيلة
با�ستخدام تقنية الأغ�شية البوملرية
الب�ستاين ال�صغري
ورقة �سيا�سية من �أجل حوكمة مائية
ناجعة وفعالة
دور ال�شبكة العربية للبيئة والتنمية يف
احلفاظ على املياه
برنامج املواطنة البيئية
القطرة الذكية

13

إنجازات

األول على مستوى القطاع

«الهاكاثون»
يف ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة ،مل يعد هناك الكثري
من اخليارات �أمام ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �سوى م�سايرة
مرحلة التحول �إىل االقت�صاد الرقمي ،لذلك �أ�صبح من
الأهمية مبكان� ،إجراء عمليات ع�صف ذهني ،والبحث عن
حلول ابتكارية للو�صول �إىل الطرق ال�صحيحة املعمول
بها عاملياً يف جمال االبتكار ،خللق حالة تناغم بني الأفكار
متواز يتنا�سب مع الر�ؤى
والتجارب والأفراد يف منهج
ٍ
اال�سرتاتيجية لهذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الرائدة ،التي
�أخذت قراراها يف مواجهة التحديات وتذليل ال�صعاب.
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م�شاركة الرئي�س التنفيذي يف حفل التكرمي يعك�س مدى اهتمام ال�رشكة مبواهب وابداعات موظفيها

م�سار االبتكار
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية حممد غ ��ازي امل �ط�يري� ،أك ��د �أن
امل�ضي قدما يف م�سار االب�ت�ك��ار �أح��د �أه��م
ال�سبل ملواكبة التحول ال�رسيع فيما بات
ي�ع��رف ب��ال�ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة التي
انعك�ست �أم��واج �ه��ا ع�ل��ى معظم قطاعات
الأعمال مبا فيها النفط والغاز ،منوه ًا �إىل
�أن االبتكار غ��دى ركيزة �أ�سا�سية يف عمل
خمتلف ال�رشكات الناجحة واملتميزة حول
العامل.
و�أ�� �ش ��ار امل �ط�ي�ري يف ح �ف��ل ت �ك��رمي ال �ف��رق
الفائزة يف الهاكاثون الأول على م�ستوى
القطاع النفطي ،ال��ذي �أقامته ال�رشكة يف
معر�ض �أحمد اجلابر للنفط والغاز التابع
ل�رشكة نفط الكويت ،مب�شاركة كوكبة من
�أ�صحاب الأفكار املبتكرة� ،أن ال�رشكة ت�ضع
يف ا�سرتاتيجياتها الق�صرية واملتو�سطة
وال� �ب� �ع� �ي ��دة � � �ض ��رورة مت� �ك�ي�ن ال �ع �ن ���صر
الشركة جمعت أصحاب
األفكار المبتكرة في
“هاكاثون” هو األول
من نوعه في القطاع

الب�رشي الوطني لتعزيز الكفاءة يف �أعمالنا
الت�شغيلية.
ركيزة �أ�سا�سية
ومب ��ا �أن �أح� ��د �أه� ��م ال���س�ب��ل مل��واك �ب��ة ه��ذه
التحوالت اال�سرتاتيجية امل�ضي قدما يف
م�سار االبتكار الذي غدى ركيزة �أ�سا�سية
يف عمل خمتلف ال�رشكات ،كانت «البرتول
الوطنية» �سباقة يف ر�ؤيتها من خالل تعزيز
وتر�سيخ االبتكار ملا له من �أثر جوهري على
ا�ستدامة قطاع الطاقة يف امل�ستقبل القريب.
ولتحقيق ه��ذا الهدف �أن�ش�أت ال�رشكة يف
�شهر يوليو من العام املا�ضي فريق ًا خا�ص ًا
ل�لاب �ت �ك��ار ل��ر� �س��م ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة متكاملة
م �� �س �ت��وح��اة م ��ن ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال ���شرك��ة
وال�ق�ط��اع  ،2040وم��ن ال��و��ض��ع ال��راه��ن
لل�رشكة ،مت اعتمادها يف فرباير املا�ضي كي
ت�ضع ال�رشكة على خارطة االبتكار العاملي،
بهدف متكني العن�رص الب�رشي الوطني من
تعزيز الكفاءة الت�شغيلية واالرتقاء بالعطاء،
وخلق درج��ة التميز املطلوب نحو حتفيز
النماء واالزده ��ار ،من خالل ثالثة عوامل
رئي�سية ه��ي :املعرفة والثقافة والتقنيات
احلديثة ،ونتج عن هذه اال�سرتاتيجية عدد
من املبادرات التي يتم العمل على تنفيذها

حاليا بهدف اعتماد نهج ت�شغيلي يت�سم
باالبتكار والإبداع.
ع�صف ذهني
وعا�شت «البرتول الوطنية» تنفيذ �إحدى �أهم
املبادرات من خالل �إقامة هذا الهاكاثون،
الذي حقق تفاع ًال طيب ًا ومب�رش ًا منذ �إطالق
حلقتي الع�صف الذهني يف  16و 23ابريل
 ،2018مب�شاركة نحو  80موظف ًا موهوب ًا
يف ال�رشكة خالل فرتة وجيزة� ،أدت حلولهم
املبتكرة �إىل ف��وائ��د ع��دي��دة ت�شمل تطوير
الأداء وت �ق��دمي ح �ل��ول وخ��دم��ات متنوعة
وحتقيق الأه��داف بتكاليف ت�شغيلية �أقل،
واملحافظة على �صورة ال�رشكة واالهتمام
بق�ضايا البيئة وال�سالمة.
من جانبها� ،أك��دت جلنة التحكيم املكونة
من مدراء ثماين دوائر يف ال�رشكة ،وبدعم
من ثالثة من خرباء االبتكار والتقنيات يف
الدولة� ،أن الهاكاثون امل�ؤ�س�سي الأول حقق
جناحا ك�ب�ير ًا ،حيث �أن الأف�ك��ار واحللول
المطيري :االبتكار
لمواكبة التحوالت
السريعة في عصر
الثورة الصناعية الرابعة

15

حظيت التجربة بتفاعل كبري من قبل املوظفني

املطروحة ميكن �أن تكون انطالقة واع��دة
ومب�رشة.
التقنيات احلديثة
مدير دائ ��رة تقنية املعلومات عبدالعزيز
الدعيج ،افتتح �أعمال الهاكاثون بكلمة �أكد
فيها �أن االبتكار من �أهم العنا�رص ملواكبة
التقنيات احلديثة والتحوالت الكربى على
م�ستوى العامل يف تطوير وتنمية العن�رص
الب�رشي واالرتقاء به ،م�ضيفا �أن مهمتنا
الآن ومقيا�س جناحنا �أن ن�ب��د�أ م��ن حيث
انتهى الآخرون.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ال�رشكات العريقة ك�رشكة
ال �ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة وغ�يره��ا ،وال �ت��ي لديها
الآالف من املوظفني �أ�صبحت تتعر�ض �إىل
مناف�سة �شديدة من �رشكات تدار من ع�رشات
الأ�شخا�ص من مقار ب�سيطة ،ك�رسوا املعايري
التقليدية كالتقيد ب��ال��دوام واللبا�س وذلك
يتجلى ب�أبهى �صوره يف احللول االبتكارية
“البترول الوطنية”
سباقة في رؤيتها
لتعزيز وترسيخ االبتكار
الستدامة قطاع الطاقة
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الديناميكية املتطورة يف «غوغل» و»تويرت»
على �سبيل املثال ال احل�رص.
و�شدد على �أن ال�رشكات الناجحة تهدف �إىل
خلق بيئة عمل خمتلفة ،مو�ضحا �أن ال�رشكة
�أرادت �أن يكون الهاكاثون الأول نقطة
انطالق متكننا من الو�صول �إىل �آفاق �أرحب
عرب التعود على التفكري ب��روح ابتكارية،
حيث ن��ري��د �أن ي �ب��د�أ ك��ل �شخ�ص بتطوير
نف�سه �أوالً ،فه�ؤالء هم القادرون على تطوير
الأداء والنهو�ض ب�أعمال ال�رشكة.
مواهب ال�شركة
ويف هذا ال�صدد� ،أكد رئي�س فريق التطبيقات
ال�شاملة ،ورئي�س جلنة االبتكار يف ال�رشكة
ب�سام ال�شمري �أن «ال �ب�ترول الوطنية»
تزخر باملوهوبني الذين يقدمون احللول
االبتكارية ملعاجلة التحديات احلالية ،الفتا
�إىل �أن جميع امل���ش��ارك�ين ق��دم��وا �أف �ك��ار ًا
مبتكرة تفخر بها ال�رشكة وكلها ت�ستحق
الفوز والبناء عليها.
و�أو�ضح �أن الهدف من الهاكاثون االنتقال
�إىل ط� ��رق م �ب �ت �ك��رة م ��ن خ �ل�ال ال�ع���ص��ف
الذهني لتقدمي الأف�ضل ،يف �إط��ار االرتقاء
بالعمل امل�ؤ�س�سي ،البتكار حلول وخطوات
ا�ستباقية يف جميع املجاالت تخدم اخلطط

اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل �ل ���شرك��ة ،و�أ�� �ض ��اف �أن
امل�شاريع االبتكارية تواكب �أف�ضل املعايري
االب �ت �ك��اري��ة امل �ط��روح��ة �إق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا
ملواجهة التحديات.
«همة تك»
يف ه��ذا ال���ص��دد ،ن��وه خبري التكنولوجيا
واالبتكار �صاحب برنامج «همة تك» ،جا�سم
املطوع �أن الهاكاثون ج�سد مفاهيم تبلورت
�إىل �أف�ك��ار ع��دي��دة كلها تتميز ب�أنها قابلة
للتطبيق ،بزمن قيا�سي وبكلفة مدرو�سة،
وق��د �أوج��دن��ا حائط ًا �أطلقنا عليه ت�سمية
«م�صنع الأفكار» ،كي يت�سنى لنا الرتكيز
على  11فكرة فقط ،بعدد الفرق امل�شاركة
لوجود تخ�ص�صات خمتلفة ومتنوعة ،وهو
ما �أعطى م�ساحة وا�سعة للمزيد من الأفكار
االبتكارية.
ون ��وه �إىل �أن طموحنا م��ن ه��ذه الأن�شطة
والفعاليات� ،أن يكون الإب��داع �سلوك ًا و�أن
الدعيج :شركات
ناجحة تدار من عشرات
األشخاص كسرت
المعايير التقليدية

نقا�ش جاد يف �إطار �أحد امل�شاريع امل�شاركة

يكون جزء ًا من حياتنا ،بحيث نكون يف حالة
بحث عن �أفكار جديدة وخالقة ب�شكل دائم
لنت�شارك فيها مع الآخ��ري��ن ،ون��وه �إىل �أن
املجموعة امل�شاركة يف الهاكاثون ميكن �أن
تكون نواة جتذب جمموعات �أكرب م�ستقب ًال،
و�شدد على ما ورد يف كلمة الرئي�س التنفيذي
ح��ول مرحلة ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف ال�ث��ورة
ال�صناعية ال��راب �ع��ة ال�ت��ي تتطلب �إدخ ��ال
مفاهيم جديدة مبتكرة �إىل منظومة العمل.
جهود خالقة
من جهته� ،أ�شاد امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي
لقطاع التكنولوجيا ب�رشكة ك��وي��ت نت،
ب���ش��ار ال �ع �ب��دال �ه��ادي ،خ�ب�ير االب �ت �ك��ارات
والتقنيات احلديثة باجلهود اخلالقة التي
ب��ذل��ت م��ن قبل ال�ف��رق ال �ـ  11امل�شاركة يف
ال �ه��اك��اث��ون ،مو�ضحا �أن اال��س�ت�م��اع �إىل
الأفكار وامل�شاريع بد�أ منذ ال�صباح الباكر
وق ��د �أع�ط�ي�ن��ا توجيهاتنا للح�صول على
�أف�ضل النتائج.
وب �ي ّ�ن �أن� ��ه ج ��رى ا��س�ت�ع��را���ض امل���ش��اري��ع
و�ضغط الأفكار بحيث يتمكن كل فريق من
عر�ض فكرته يف ثالث دقائق ،م�شري ًا �إىل �أن
الشمري :نتطلع إلى
طرق مبتكرة لحلول
وخطوات تخدم
استراتيجيات الشركة

متيزت الأفكار املطروحة بالإبداع وروح االبتكار

جلنة التحكيم وقعت يف حرية كبرية خالل
عملية التقييم لفرز امل�شاريع الفائزة ،لأن
جميع الأف�ك��ار كانت على درج��ة عالية من
الو�ضوح والتميز ،وكانت الفوارق قليلة
جد ًا فيما بينها والنقاط متقاربة ،فلهم كل
كلمة للرئي�س التنفيذي

يف ختام الهاكاثون �أك��د الرئي�س التنفيذي
حم�م��د غ ��ازي امل �ط�يري� ،أن جن ��اح وت�ط��ور
«البرتول الوطنية» يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
ع �ل ��ى ج� �ه ��ود وت � �ف� ��اين و�أداء امل��وظ �ف�ين
واملوظفات يف كل الدوائر ،م�ؤكد ًا اال�ستمرار
يف تطوير الر�أ�سمال الب�رشي لتبقى ال�رشكة
م�ساهم ًا ف��اع� ًلا يف من��و االقت�صاد الوطني
ب�صوره املتجددة.
وتقدم بال�شكر جلميع من �ساهم يف جناح
تنظيم ه��ذه الفعالية م��ن �رشكائنا خ�براء
االب �ت �ك��ار وال �ت �ق �ن �ي��ات يف ال ��دول ��ة ،وجل�ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م وف��ري��ق ع�م��ل االب �ت �ك��ار وجميع
الفرق امل�شاركة ،وكذلك تقدم بال�شكر لل�سيد
�شكري املحرو�س نائب الرئي�س التنفيذي
للتخطيط واملالية ال�سابق �صاحب املبادرة
والإ�رشاف على فريق االبتكار.
و�شكر كذلك م�رشف فريق التطوير احلايل
نائب الرئي�س التنفيذي للتخطيط واملالية
خالد اخلياط ،وجميع ن��واب الرئي�س على
دعمهم الكبري� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء فريق
االبتكار ورئي�سه ب�سام ال�شمري لإجن��اح
ال �ه��اك��اث��ون مب ��ا ي�ل�ي��ق مب �ك��ان��ة «ال �ب�ت�رول
الوطنية».

ال�شكر جميعا ول�رشكة «البرتول الوطنية»
على تنظيم هذا الهاكاثون.
قيمة �إ�ضافية
من جانبه� ،أكد حممد املري م�ؤ�س�س �رشكة
� � Q8س��وف��ت وي� ��ر ،وجم �م��وع��ة م �ط��وري
غ��وغ��ل يف ال �ك��وي��ت� ،أه �م �ي��ة ه ��ذه امل �ب��ادرة
كونها �أول مبادرة على م�ستوى القطاع،
وه��ي ت�أخذ �أهميتها كونها تقام يف �رشكة
ك �ب�يرة ك �ـ «ال� �ب�ت�رول ال��وط �ن �ي��ة» ،وه ��و ما
�أعطى للهاكاثون قيمة �إ�ضافية ،حيث �أن
امل�شاركني يف كل فريق ت�شاركوا يف فكرة
مبتكرة واح��دة رغ��م �أنهم دوائ��ر متعددة
واخت�صا�صات خمتلفة ومتنوعة.
و�أو�ضح املري �أن هذه الأن�شطة والفعاليات
يف ال�ع��ادة ت��أخ��ذ وق�ت� ًا ك�ب�ير ًا ق��د ي�صل �إىل
�� 72س��اع��ة ،وه ��ذه حت�سب للم�شاركني يف
ه��ذا الهاكاثون ال��ذي��ن متكنوا م��ن عر�ض
م�شاريعهم وابتكاراتهم خ�لال ي��وم عمل
واح��د مبا يقارب ثمان �ساعات ،الفت ًا �إىل
�أن النتائج كانت رائعة وقد ا�ستفدنا نحن
من الأف�ك��ار املطروحة التي ن�أمل �أن جتد
طريقها للتطبيق �رسيع ًا.
المطوع :المجموعة
المشاركة في
الهاكاثون نواة تجذب

مجموعات أكبر مستقب ً
ال
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بمصفاة ميناء عبداهلل

استرجاع غاز الشعلة
�أعلن نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبد اهلل مطلق
العازمي بدء ت�شغيل الوحدة ( )49ال�سرتجاع غاز ال�شعلة
يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،والتي متثل خطوة كبرية �ضمن
جهود �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف تعزيز حماية
البيئة الكويتية ،ويف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من ثرواتنا
الوطنية .و�أ�شار العازمي �إىل �أن العمل يف �إن�شاء هذه الوحدة
بد�أ يف �أغ�سط�س  ،2014مبيزانية بلغت  21,63مليون دينار
كويتي ،م�ضيفا «نفتخر ب�إجناز  3.08مليون �ساعة عمل يف
هذا امل�شروع املهم دون وقوع حوادث».
وتبلغ القدرة الت�صميمة للوحدة نحو  10ماليني قدم مكعبة
من الغاز يوميا يف املرحلة الأوىل للت�شغيل ،مع �إمكانية رفع
هذه القدرة م�ستقبال �إىل  15مليون قدم مكعبة يوميا.

هدفان �أ�سا�سيان
وي�شري العازمي �إىل �أن �أهمية ه��ذا امل�رشوع
تربز يف حتقيق هدفني �أ�سا�سيني ،يتمثل الأول
يف احلد من انبعاث الغازات ال�سامة ،ال�سيما
� COx / SOxإىل اجل ��و ،وب��ال�ت��ايل تخفيف
الآث��ار البيئية لعمليات امل�صفاة ،ويعك�س هذا
الهدف دور ال�رشكة ال��رائ��د بيئيا وجمتمعيا
عرب التزامها الدقيق باملعايري البيئية املحلية
والعاملية .وهو ميثل �أ�سا�سا م�شاركة الكويت
يف اتفاقية «�آلية التنمية النظيفة» التي ت�شكل
ج��زءا من بروتوكول «كيوتو» ال��دويل �ضمن
االتفاق الإط ��اري ح��ول التغري املناخي التابع
للأمم املتحدة (( .UNFCCCوهي �آلية ت�سمح
18
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العازمي :يجسد دور
الشركة الرائد والتزامها
الدقيق بالمعايير البيئية
المحلية والعالمية

بت�سجيل امل�شاريع الهادفة �إىل تخفي�ض انبعاث
الغازات �ضمن ح�ص�ص حمددة ،ومن ثم تبادل
هذه احل�ص�ص جتاريا.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا امل�رشوع �سي�ساهم
يف تخفي�ض ما يعادل � 91736ألف طن مرتي
�سنويا من الغازات املكافئة لغاز .CO2
�أما الهدف الثاين فيتمثل يف �أن الوحدة ()49
تتمتع بتقنيات متقدمة ت�سمح بتدوير الغازات
املفيدة واال�ستفادة منها وحرقها يف ال�سخانات
والغاليات والأوعية التي حتتاج للحرارة ويف
�إنتاج البخار.
وبا�ستمرار ،تنتج عن عمليات امل�صفاة غازات
فائ�ضة ي�شكل غاز امليثان �أهم مكوناتها ،وكانت

هذه الغازات تر�سل �إىل ال�شعلة حلرقها� ،أما الآن
ف�سيتم �إر�سالها �إىل الوحدة اجلديدة لف�صلها
وتنقيتها وا�ستخدامها يف توليد احل��رارة ،مما
�سي�ساهم يف تقليل ا�ستهالك الطاقة يف امل�صفاة.
مكانة ال�شركة
رئي�س فريق ال�صيانة امليكانيكية املنطقة ()3
ومن�سق امل�صفاة للم�رشوع حممد امل ��رزوق
يو�ضح انه انطالقا من ا�سرتاتيجية ال�رشكة
يف املحافظة على البيئة مب��ا يعزز مكانتها يف
جم��ال تكرير النفط ،وف��ى ذات الوقت حماية
البيئة الكويتية م��ن ال�ت�ل��وث ،ن�ف��ذت ال�رشكة
م ���ش�روع ا� �س�ترج��اع غ ��از ال���ش�ع�ل��ة مب�صفاة
ميناء عبداهلل الذي يت�ضمن �أعماله بناء وحدة

مطلق العازمي

متكاملة تتكون من تت�ضمن  2من ال�ضواغط
( )Compressors 2وملحقاتها من املعدات
امليكانيكية و�أنابيب داخل امل�صفاة ،م�شريا �إىل
�إن هدف امل�رشوع الأول واال�سا�سي هو تقليل
الغازات املنبعثة من وحدات امل�صفاة ،لذلك يتم
معاجلة هذه الغازات وحتويلها اىل غاز الوقود
ال�ستخدامه مرة �أخرى� ،أما عن مدى اال�ستفادة
فيتمثل يف �أن الغاز ال��ذي �سي�أتي �إىل ال�شعلة
��س��وف ي�ت��م حت��وي�ل��ه �إىل وح ��دة  49اجل��دي��دة
(وحدة ا�سرتجاع غاز ال�شعلة) ،وهذه الوحدة
تعمل على تقليل الغاز املنبعث �إىل الهواء ،وتعمل
على �إع ��ادة معاجلته وحتويله اىل غ��از وق��ود
ال�ستخدامه يف ال�سخانات والغاليات يف وحدات

امل�صفاة املختلفة ،مما يقلل من انبعاثات الغاز
يف اجلو ،وي�ساهم يف تقليل التلوث البيئي.
لقد مت تدريب عدد من املهند�سني واملوظفني على
جميع مراحل امل���شروع ،مما �سوف يكون له
مردود �إيجابي يف ال�سنوات املقبلة واال�ستفادة
منهم يف م�رشوع الوقود البيئي وم�رشوعات
ال�رشكة القادمة.
للمرة األولى في
المصفاة يتم
استخدام ضاغط
من النوع اللولبي

عائد �سنوي
ومع ت�شغيل امل�رشوع �سيتم ا�سرتجاع حوايل
 10مليون قدم مكعب يف اليوم كحد �أق�صى من
املواد الهيدروكربونية املنبعثة من امل�صفاة ،من
�أجل �إعادة تدويرها ،واال�ستفادة منها بد ًال من
حرقها و�إطالقها يف الهواء ،وحتويل هذه املواد
�إىل وقود حرق ي�ستخدم يف عمليات الت�سخني يف
امل�صفاة ،بد ًال من ا�ستهالك الغاز الطبيعي الذي
ي�ستخدم يف حرق ال�سخانات والغاليات ،وبذلك
يتم توفري كميات كبرية من الغاز الطبيعي،
وهذا يعد ربح ًا اقت�صادي ًا للم�صفاة وال�رشكة،
وتقليل ا�ستهالك ال�غ��از الطبيعي ال ��وارد من
�رشكة نفط الكويت ،وحتقيق عائد �سنوي بعد
19
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امل�شاركون يف امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص باحلدث

الت�شغيل ي�صل �إىل  5ماليني دوالر بال�سنة.
الغازات امل�سرتجعة
من خالل امل�رشوع �سيتم التعامل مع عدة �أنواع
م��ن ال �غ��ازات متثل خليطا يحتوي على ن�سب
متفاوتة من الغازات اخلاملة ...وهذه الغازات
وكيفية التعامل واال�ستفادة منها كالآتي:
 تقليل انبعاث غاز (( CO2بن�سبة 100.00طن بال�سنة تقريبا.
 تقليل انبعاث غاز ( )SO2بن�سبة  250رطلبال�ساعة.
�شهادة الت�شغيل
ي���ش�ير رئ�ي����س ف��ري��ق امل �� �ش��اري��ع  -املجموعة
ال�ساد�سة ن��واف الع�صيمي �إىل �أن امل�رشوع
ي�ه��دف �إىل �إن���ش��اء وح ��دة ج��دي��دة ال�سرتجاع
 /معاجلة غ��ازات ال�شعلة يف الوحدة رقم 49
مب�صفاة ميناء ع �ب��داهلل ،حيث �سيتم توجيه
ال� �غ ��ازات ال �� �ص��ادرة م��ن ال ��وح ��دات املختلفة
بامل�صفاة ب�شكل تف�ضيلي �إىل وحدة ا�سرتجاع/
معاجلة الغاز بدال من التوجيه �إىل وحدة �أنظمة
ال�شعلة ال�شمالية واجلنوبية بامل�صفاة .وتبلغ
امليزانية املعتمدة للم�رشوع 21,630,000
دك وهي �ضمن امليزانية املحددة .ويقع بالقرب
ال يوجد سجل
للمشاكل لالستفادة
منها ألن المشروع
جديد نسبي ًا
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من �أنظمة وحدة ال�شعلة ال�شمالية واجلنوبية
مب�صفاة ميناء عبداهلل.
وي�ضيف الع�صيمي �أن امل ���شروع يعترب من
امل�شاريع احليوية التي ت�ساهم يف حتقيق �أهداف
ور�ؤية ال�رشكة ومنها على �سبيل املثال:
• احلد من حرق الغازات ال�صادرة من الوحدات
املختلفة بامل�صفاة.
• احل��د م��ن انبعاث ال �غ��ازات ال�سامة CO2,
� SO2إىل الغالف اجلوي.
• التقليل م��ن ظ��اه��رة االح�ت�ب��ا���س احل ��راري
بالغالف اجلوي (طبقة الأوزون).
• �إع ��ادة اال�ستفادة م��ن ال �غ��ازات املتجهة �إىل
ال�شعلة وا�ستخدامها كوقود للم�صفاة.
• االلتزام باملعايري واملقايي�س البيئية العاملية.
• تعزيز الدور الريادي ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية الذي تقوم به من خالل هذا امل�رشوع
باملحافظة على البيئة و�صحة املواطنني.
وت�ه��دف ر�ؤي ��ة ال���شرك��ة �إىل �إن���ش��اء م��زي��د من
وح� ��دات ا� �س�ترج��اع غ ��از ال�شعلة يف م�صفاة
ميناء الأح�م��دي ،لكي يتم تقليل ح��رق غ��ازات
ال���ش �ع�ل��ة ،واال� �س �ت �ف ��ادة ال �ق �� �ص��وى م ��ن ه��ذه
الغازات وا�ستخدامها كوقود للم�صفاة .كما
ت�ه��دف ال���شرك��ة اىل اخ�ت�ي��ار �أف���ض��ل امل�ع��دات
والتكنولوجيا يف القطاع النفطي وال�صناعي،
التي ت�ضمن �سال�سة وكفاءة عالية عند الت�شغيل.
حتديات الت�شغيل
وح��ول التحديات التي واجهها فريق العمل

خالل تنفيذ امل�رشوع نوه مهند�س �أول م�شاريع
– املجموعة ال�ساد�سة علي عادل القطان �إىل �أن
�أبرز التحديات على �سبيل املثال متثلت يف:
• تداخل موقع الوحدة مع خط �سري �أنابيب
م�رشوع الوقود البيئي خالل مرحلة الت�صاميم
الهند�سية.
• بع�ض امل�شاكل يف وح��دة الكمربي�سور خالل
مرحلة االختبارات التجريبية.
وق��د مت التعامل م��ع التحديات وف��ق �ضوابط
مدرو�سة م��ن خ�لال عقد ل�ق��اءات واجتماعات
مع الأط��راف املعنية باملو�ضوع ،ومت مناق�شة
التحديات ب�إ�سهاب ،والتو�صل لأف�ضل احللول
التي ت�ضمن عدم ت�أخري امل�رشوع.
م�شروع جديد
رئي�س فريق عمليات منطقة ( )5يف م�صفاة
ميناء عبداهلل ،مزيد املطريي ي�شري �إىل �أن من
بني التحديات التي واجهت ت�شغيل امل�رشوع
�أنه جديد ن�سبي ًا ،لذلك ال يوجد �سجل للم�شاكل
طويلة الأم ��د ليتم اال��س�ت�ف��ادة منها� ،إذا �أن
وحدة ا�سرتجاع غاز ال�شعلة يف م�صفاة ميناء
الأح�م��دي مل يتم ت�شغيلها �إال قبل عامني ومل
يتم مواجهة م�شاكل كثرية ميكن �أن ي�ستفاد
استرجاع 10
مليون قدم مكعبة
يوميا من المواد
الهيدروكربونية

البعد البيئي يحتل جانب ًا بارز ًا من م�شاريع ال�رشكة املختلفة

منها ،كما �أن الوحدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي
حتتوي على �ضاغط واح��د يف ح�ين �أن وح��دة
ا�سرتجاع غاز ال�شعلة يف م�صفاة ميناء عبداهلل
حتتوي على �ضاغطني مما يزيد من احتمالية
ظهور م�شكالت �أكرث ،بالإ�ضافة �إىل االختالف
يف معدل تدفق الغازات واملركبات الكيميائية،
و�أي�ضا انخفا�ض نظام �ضغط ال�غ��ازات اثناء
الت�شغيل .وي�ضيف املطريي �أن��ه مت و�ضع كل
هذه التحديات يف االعتبار ويجري التعامل معها
ل�ضمان عدم ت�أثريها على �سري العمل بالوحدة.
املرة الأوىل
ي�شري مهند�س �أول �صيانة امل�ع��دات ال ��دوارة
يعقوب البالول �إىل انه للمرة الأوىل يف م�صفاة
ميناء ع�ب��داهلل يتم ا�ستخدام �ضاغط م��ن نوع
ال�ضاغط اللولبي ()Screw Compressor
وم��ان��ع ت���سرب م��ن ن ��وع م��ان��ع ت���سرب غ��ازي
( )Dry Gas Sealمبا يعمل على منع ت�رسب
الغازات بدون ا�ستخدام الزيت ،وذلك يف تنفيذ
هذا امل�رشوع .مو�ضحا �أن ق�سم املعدات الدوارة
قام ب�إر�سال نخبة من املهند�سني الكويتيني �إىل
امل�صنع للتعرف على كيفية �صيانة هذه املعدات
احلديثة ،وقد اجتازوا التدريب بنجاح وهم على
�أمت اال�ستعداد للقيام ب�أعمال ال�صيانة بدون
احلاجة �إىل خربات خارجية.
حماية البيئة
وي ��ؤك��د رئي�س ق�سم العمليات مب�صفاة ميناء
عبداهلل ،عو�ض ال�شمري �أن امل�رشوع يحقق حماية

تشغيل الوحدة
بنجاح دون وقوع
حوادث أو مشاكل
في الوحدة

البيئة من امللوثات كغاز �أول �أك�سيد الكربون
و�أكا�سيد الكربيت والنيرتوجني ،حيث يتغذى
م�رشوع ا�سرتجاع غاز ال�شعلة على غاز ال�شعلة
املتخلف م��ن عمليات ت�شغيل ال��وح��دات ،ومن
ثم يقوم بتنقيته و�إع��ادة ا�ستخدامه يف امل�صفاة
كغاز الوقود ل�ل�أف��ران ،مما يوفر على ال�رشكة
مبلغ  4.5مليون دوالر �سنويا ،وقد اختري مكان
التنفيذ بجانب اخلطوط الرئي�سية املغذية لل�شعلة
لعمل و�صلة ربط قريبة لتقنني التكاليف.
عدة م�صادر
ي�شري مهند�س �أول ت�صنيع م�صفاة ميناء
ع��ب ��داهلل ،ح��ام��د ال �ع �ن��زي �إىل �أن ه �ن��اك �أك�ث�ر

م��ن م�صدر لالنبعاثات ال�غ��ازي��ة م��ن وح��دات
امل�صفاة ،هذه الغازات كانت تنبعث �سابق ًا �إىل
ال�شعلة ب�ضغط منخف�ض ،وق��د مت تنفيذ هذا
امل�رشوع ليتم ا�سرتجاعها عن طريق �ضغطها
�إىل ما يقارب  ،psig 80ومن ثم معاجلتها عن
طريق تقليل ن�سبة غ��از كربيتيد الهيدروجني
�إىل �أق��ل من  100جزء يف املليون كحد اق�صى
“ ،”max 100 PPMوا�سرتجاعها �إىل نظام
الوقود ليتم ا�ستخدامها يف وح��دات امل�صفاة
مرة �أخرى.
وي�ضيف �أن��ه مت��ت اال�ستعانة ب�رشكة حملية
لتنفيذ امل�رشوع وهي �رشكة “� ،”Gulf Spicأما
فيما يخ�ص ت�صنيع �أهم معدة يف هذا امل�رشوع
( )compressorفقد متت اال�ستعانة ب�رشكة
“ ”MAN diesel & TURBOم��ن املانيا
لت�صنيعها ،وينوه �إىل �أن م�شغلي احلقل بامل�صفاة
هم من قاموا بت�شغيل امل�رشوع مع م�ساعدة من
�رشكة املقاول املحلية “.”GULFSPIC

عوائد بيئية واقت�صادية
ا�سرتجاع ما يعادل 4,5مليون قدم مكعب يف اليوم تقريبا من غاز ال�شعلة وذلك بتوفري وقدره 3
مليون دوالر �سنويا .من املتوقع خف�ض الفاقد الكلي للم�صفاة مبقدار .% 0.15
جمموع الغازات امل�سرتجعة من غاز ال�شعلة كمية التوفري
ال�شهر/ال�سنة
(بالدوالر الأمريكي)
(مليون قدم مكعب يف اليوم)
41,959
2.24
 20فرباير �إىل  1مار�س2018 /
مار�س2018/
243,698
3.205
 1ابريل حتى  26ابريل2018/
153,605
3.83
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نتقدم نحو التشغيل

الوقود البيئي
جتري �أعمال املراحل النهائية يف مواقع م�شروع الوقود البيئي مب�صفاتي ميناء
الأحمدي وميناء عبداهلل على قدم و�ساق ا�ستعدادا النطالق وبدء الت�شغيل
التدريجي للم�شروع ..ويف هذا الإطار مت ت�شكيل دائرة جديدة مب�صفاة ميناء
عبداهلل ،وهي دائ��رة عمليات الت�شغيل برئا�سة علي فرهود العجمي ،بهدف
التدقيق على كافة العمليات املرتبطة بتجهيز الوحدات اجلديدة للم�شروع،
وما يتعلق بها من �أعمال .وت�ضم الدائرة اجلديدة خم�سة �أق�سام منها �أربعة
متثل �أربع مناطق جديدة متت �إ�ضافتها ملناطق العمليات بامل�صفاة من املنطقة
ال�سابعة حتى املنطقة العا�شرة ،بالإ�ضافة �إىل منطقة دعم العمليات ،وبالتايل
دائ��رة العمليات مب�صفاة ميناء عبداهلل �ست�ضم ع�شر مناطق عمليات بعد
الت�شغيل النهائي للم�شروع.
التقينا رئي�س فريق عمليات املنطقة العا�شرة اجلديدة عبدالعزيز اليو�سف الذي
حتدث عن التطور يف �أعمال امل�شروع ومهام الدائرة اجلديدة التي مت ت�شكليها،
وغريها من �أعمال املراحل النهائية للم�شروع  ...فكان هذا احلوار.

ن�سب الإجناز
• بداية هل ميكن �أن تعطينا �صورة تف�صيلية
عما و�صلت �إليه الأعمال التنفيذية للم�رشوع
ككل؟
ن�سبة الإجن� ��از ال�تراك�م��ي للم�رشوع بلغت
 % 94.6حتى نهاية �أبريل  ،2018وت�شمل:
 االن �ت �ه��اء م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ م ���ش�روع الأع �م ��الال �ت �ح �� �ض�يري��ة ،وم� ���ش�روع حت ��دي ��ث وح ��دة
التك�سري بالعامل احل�ف��از امل��ان��ع وم�رشوع
اجلهد العايل بن�سبة .%100
 حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي مت االنتهاءمن تنفيذ الأعمال فيها بن�سبة .%91.7
 حزمة م�صفاة ميناء عبداهلل  1بلغت ن�سبة�إجناز الأعمال .%94.4
 حزمة ميناء عبداهلل  2مت �إجناز  %97منالأعمال اخلا�صة بها.

ا�ستعدادات الت�شغيل
• م��ا ه��ي ال� �ق ��رارات �أو الإج � � ��راءات التي
اتخذت يف �إطار اال�ستعداد للت�شغيل النهائي
للم�رشوع؟
ت�ع�ق��د االج �ت �م��اع��ات وور�� ��ش ال�ع�م��ل ب�شكل
م���س�ت�م��ر ب �ح �� �ض��ور م �� �س �ت �� �ش��ار امل� ���ش�روع
واملقاولني واملعنيني من جميع ف��رق العمل
بامل�صايف وف ��رق ت�شغيل امل ���شروع وفريق
الأم ��ن وال�سالمة لبحث ك��ل الأم ��ور وتقييم
اجلاهزية لبدء مرحلة الت�شغيل التدريجي
ب�شكل �آم��ن ،حيث تعقد ور���ش العمل ح�سب
الأعمال اخلا�صة بكل ور�شة كالآتي:
 ور�ش عمل لدرا�سة املخاطر. ور���ش عمل خا�صة بالت�شغيل االبتدائيوالرئي�سي للم�رشوع.
 اجتماعات خا�صة بالأمن وال�سالمة.23

مشاريع
 اج �ت �م��اع��ات مل�ت��اب�ع��ة ت�سليم امل���س�ت�ن��داتاخلا�صة مبعدات امل�رشوع.
• فيما يخ�ص الأعمال االن�شائية ،ما هي ن�سبة
الإجناز ،وطبيعة الأعمال املتبقية؟
فيما يخ�ص الأع�م��ال االن�شائية ،فقد بلغت
ن�سبة الإجن��از الرتاكمي الفعلي بنهاية هذه
الفرتة  %82.4يف م�صفاة ميناء الأحمدي
و %90.3يف م �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء ع� �ب ��داهلل 1
و %96.2يف م�صفاة ميناء عبداهلل .2
مهام رئي�سية
• هل ميكن �أن حتدثنا عن املهام الرئي�سية
لدائرة عمليات الت�شغيل مب�صفاة ميناء عبد
اهلل ،وما تقوم به من �أعمال؟
يحتل مو�ضوع جتهيز العمالة التي �ستقوم
بت�شغيل امل���شروع �أهمية ك�برى يف مراحل
التجهيز للت�شغيل النهائي للم�رشوع ،لذلك
من املهام الأ�سا�سية لدائرة عمليات الت�شغيل
جتهيز القوى العاملة بامل�رشوع ب�شكل جيد
من خالل اال�ستعانة بذوي اخلربة من موظفي
امل�صفاة� ،أو ا�ستقطاب عمالة من ذوي اخلربة
ل�سد ال�شواغر .وقد مت البدء بح�رص �أع��داد
العمالة املطلوبة لت�شغيل امل�رشوع يف مناطق
العمليات امل�ستحدثة واخل��ا��ص��ة مب�رشوع
الوقود البيئي ،وات�ضح �أنها تبلغ يف املتو�سط
 150موظفا فنيا يف ك��ل منطقة .اخلطوة
الثانية تتمثل يف �إعداد برامج تدريبية ملوظفي
ت�شغيل امل�رشوع للت�أكد من جاهزية اجلميع
للت�شغيل ،وقد مت تنفيذ � 2040ساعة تدريب
ملوظفي امل�رشوع على مدى ال�شهور ال�سبعة
املا�ضية.
ويف هذا الإطار تعاقدت البرتول الوطنية مع
�رشكة  SPIEللنفط والغاز بعقد ا�ست�شارات
لتقدمي خدمات الإدارة والدعم ،وهي �رشكة
أعمال المشروع
النهائية تجري
بتسارع استعدادا لبدء
التشغيل التدريجي
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العمل يجري على قدم و�ساق ا�ستعداد ًا لبدء ت�شغيل امل�رشوع

خدمات ا�ست�شارية متخ�ص�صة تدار مهنيا،
متثل �أح��د �أع���ض��اء فريق ت�شغيل امل�رشوع
وت���س��اه��م يف دع ��م م��راح��ل �إجن� ��از الأع �م��ال
امليكانيكية ،ومراحل ما قبل الت�شغيل وبدء
الت�شغيل وم��راح��ل اخ�ت�ب��ار �ضمان الأداء
وا��س�ت�ق��رار العمليات ،وذل ��ك ل�ضمان بدء
ت�شغيل �آمن للم�رشوع.
�شركة ا�ست�شارية
كما متت اال�ستعانة ب�رشكة ا�ست�شارية عاملية
متخ�ص�صة يف جم��ال ال�ت��دري��ب الفني فيما
يخ�ص تدريب املوظفني وجتهيزهم لت�شغيل

امل� ���ش�روع .و�أي �� �ض��ا ال� �س �ت�لام امل���س�ت�ن��دات
الأ�سا�سية للت�شغيل والعزل وخطوات ت�شغيل
امل �� �ض �خ��ات وامل� �ع ��دات وغ�ي�ره ��ا ،ويف نف�س
الوقت هناك خلية تدريب يف امل�صفاة ت�ضم
متخ�ص�صني يف التدريب يقوموا بتقدمي كافة
امل�ستندات اخلا�صة بالتدريب ،بالإ�ضافة
اليوسف :نسبة إنجاز
تراكمي للمشروع

بلغت  94.6%حتى
نهاية أبريل الماضي

أهمية كبيرة تحتلها

وحدات الخدمات هي

مسألة تدريب وتجهيز

أولى الوحدات التي سيتم

العمالة التي ستقوم

تشغيلها لكي تمد

بتشغيل المشروع

المصفاة باحتياجاتها

�إىل ذلك يقوم كل مراقب وردي��ة بالت�أكد من
�أن املوظفني التابعني ل��ه على دراي ��ة كافية
ب�ت�ف��ا��ص�ي��ل ع �م��ل ال ��وح ��دات ال �ت��ي يعملون
بها ،وهناك برنامج لتقييم ه ��ؤالء املوظفني
ب�إ�رشاف رئي�س كل ق�سم ومراقب الوردية.
ويتم من خالل هذا الربنامج �ضمان �أن كل
م��وظ��ف ق��د اج �ت��از ك��اف��ة م��راح��ل ال�ت��دري��ب،
وم�ستعد متاما لت�شغيل امل�رشوع.
وعلى جانب �آخ��ر يجري ابتعاث جمموعة
من مراقبي الوردية بامل�صفاة يف م�ؤ�س�سات
متخ�ص�صة عاملية لتلقي دورات تدريبية
متخ�ص�صة ،وم ��ن ث��م ي�صبحون م��درب�ين
م�ؤهلني ومعتمدين يقومون بتدريب املوظفني
الذين يعملون معهم.
ك �م��ا ي �ت��م اب �ت �ع��اث جم �م��وع��ة م ��ن امل��وظ�ف�ين
للتدريب يف م�صايف مماثلة خ ��ارج الكويت
ت�ضم وح ��دات م�شابهة ل��وح��دات م�رشوع
الوقود البيئي لت�أكيد اجلاهزية والتدريب
الفعلي على ت�شغيل الوحدات.
ت�شغيل الوحدات
• هل مت ت�شغيل �أية وحدات تخ�ص امل�رشوع،
وما هي؟
ومن الناحية الفنية يجري حاليا اال�ستعداد
لت�سليم امل �ع��دات اخل��ا��ص��ة ب��امل ���شروع من
امل �ق ��اول �إىل �أق �� �س��ام ال�ع�م�ل�ي��ات ب��امل���ص��ايف،
ا�ستعدادا لبدء الت�شغيل ،ويف ه��ذه املرحلة
ي �ق��وم امل �� �س ��ؤول ��ون يف �أق �� �س��ام ال�ع�م�ل�ي��ات
الأرب �ع��ة اجل��دي��دة م��ن املنطقة ال�سابعة �إىل
املنطقة العا�رشة ،بالتدقيق ومقارنة ما مت
من �أع�م��ال مع املخططات الأوىل يف مرحلة
الت�صميم والتي مت اعتمادها ،وذل��ك للت�أكد
من �أن تنفيذ الأع�م��ال قد مت وف��ق املخطط.
وت�ع��د ه��ذه امل��رح�ل��ة م��ن �أه ��م امل��راح��ل التي

عبدالعزيز اليو�سف

ت�سبق ت�شغيل امل ���ش�روع .وي �ج��ري �أي�ضا
الت�أكد من كافة الإجراءات اخلا�صة بدوائر
العمليات وجتهيز خطوات ت�شغيل املعدات
وو�ضع املخطط الكامل للت�شغيل التدريجي،
وامل�ق���ص��ود بالت�شغيل ال�ت��دري�ج��ي ال�ب��دء يف
ت�شغيل الوحدات امل�ساندة �أوال مثل وحدة
برج التربيد ووحدات املاء املقطر والغاليات
ووحدات الهواء .ويذكر �أن منطقة العمليات
ال �ع ��ا��ش�رة م �� �س ��ؤول��ة ع ��ن جت�ه�ي��ز ت�شغيل
ال��وح��دات امل���س��ان��دة� .أي���ض��ا جت��ري حاليا
مرحلة تدقيق ي�شارك فيها �أع�ضاء من كافة
دوائر امل�صفاة للتجهيز لت�سليم املقاول كافة
�إجنازات الت�شغيل

• حقق امل�رشوع  306مليون �ساعة عمل يف
امل��وق��ع مت�ضمنة �ساعات هند�سة وت�صميم
الواجهة الأمامية .FEED
• مت تركيب �أكرب وحدة من حيث الإحداثيات
(الغاليات).
• مت ت�سليم غرفة التحكم املركزية يف ميناء
عبداهلل .2
• تكلفة امل�رشوع احلالية ت�سري �ضمن التكلفة
امل�ستهدفة حيث �أن��ه مت �إن�ف��اق ما يقارب الـ
 3.6مليار دينار كويتي حتى نهاية �أبريل
 2018من �إجمايل التكلفة  4.68مليار .

الأعمال ح�سب الت�صاميم الأوىل للم�رشوع
ومطابقة الواقع باملخطط 652
نقطة البداية
• ه��ل مت ا� �س �ت�لام ك��اف��ة امل��ع ��دات اخل��ا��ص��ة
بامل�رشوع؟
الأع �م��ال ال�رشائية وال�ت��وري��د حققت تقدما
فعليا بلغت ن�سبته  %97.2يف حزمة ميناء
الأح�م��دي و %99.2يف حزمة ميناء عبداهلل
 1و %97.4يف ح��زم��ة ميناء ع �ب��داهلل  2اذ
تتوا�صل �أعمال التوريد �إىل املواقع ب�صورة
جيدة مع حدوث م�شاكل لوج�ستية ال تذكر،
يجري التعامل معها.
• ك�ي��ف وم ��ن �أي ��ن �ستنطلق نقطة ال �ب��دء يف
ت�شغيل امل�رشوع؟ وكيف يتم اال�ستعداد لها؟
وح��دات اخلدمات هي �أوىل الوحدات التي
�سيتم ت�شغيلها لكي متد امل�صفاة باحتياجاتها
من البخار ،والهواء ،والنيرتوجني وجميع
�أن ��واع امل�ي��اه ،وتعترب وح��ده �إن�ت��اج البخار
 131من �أهم وحدات اخلدمات ،حيث تقوم
حمطة ال�شعيبة للكهرباء واملاء مبد امل�صفاة
باملاء املقطر الذي تتم ت�صفيته ومعاجلته يف
وحدة معاجله املياه  137بحيث ي�صفى من
ال�شوائب وتنزع منه االمالح .بعد معاجله
املاء يتم �ضخه �إىل وحدة �إنتاج البخار 131
حيث تتم معاجلته مرة �أخ��رى بحيث ينزع
منه الأوك�سجني ،و�أي�ضا يتم التحكم مبعدل
اال� ��س الهيدروجيني ،وم�ن��ع ت�ك��ون بع�ض
الرتاكمات داخل خطوط البخار عن طريق
�إ�ضافة بع�ض املواد الكيميائية .بعد كل هذه
العمليات ي�ضخ املاء �إىل الغاليات التي تقوم
ب�إنتاج البخار اجل��اف اخل��ايل من الرطوبة
ع�ن��د �ضغط م��رت�ف��ع ودرج� ��ة ح� ��رارة 450
�سيليزي.
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تطوير
تقنياتها الحديثة  ..مهمة

الحوكمة
الدعيج :مؤسساتنا في

أمس الحاجة لتطبيق
التقنيات الحديثة
الخاصة بالحوكمة

ملتقى الكويت للحوكمة واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات)GRC( ،
يكت�سب �أهمية خا�صة لأنه ي�سعى للولوج �إىل �صلب عملية احلوكمة،
وكذلك التطرق �إىل كيفية �إدارة املخاطر ،واالمتثال واخل�صو�صية يف
تقنية ونظم املعلومات.
�ساهم يف �أثراء �أعمال امللتقى امل�شاركة الفاعلة ملتخ�ص�صني وا�ست�شاريني
من اجلهات احلكومية والبنوك وال�شركات النفطية ،وبطبيعة احلال
م�شاركة «البرتول الوطنية» و�شركات التدقيق املايل و�شركات تقنية
املعلومات.
دعا �إىل �رضورة انتقال جميع ال�رشكات التابعة
الوقود البيئي
م ّثل «ال�ب�ترول الوطنية» يف ه��ذا امللتقى مدير مل�ؤ�س�سة ال�ب�ترول �إىل تطبيق نظام ()GRC
دائرة تقنية املعلومات عبدالعزيز الدعيج ،الذي كمفهوم حماية م�ؤ�س�سي.
�أك��د �أن م�ؤ�س�سات و��شرك��ات القطاعني العام
عمل م�ؤ�س�سي �شامل
واخل��ا���ص على ح��د ��س��واء� ،أ�صبحت يف �أم�س و�أو�ضح �أن ا�سرتاتيجية «البرتول الوطنية»
احل��اج��ة لتطبيق التقنيات احلديثة اخلا�صة تواكب م�سارات احلوكمة ،و�إدارة املخاطر،
باحلوكمة ،و�إدارة املخاطر يف حت�سني عملية واالمتثال يف جمال تقنية ونظم املعلومات ،الفتا
�صنع القرار ،ورفع م�ستوى قنوات االت�صال �إىل التجربة الناجحة لل�رشكة يف �إدارة املخاطر
بني اجلهات احلكومية واخلا�صة.
خ�صو�صا ،واالن �ت �ق��ال �إىل تطبيق ()GRC
و�أ�شار الدعيج �إىل �أن «ملتقى الكويت للحوكمة كمفهوم عمل م�ؤ�س�سي �شامل.
واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات» يكت�سب و�أ��ش��ار �إىل �أهمية التقنيات احلديثة اخلا�صة
�أهمية كبرية ،وبعد �أن قدم �رشحا موجزا عن باحلوكمة ،و�إدارة املخاطر يف حت�سني عملية
طبيعة عمل ال���شرك��ة وامل��راح��ل ال�ت��ي قطعها ��ص�ن��ع ال � �ق� ��رارات ،ورف� ��ع م���س�ت��وى ق �ن��وات
م ���شروع ال��وق��ود البيئي ،ب��اع�ت�ب��اره م��ن �أه��م االت�صال ب�ين اجل�ه��ات احلكومية واخلا�صة،
امل�شاريع اال�سرتاتيجية على م�ستوى الدولة ،م�شري ًا �إىل �أن ه��ذه التقنيات ت�ساهم يف دمج
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املمار�سات املنخف�ضة التكلفة لإدارة املخاطر يف
�أن�شطة العمل اليومية.
و� �ش ��دد م��دي��ر دائ � ��رة ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات على
�أن م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية وال���شرك��ات
التابعة وم��ن �ضمنها «ال�ب�ترول الوطنية» من
�أك�ثر اجلهات املعنية باالنخراط يف احلوكمة
واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات ،ب�سبب
دورها املحوري يف الدولة واملجتمع.
م�ؤ�س�سات رائدة
من جانبه� ،أك��د املدير العام بالإنابة للجهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات ق�صي ال�شطي
�أنه يف ظل تزايد الوعي بتقنية احلوكمة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط متيل امل�ؤ�س�سات الرائدة نحو
هذه النظم لتحقيق الفوائد املرجوة.
ول �ف��ت �إىل �أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ت�ت�ي��ح ال�ف��ر��ص��ة

�شهادة تقدير ملدير دائرة تقنية املعلومات عبدالعزيز الدعيج

للم�ؤ�س�سات مليكنة العمليات ،وتوحيد املعايري للمخاطر واالمتثال وحتليل املعلومات فورا.
اخلا�صة بها وتنظيمها ،و�إعداد ر�ؤى متكاملة
مواكبة امل�ستجدات
للمخاطر ،واالمتثال ،وحتليل املعلومات فور ًا،
من جانبه� ،شدد الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الدعم
وهي متنح يف نف�س الوقت الفر�صة للم�ؤ�س�سات
الفني والتخطيط يف وزارة التجارة وال�صناعة
خللق قيمة م�ضافة ،وتقليل التكاليف� ،إىل
الكويتية د .عبداهلل العوي�صي ،على �أهمية البحث
جانب حت�سني �أداء �إدارة املخاطر.
وال�سعي ملعرفة وم��واك�ب��ة امل�ستجدات حول
و�أكد حر�ص اجلهاز على االعتماد على الو�سائل
احللول املتطورة ،ال�سيما يف ظل الزيادة املتنامية
الإلكرتونية يف تنفيذ �أعماله وخدماته ،وحت�سني
للخدمات ،ومنو قطاع التكنولوجيا يف املنطقة.
ج� ��ودة اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن�ين ،ورف��ع
و�أ�شار العوي�صي �إىل اهتمام وزارة التجارة
م�ستوى قنوات التوا�صل ،واالهتمام بتنظيم مثل
وال�صناعة بقطاع التكنولوجيا واملعلومات
هذه الأن�شطة املتخ�ص�صة التي تبحث امل�ستجدات
خلدمة املجتمع ،وحت�سني �أداء الأع �م��ال من
يف جمال تكنولوجيا وتقنية املعلومات يف الكويت.
خالل ا�ستخدام التقنيات احلديثة التي ت�ساعد
دمج للممار�سات
على ذلك ،م�شددا على �أهمية قيام مراكز نظم
و�أ�ضاف ال�شطي �إن التقنيات احلديثة ت�ساهم
املعلومات يف القطاع احلكومي والأهلي بتطوير
يف دم��ج املمار�سات املنخف�ضة التكلفة لإدارة
وحت ��دي ��ث م� �ه ��ارات منت�سبيها ب���ش�ك��ل دائ ��م
املخاطر يف �أن�شطة العمل اليومية.
وم�ستمر ،وت�سليط ال�ضوء على اجلوانب املهمة
و�أو�ضح �أنه يف ظل تزايد الوعي بتقنية احلوكمة
يف التكنولوجيا ،بهدف تعزيز وتفعيل دور تلك
يف منطقة ال ���شرق الأو� �س ��ط مت�ي��ل امل�ؤ�س�سات
امل�ؤ�س�سات لتحقيق الأهداف املن�شودة.
الرائدة نحو هذه النظم لتحقيق الفوائد املرجوة.
حوكمة التكنولوجيا
ول �ف��ت �إىل �أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ت�ت�ي��ح ال�ف��ر��ص��ة
من جهته ،لفت املدير العام لل�رشكة الكويتية
للم�ؤ�س�سات مليكنة العمليات ،وتوحيد املعايري
الرقمية للحا�سبات نبيل قبي�سي� ،إىل �أن �أهمية
اخلا�صة بها وتنظيمها و�إع��داد ر�ؤى متكاملة
حوكمة تكنولوجيا املعلومات تتجلى يف تطوير
و�إدارة نظم تكنولوجيا املعلومات ل�ضمان
نواكب مسارات
ا�ستمرارية الأعمال ،وحتديد �أف�ضل املمار�سات
يف جمال التطور التكنولوجي .و�أ�شار قبي�سي
الحوكمة وتجربة
�إىل �أه�م�ي��ة تطوير م��راك��ز نظم امل�ع�ل��وم��ات يف
ناجحة “البترول
اجل �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة ل�ت�ت�ن��ا��س��ب م ��ع ال�ت�ط��ور
الوطنية” بإدارة المخاطر
ال�رسيع يف املجال ذاته.

•

•

•

•

لقطات

•ناق�ش امللتقى على مدار يومني امل�سارات
ذات الأهمية يف جمال احلوكمة و�إدارة
املخاطر واالمتثال واخل�صو�صية
يف تقنية ونظم املعلومات مب�شاركة
جمموعة من املتخ�ص�صني ،لالطالع على
�أحدث الربامج والأنظمة املتخ�ص�صة
بهذا املجال.
•�شارك يف املعر�ض امل�صاحب للملتقى
العديد من اجلهات احلكومية والبنوك
وال�رشكات النفطية و�رشكات التدقيق
املايل و�رشكات تكنولوجيا وتقنية
املعلومات.
•�شارك يف امل�ؤمتر جمموعة من
املتخ�ص�صني يف جمال تقنية املعلومات
الطالع املعنيني على �أحدث الربامج
والأنظمة املتخ�ص�صة بهذا املجال.
•امللتقى �أقيم بالتعاون مع اجلهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
وبرعاية رئي�سية من ال�رشكة الكويتية
الرقمية للحا�سبات و�سي�سكو الكويت.

الشطي :أنظمة

متطورة تؤدي إلى تقليل
التكاليف وتحسين
أداء إدارة المخاطر

27

مجتمع

الشركة في المركز الثالث

املتبرعون األوائل!
حتتفل بلدان العامل باليوم العاملي للمتربعني
بالدم يف  14يونيو من كل عام ،لتوجيه ال�شكر
�إىل املتربعني الذين يهبون احلياة للآخرين،
�إ�ضافة �إىل زي��ادة الوعي باحلاجة �إىل التربع
بالدم بانتظام ،من �أجل ت�أمني وتوافر و�ضمان
جودة الدم ومنتجاته للمر�ضى املحتاجني �إليه.
وي�ساعد نقل الدم ومنتجاته على �إنقاذ ماليني
الأرواح ،حيث ي�ساعد املر�ضى الذين يعانون من
حاالت �صحية تهدد حياتهم على العي�ش لفرتات
�أطول مع التمتع بحياة �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل دعمه
للإجراءات الطبية واجلراحية املعقدة.
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وزارة الصحة كرَّمت
في اليوم العالمي

للمتبرعين أفضل 10
جهات متبرعة بالدم

29

مجتمع

«البرتول الوطنية»  ..تواجد دائم �ضمن �أف�ضل اجلهات املتربعة على م�ستوى الكويت

تكرمي ال�شركة
يف هذا ال�صدد ،كرمت الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات الطبية يف وزارة ال�صحة د .ماجدة
القطان «ال �ب�ترول الوطنية» لفوزها باملركز
الثالث على م�ستوى دولة الكويت بني �أف�ضل
ع�رشة متربعني ،مو�ضحة �أن��ه مت جمع نحو
� 80ألف كي�س دم من املتربعني من �أكرث من 75
جن�سية مقيمة يف الكويت.
ومن جانبها ،نوهت مديرة �إدارة خدمات نقل
ال��دم يف وزارة ال�صحة رمي الر�ضوان �إىل �أن
ال�رشاكة املثمرة مع «البرتول الوطنية» ك�رشكة
متميزة ت�ساهم يف زيادة املتربعني.
و�أقيمت احتفالية وزارة ال�صحة باليوم العاملي
للمتربعني بالدم هذا العام حتت عنوان «ت�أهب
مل�ساعدة الآخ ��ري ��ن ..امنحهم دم ��ك ..تقا�سم
معهم احل �ي��اة» ،واختيار العنوان يهدف �إىل
لفت االنتباه �إىل �أهمية التربع بالدم وت�شجيع
إشادة بالشراكة مع
«البترول الوطنية»
كشركة تساهم في
زيادة عدد المتبرعين
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املواطنني واملقيمني على ذلك ،وحر�ص الوزارة،
متمثلة يف بنك الدم املركزي ،على احل�صول على
ال��دم امل�أمون ب�أف�ضل الطرق العلمية احلديثة
واملعرتف بها عاملي ًا.
احتفال �سنوي
وحتتفل الكويت �سنويا باليوم العاملي للمتربعني
بالدم ،منذ �أن �أطلقت منظمة ال�صحة العاملية
االحتفال بهذه املنا�سبة ،لتعرب ع��ن �شكرها
للمتربعني طوعا بالدم دون مقابل .حيث �أن
الدم ��ضروري لعالج اجلرحى �أثناء الكوارث
الطبيعية واحل��وادث والنزاعات امل�سلحة وما
�إىل ذلك ،و�إنقاذ حياة الأمهات �أثناء الوالدة.
وق��د كرمت ال� ��وزارة يف احتفاليتها ال�سنوية
ع��ددا من الهيئات احلكومية وغ�ير احلكومية
وال���شرك��ات وامل�ؤ�س�سات والأف� ��راد مبختلف
الفئات ،تقدير ًا لدورهم يف ن�رش ثقافة التربع
بالدم.
وه��ي تعتربها منا�سبة لتوعية جميع �أف ��راد
املجتمع بف�ضل ال �ت�برع ب��ال��دم ،بغية توفري
ام � ��دادات ك��اف�ي��ة م��ن ال���دم� ،إ��ض��اف��ة اىل �أث ��ره
ال�صحي اجليد على املتربع.
فروع جديدة
و�أ��ش��ارت الر�ضوان �إىل �أن �أه��م التحديات

التي تواجه �إدارة خدمات نقل الدم يف وزارة
ال�صحة ،تتمثل يف ا�ستحداث فروع جديدة
تغطي �أكرب م�ساحة جغرافية ،لت�سهيل عملية
التربع وا�ستقطاب �أكرب عدد من املتربعني،
وتوفري الدم الكايف للم�ست�شفيات يف الوقت
امل�ن��ا��س��ب م��ن خ�ل�ال امل���ش��ارك��ة يف ال�برام��ج
الإكلينيكية اجل ��دي ��دة ،م�ث��ل زراع� ��ة الكبد
والنخاع� ،إ�ضافة اىل اال�ستجابة للكوارث
واحل��وادث ،من خالل التعاون مع اجلهات
ال���شري�ك��ة داخ ��ل وخ� ��ارج ال � ��وزارة ،مبينة
�أن من �أه��م ال�سبل للتغلب على التحديات،
ال���شراك��ة م��ع امل�ؤ�س�سات ذات امل�س�ؤولية
االجتماعية.
وت�ن��وه �إىل �أن �إج�م��ايل م��ا جمعته الإدارة من
تربع يف زيادة مطردة تواكب زيادة اال�ستهالك
للم�ست�شفيات ،الفتة �أن العام املا�ضي بلغ ما مت
جمعه � 80أل��ف كي�س دم و� 9آالف من �أكيا�س
القطان :جمعنا  80ألف
كيس دم من متبرعين
من  75جنسية

مقيمة في الكويت

ال�صفائح الدموية� ،أي ما يعادل  87يف املئة من
املدخول الإجمايل لأكيا�س الدم.
و�أو�ضحت مديرة �إدارة خدمات نقل ال��دم يف
وزارة ال�صحة �أن من املتوقع زي��ادة �أكيا�س
الدم بافتتاح الفروع ،حيث �سرتتفع املح�صلة
من  80اىل � 100أل��ف كي�س يف ال�سنة بافتتاح
الفروع اجلديدة ،املتوقع ت�سلمها خالل �سنة
 ،2018وهي مركز العدان بتربع من اجلمعيات
التعاونية ،ومركز اجلهراء بتربع من الديوان
الأم�ي�ري ،وم��رك��ز ال�شيخة �سلوى بتربع من
م�ؤ�س�سة م�شاريع اخلري.
حقائق
 ع�م�ل�ي��ات ن�ق��ل ال� ��دم ت�ن�ق��ذ �أرواح ال�ن��ا���سوحت�سن �صحتهم.
ّ
 التربع بالدم ال ي�ضعف اجل�سم. لي�س هناك بديل عن دم الإن���س��ان ،فهديةالدم هي هدية احلياة.
 مر�ضى اخلاليا املنجلية ميكن �أن يتطلبوانقل الدم ب�شكل متكرر طوال حياتهم.
 تربع ال�شخ�ص الواحد ي�ساعد على �إنقاذحياة ما ي�صل �إىل ثالثة �أ�شخا�ص.
 ال�صفائح الدموية ت�ساعد الدم على التجلط،و�إعطاء �أولئك الذين يعانون من �رسطان الدم
وغريه من الأورام فر�صة للعي�ش.
	تمع على ال�صعيد العاملي تربعات بالدمُ
قدرها  108ماليني كي�س دم.
 جترى عمليات نقل الدم لأطفال دون �سناخلام�سة يف البلدان املنخف�ضة الدخل بن�سبة
ت�صل �إىل .%65
 هناك  73بل ًدا جتمع ن�سبة تزيد على %90من �إمداداتها من الدم من متربعني دون مقابل.
«تربعك حياة»

�أقامت ال�رشكة �آخر حملة تربع حتت رعاية
وح�ضور نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
ميناء الأح �م��دي فهد ال��دي �ح��اين ،ونظمها
الق�سم الطبي ب��دائ��رة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،بالتعاون م��ع بنك ال��دم املركزي
حتت �شعار« :تربعك حياة».

تنظم ال�رشكة الكثري من حمالت التربع بالدم على مدار العام

�أهداف اليوم العاملي للتربع بالدم
	�إ�رشاك امل�س�ؤولني يف و�ضع برامج وطنية فعالةللتربع بالدم وتزويدها بالقدرات الالزمة للم�سارعة
يف تلبية الطلب املتزايد على الدم �أثناء الطوارئ.
 تركيز االهتمام على خدمات الدم باعتبارهاخ��دم��ة جم�ت�م�ع�ي��ة ،و�أه �م �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة فيها
للو�صول �إىل �إمدادات الدم الكافية.
 ترويج فكرة احلاجة �إىل م�شاركة احلياةعن طريق التربع بالدم وت�سليط ال�ضوء عليها.

 تعزيز دمج خدمات نقل ال��دم يف الأن�شطةالوطنية للت�أهب ملواجهة الطوارئ واال�ستجابة
الحتياجاتها.
 رفع الوعي العام ب�ش�أن �رضورة االلتزامبالتربع بالدم على مدار العام من �أجل االحتفاظ
ب�إمدادات كافية من الدم وحتقيق االكتفاء منه
على ال�صعيد الوطني.
 توعية النا�س على نطاق �أو�سع باحلاجة �إىلالتربع بالدم بانتظام.
 االحتفال بالأفراد املتربعني بالدم وتوجيهال�شكر لهم ،وت�شجيع ال�شباب على التربع.
 تعزيز التعاون الدويل ،و�ضمان ن�رش املبادئاملتعلقة بالتربع بالدم ،وحتقيق توافق الآراء
حول تلك املبادئ بجميع �أنحاء العامل ،والعمل يف
الوقت نف�سه على زيادة معدل توافر الدم.

و�أ� �ش ��ار ال��دي�ح��اين �إىل �أن ح�م�لات ال�ت�برع
ت�ن��درج يف �إط ��ار ج�ه��ود ال�رشكة املجتمعية
لتلبية احتياجات بنك ال��دم امل��رك��زي الذي
ي�ستعني ع��ادة بال�رشكة لدعم خم��زون الدم
لديه ،كون ال�رشكة �سباقة يف هذا املجال.
وعرب عن فخرة بح�صول ال�رشكة يف العام
 2018 /2017على املركز الثالث من حيث

عدد املتربعني على م�ستوى دولة الكويت.
ح ���ضر احل �م �ل��ة ع ��دد م ��ن م � ��دراء ال ��دوائ ��ر
ور�ؤ� �س��اء االق�سام واملهند�سني يف خمتلف
دوائ� ��ر امل �� �ص �ف��اة ،و�أ� �ش��رف عليها رئي�س
ال�ف��ري��ق ال�ط�ب��ي د .ول�ي��د احل��رب��ي وك�ب�يرة
ال�صيادلة د� .أبرار اخلباز ،مب�شاركة عدد من
�أطباء الق�سم الطبي و�أطباء بنك الدم.

الديحاني :فخورون
بإنجازاتنا وحمالتنا
تندرج في إطار جهود
الشركة المجتمعية
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تراكاد راماشندران

مهندس َّ ..
وفنان!
ٌ
تويل �شركة البرتول الوطنية الكويتية اهتماما كبريا مبهارات
ومواهب موظفيها باعتبارهم �أهم ثرواتها ،وت�سعى ال�شركة
جادة �إىل تنمية هذه املهارات ،وذلك من خالل العديد من
املبادرات االجتماعية والثقافية التي تتبناها �ضمن حر�صها
على اال�ستثمار يف الكادر الب�شري ،الأمر الذي يجعل بيئة
العمل بال�شركة حا�ضنة للمواهب وداعمة للنبوغ والتميز.
تراكاد راما�شندران مهند�س تكاليف  -دائرة �ضمان اجلودة
مب�صفاة ميناء عبداهلل� ،أحد الأمثلة التي �ساعدت بيئة العمل
بال�شركة يف تنمية مواهبها.

عمله كمهندس
لم يثنه عن ممارسة
هواية الرسم التي
نمت معه منذ الصغر

هدية لل�شركة
ك��رم الرئي�س التنفيذي حممد غ ��ازي املطريي
م�ؤخرا املهند�س راما�شندران على هام�ش �أحد
اجتماعات الإدارة العليا الدورية ،بعد �أن �أهدى
لل�رشكة  20لوحة من �أعماله الفنية التي ر�سمها
بالألوان املائية ،كوفاء وعرفان منه لـ «البرتول
الوطنية» التي يعمل بها منذ ما يقارب  25عاما.
وعرب املطريي خالل التكرمي عن �إعجابه ونواب
الرئي�س باللوحات وب�أ�سلوب الر�سم االحرتايف،
متوقعني منه املزيد من الإب��داع��ات التي تخ�ص
م�صايف ال�رشكة ومرافقها املختلفة.
ك�م��ا ك��رم�ت��ه م ��دي ��رة دائ � ��رة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
والإع�ل�ام خلود املطريي على �إه��دائ��ه لل�رشكة،
م�سجلة �إعجابها مبوهبته الفنية التي ج�سدت
أهدى  20لوحة
فنية باأللوان المائية
للشركة التي يعمل
بها منذ  25عاما

مناظر خالبة للطبيعة الكويتية ولقطات ح�ضارية
للمدن داخل وخارج الكويت.
م��ن جانبها �أج ��رت جملة «ال��وط�ن�ي��ة» ل�ق��اء مع
راما�شندران لت�ستطلع منه بع�ض التفا�صيل عن
ه��ذه املوهبة الراقية ،ومتى ب��د�أت معه ،وكيف
عمل على تنميتها ،وما هو الأ�سلوب امل�ستخدم يف
اختيار املناظر.
�شكر وعرفان
يف ال�ب��داي��ة ع�بر رام��ا��ش�ن��دران ع��ن امتنانه لكل
االهتمام الذي حظي به من قبل الرئي�س التنفيذي
ون� ��واب ال��رئ�ي����س وم� ��دراء ال ��دوائ ��ر ،مو�ضحا
كيف تلقى الدعم املعنوي من مدرائه املبا�رشين
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وم�ؤكدا �أن بيئة العمل
الإيجابية يف ال�رشكة كان لها �أثر كبري يف تنمية
موهبته وو�صوله �إىل هذا امل�ستوى.
وردا على �أ�سئلة «الوطنية» قال �إن املوهبة بد�أت
معه منذ ال�صغر ،حيث بد�أ يف الر�سم بجدية يف �سن
مبكرة ما بني الت�سع والع�رش �سنوات ،ومل يح�صل
وقتها على دعم كاف من العائلة �إال انه كان يثابر
ويوفر احتياجات موهبته بجهوده الذاتية.
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الرئي�س التنفيذي يكرم املهند�س الفنان

و�أو�ضح خالل اللقاء �أنه ي�ستخدم الألوان املائية
منذ بدايته الأوىل ،فهي �ألوان تعطى درجة نقاء
عالية وان�سجام و�شفافية ،ولها ت�أثري قوى على
امل�شاهد ،كما �أنها مريحة للذهن �أثناء الر�سم
وت�ساعده يف التعبري عما بداخله ،م�شريا �إىل �أنه
ا�ستخدمها على مر ال�سنني يف �إنتاج ما يزيد عن
 200لوحة فنية ملناظر خمتلفة تنوعت ما بني
الطبيعة اخلالبة ولقطات ع�رصية من قلب مدن
وعوا�صم العامل.
وعن �أحب الر�سومات �إىل قلبه قال« :لدي �صورة
�أحتفظ بها منذ �سنوات وهي عزيزة على نف�سي،

ر�سمتها ملنظر طبيعي يف جمهورية الهند ي�صور
من خاللها انعكا�س اجلبال اخل�رضاء على �سطح
امل��اء ،كما �أن لدي لوحة �أخ��رى �أحب تفا�صيلها
كثريا وه��ي ملنظر ع�رصي يج�سد لقطة ملحطة
قطار فكتوريا يف «ملبورن» عا�صمة �أ�سرتاليا».
�أ�سلوب الر�سم
وع��ن �أ�سلوب الر�سم واختيار املناظر� ،أو�ضح
راما�شندران �أن��ه ي�ستخدم الت�صوير �أوال ،ثم
يقوم باختيار اللقطة املنا�سبة فوتوغرافيا ،ومن
ثم يبد�أ يف ر�سمها ،الأمر الذي ي�سهل عليه التعبري
عن كل تفا�صيل امل�شهد يف وقت ي�تراوح ما بني
ال�ساعة وال�ساعتني لكل لوحة.
و�أ� �ض��اف �أن��ه خ�ص�ص ج��زءا �صغريا يف منزله
كمر�سم خا�ص يجل�س فيه �ساعات طويلة ليمار�س
هوايته ،التي يحزنه كثريا �أنها مل تنل �إعجاب
�أو اهتمام �أب�ن��ائ��ه ،مو�ضحا �أن��ه عر�ض عليهم
�أن ي�ساعدوه يف الر�سم رغبة منه يف اكت�شاف

الهواية والعمل

و�أو� �ض �ح��وا �أن مم��ار��س��ة ه��واي��ات �إب��داع�ي��ة
خالل �أوقات الفراغ ت�ساعد �أي�ضا الأ�شخا�ص
العاملني على اال�سرتخاء بعد يوم طويل من
العمل املجهد ،مما يزيد من قدرتهم على تعلم
مهارات جديدة ومواجهة التحديات بحكمة.
و�أ�ضافوا �أن اال�شخا�ص الذين ميار�سون هذه
الهوايات املفيدة ي�صفونها ب�أنها جتربة عميقة
تعني الكثري بالن�سبة لهم ،كما �أنهم يتحدثون
�أي�ضا عن فكرة التعبري عن ال ��ذات ،و�إتاحة
الفر�صة الكت�شاف �أ�شياء عن �أنف�سهم.

كرَّمه الرئيس التنفيذي
مبدي ًا إعجابه بجمال

رسوماته ومطالبا
إياه بالمزيد
ك�شفت درا�سة �أمريكية حديثة �أن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي�شغلون �أوق� ��ات ف��راغ�ه��م مبمار�سة
هوايات بناءة يكون �أدا�ؤه��م �أف�ضل كثريا يف
العمل.
وق��ال القائمون على الدرا�سة �أن الهوايات
التي متنح الإن�سان فر�صة للتعبري عن موهبة
خالقة بداخله لديها ت�أثري مبا�رش على عوامل
مثل ح��ل امل�شاكل وم�ساعدة الآخ��ري��ن �أثناء
التواجد يف العمل.
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مواهبهم� ،إال انهم مل يظهروا �شغفا جتاه هذه
الهواية.
عمل وهواية
ويرى البع�ض �أن املوازنة بني العمل والهواية
�أمر �صعب ،خا�صة يف احلالة التي جتمع ما بني
عمل جاد وح��ازم كالأعمال الهند�سية ،وما بني
هواية فنية حتتاج خليال كالر�سم ،وب�س�ؤاله قال
راما�شندران� ،أنه ال يواجه �أي م�شكلة يف اجلمع
واالهتمام بني العمل والهواية ،فهو يركز تفكريه
طوال الأ�سبوع يف العمل ويهتم بهوايته وموهبته
خالل العطالت والإجازات ،مو�ضحا �أنه يعمل يف
ال�رشكة منذ عام  1994و�أنه على مدار �سنوات
عمله �أنتج العديد من الأعمال الفنية دون �أن ي�ؤثر
ذل��ك على ج��ودة عمله �أو تركيزه ب���أداء مهامه
الوظيفية.
مواهب �أخرى
وك�شف رام��ا��ش�ن��دران �أن لديه م��واه��ب �أخ��رى
كالر�سم الكاريكاتريي والر�سم ال�ساخر ،كما
�أن� ��ه مي��ار���س ال��ري��ا� �ض��ة ب�شكل م���س�ت�م��ر ،وق��د
�سبق ومثل دولة الكويت يف مبارياتها مع دولة
الإم ��ارات العربية ال�شقيقة �ضمن فريق البالد
للعبة الكريكت عام  ،1996كما �أنه ميار�س حاليا
ريا�ضات خمتلفة ت�أتي يف مقدمتها ريا�ضة التن�س.
األشخاص الذين يشغلون
فراغهم بممارسة
الهواية يكون أداؤهم
أفضل في العمل
�شملت الدرا�سة  341موظفا مت جمع البيانات
اخلا�صة بهم من خالل ا�ستطالع وا�سع النطاق
للر�أي حول الهوايات التي ميار�سونها ،ومدى
ت��أث�ير ذل��ك على دعمهم لعملهم وزمالئهم يف
العمل.
وي ��ؤك��د القائمون على ال��درا��س��ة �أن ��ه ينبغي
على ك��ل م�ؤ�س�سة �أن ت�شجع العاملني بها
على امل�شاركة يف �أن�شطة �إبداعية خالقة خارج
العمل.
م�صدر الدرا�سة :جامعة �سان فران�سي�سكو

تنمية
بشرية

أساليب تضمن نجاحها

اإلدارة الحديثة
علم الإدارة واحد من فروع العلوم الإن�سانية احلديثة ،وهو
علم معني ب�إيجاد الطريقة املثلى لإجناز الأعمال وحتقيق
الأهداف املن�شودة على �أكمل وجه .وميكن تعريف الإدارة
�أي�ضا على �أنها القواعد واملبادئ التي ي�ستخدمها املدير
لت�سخري املوارد بال�شكل الأن�سب� ،سعيا منه لتحقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سة ب�أقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة.
�أم��ا فيما يتعلق ب��الإدارة احلديثة فهي �أ�سلوب يعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على �إدارة امل ��وارد ب�شق ّيها الب�شرية
واملادية ،وتوجيهها وتنظيمها لتحقيق الأهداف املرجوة
من جهة ،ور�ضا امل�ستفيدين من �إجناز الأهداف وحتقيقها
من اجلهة الأخرى.
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تنمية
بشرية

ت�سهم الإدارة احلديثة يف تطوير العمل وتعزيز الإنتاجية

مهارات الأفراد
يعتمد الأ� �س �ل��وب الإداري ال ��ذي ت�خ�ت��اره على
مهارات الأف ��راد لديك وعلى املعرفة ،وامل��وارد
املتاحة مثل امل��ال وال��وق��ت ،والنتائج املرجوة،
وبالطبع على العمل الذي �أنت ب�صدده ،ومهمتك
هنا هي �أن تختار �أ�سلوب الإدارة الذي ميكن �أن
يعمل ب�شكل �أف�ضل يف و�ضع معني.
�إن الإدارة الع�شوائية التي تقود امل�ؤ�س�سة دون
�إتباع �أ�سلوب معني ،تخلق جمموعة من الظروف
الكفيلة ب�إبطاء عجلة العمل ،بل وت�ؤدي �إىل �أخطاء
مكلفة.
وت�سعى الإدارة احلديثة لإ�ضافة مبادئ جديدة
ل�ع�ل��م الإدارة ،كتحقيق ال���ش�ع��ور ب��ال���س�ع��ادة
وال��ر��ض��ا والإت��ق ��ان ل ��دى ال�ع��ام�ل�ين ،وتوظيف
امل � ��وارد ال�ب���شري��ة وامل ��ادي ��ة ب��ال���ش�ك��ل الأم �ث��ل،
للو�صول �إىل �أف�ضل ال�سلع واخلدمات من حيث
الكمية والنوع ّية يف �آن واحد.
حتقيق النجاح
وتركز الإدارة احلديثة على عدد من العمليات
تعتمد على إدارة الموارد
البشرية والمادية
وتوجيهها لتحقيق
األهداف المرجوة
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الأ�سا�سية التي تعتربها جزء ًا من خمطط �سريها،
وهي التخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف ،والقيادة،
والتن�سيق ،والتوثيق ،و�أخريا الإدارة املالية.
ومن اجلدير بالذكر �أن �أهمية الإدارة احلديثة
تكمن بقيادة املنظمة وال ��دول ب�شكل ع��ام نحو
التقدم وال�ت�ط��ور ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه تقع على
عاتقها م���س��ؤول�ي��ة حتقيق ال�ن�ج��اح امل��رج��و يف
املجتمعات ،وذلك لقدرتها على ت�سخري ما يتوفر
من موارد ب�رشية �أو مادية بكل كفاءة وفاعلية،
لذلك ف�ل�ل�إدارة دور فعال يف حتقيق النجاح �أو
الف�شل يف عمل املن�ش�أة وتقدمها.
�أ�ساليب الإدارة
وجت�م��ع الإدارة احل��دي�ث��ة ب�ين ث�لاث��ة �أ�ساليب
�أ�سا�سية يعتمد كل منها على ما يتوفر للإدارة من
مهارات ب�رشية وموارد متاحة ،ونتائج مرجوة،
وهي:
الأ�سلوب الت�شاركي :يعتمد هذا الأ�سلوب على
وجود خا�صية الت�شارك بني املوظفني يف �إجناز
مهام امل�رشوع� ،إذ ي�ستخدم هذا النوع يف حال
وج� ��ود ��ص�ع��وب��ة يف �إن ��اط ��ة ع�م��ل ك��ام��ل ملوظف
واح��د وذل��ك لتعذر قيامه به منفردا� ،إذ يق�سم
الأ�سلوب الت�شاركي املهام بني املوظفني بحيث
ي�ستوعب كل فرد دوره ومهمته املراد تنفيذها يف
امل�رشوع ،ومينح هذا الأ�سلوب ال�شعور بالقيمة

والتفا�ؤل لدى العاملني ،وبالتايل ال�شعور بامللكية
للم�رشوع والإجناز على �أكمل وجه.
الأ��س�ل��وب التوجيهي :يتطلب الأم ��ر يف بع�ض
املنظمات انتهاج الأ�سلوب التوجيهي ك�أ�سلوب
�إداري حديث نظرا ملا يكون الو�ضع عليه ،خا�صة
�إذا كان امل�رشوع املراد تنفيذه حمدود املدة� ،أي
�أن هناك موعدا خم�ص�صا للت�سليم� ،أو ا�شرتاك
عدد كبري من املوظفني يف نف�س امل�رشوع ما يجعل
ترك الأمور دون توجيه مبا�رش �أمرا �صعب.
ويف هذا الأ�سلوب ُيطلب من املدير خلق �إجابات
منوذجية خلم�سة �أ�سئلة �أ�سا�سية وهي (م��اذا،
و�أي� � ��ن ،وك �ي ��ف ،ومل� � ��اذا ،وم �ت ��ى) ح �ت��ى ي�ك��ون
املوظفون على اطالع تام بالأمر.
�أ�سلوب فريق العمل :يعترب هذا الأ�سلوب الأمثل
على الإط�لاق ،فهو منوذجيا يف �إدارة امل�شاريع
نظر ًا ملا ينتج عنه من ارتقاء وعلو يف م�ستوى
عملية �إمتام امل�شاريع.
كما يقدم �أ�سلوب �إدارة فريق حوافز معنوية
للأفراد ،وينمي قدراتهم على الت�شارك وتبادل
تسعى اإلدارة الحديثة
لتحقيق الشعور
بالسعادة والرضا
واإلتقان لدى العاملين

للقائد دور مهم يف تكوين فريق عمل متعاون ومتجان�س

املعرفة فيما بينهم.
�أ�سا�سيات النجاح
ق��د تت�شتت �أه� ��داف الكثري م��ن ال �ق��ادة ب�سبب
اخللط بني م�س�ؤولياتهم جتاه عملهم ومن�صبهم
وموظفيهم ،لكن �أه��م �شيء يف �أي��ة م�ؤ�س�سة هو
الأف��راد «�أي املوظفني» ،فالقائد الفطن يجتذب
املوهوبني ويكون فريقا متعاونا ويحرتم ويقدر
جهود موظفيه.
وي�ق��ع كثري م��ن امل ��دراء يف ف��خ النهج ال�ع��دواين
املتمثل بالتنفيذ احل��ريف للنظم وال�ق��واع��د بغية
ال�سيطرة على موظفيهم وحتقيق النجاح ح�سب
ت�صورهم اخلا�ص ،وي�ؤدي هذا التعنت �إىل �إغالق
�أب��واب احل��وار والتفاهم ويخلق فو�ضى ت�ؤثر
على �سري العمل.
وي� ��ؤدي االل �ت��زام ب�أ�ساليب الإدارة التقليدية
�إىل ظهور ق��ادة حم��دودي ال�ق��درات والفعالية،
ولتفادي ه��ذه الأخ �ط��اء يجب �أن ينتهج القائد
الناجح �أ�سلوب الإدارة احلديثة عرب و�ضع خطة
ناجحة لقيادة موظفيه تت�ضمن  5نقاط هي:
أهميتها تكمن
في قيادة المنظمة
والدول بشكل عام نحو
التقدم والتطور

 5نقاط
 درا�سة احلالة :يتمتع كل قائد بطبيعة خمتلفة،ك�م��ا تختلف االح�ت�ي��اج��ات املتعلقة ب��امل�ه��ارات
و�أعداد املوظفني املطلوبة و�أ�سلوب العمل .ف�إذا
كنت ال تتمتع باملهارة ال�لازم��ة لقيادة و�إدارة
فريق عمل كبري وت�صمم على جتربة القيام بذلك،
ف�ستجد نف�سك يف ورطة ال ميكنك الرتاجع عنها.
و�إذا حاولت تقلي�ص العدد ف�ستواجه م�شاكل
وف �ج��وات مل تكن تت�صورها .ف�ع��دد املوظفني
لي�س مهم ًا ،بل املهم هو حتقيق �أهدافك اعتماد ًا
على العدد املتوفر لديك .وتعد نظرة القائد �إىل
موظفيه من �أه��م االحتياجات املعنوية لديهم،
فهي حتمل ر��س��ال��ة ق��وي��ة تعك�س م��دى تقديره
واحرتامه لهم ومل�ؤهالتهم و�شغفهم ،فاحر�ص
على �إر�سال الر�سالة ال�صحيحة.
 ال��وع��ي ال �ك��ايف :ي�ج��ب �أال ي��رك��ز ال�ق��ائ��د علىفريق العمل املتوفر لديه ،بل على الفريق الذي
يحتاجه ،و�سيكون حمظوظا �إذا توافر يف الفريق
املوجود كل ما يحتاج �إليه.
وهنا ت�أتي �أهمية الوعي الكايف لتحديد احتياجات
العمل م��ن املوظفني العمليني �أو املفكرين �أو
امل��راق �ب�ين ،ل��ذا يجب اخ�ت�ي��ار ال�ف��ري��ق بحر�ص
والتعديل فيه بحكمة.
 -توطيد االرت �ب��اط� :أك�ثر النقاط التي يغفلها

امل��دراء عند تكوين فريق ،حيث يجب �أن يدرك
ال�ق��ادة ب ��أن حم��اور ال��وع��ي والتعلم والتطوير
هي ثنائية االجت��اه ،و�أنها تعتمد على الطرفني
بالقدر نف�سه ،فالقائد الذكي يبحث عن التحدي
البناء يف �أفراد فريقه ،وي�شجع على تنوع الأفكار
والآراء املطروحة .وهذا بدوره يقود �إىل ا�ستفادة
ك��ل ط��رف م��ن الآخ ��ر ،ويو�سع �إط ��ار االرت�ب��اط
وم�ساعدة الغري على تطوير الذات.
 مراعاة الوقت :الوقت هو القا�سم امل�شرتكبني اجلميع ،والإدارة اجليدة تتيح للموظفني
التحكم بالوقت ال��ذي ي�ستغرق لتنفيذ املهام،
وذلك بوا�سطة العمل بذكاء ،فاملفتاح الأ�سا�سي
للنجاح لي�س جمرد �إجن��از املهمة ،بل الت�رصف
بذكاء وك�سب مزيد من الوقت.
 الثقة باملوظفني :من �أهم مهام القائد خلق بيئةعمل مبنية على الثقة والإخ�لا���ص ،ف ��إذا مل يثق
املدير يف املوظف فلي�س حري ًا به توقع �أي �إنتاجية
يف املقابل ،فالقادة الذين ال يثقون مبوظفيهم
�سيكونون معر�ضني خلطر كبري.
من أهم مهام القائد
خلق بيئة عمل مبنية
على الثقة واإلخالص
لتحقيق اإلنتاجية
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الجهاز األهم في العالم

الحاسوب

(الكمبيوتر)

يعد جهاز احلا�سوب �أو الكمبيوتر من االخرتاعات املذهلة
ب�شكل جذري ،فقدمياً كان الإن�سان
التي غريت حياة الإن�سان ٍ
يقوم ب�إجراء العمليات احل�سابية ب�شكل يدوي وعقلي دون
ا�ستعمال �أي �أدوات �إىل �أن مت اخرتاع الآلة احلا�سبة التحليلية
يف عام  1837ميالدية ،والتي اخرتعت على يد ت�شارلز باباج،
وقد �أخذت هذه الآلة بالتطور �شيئاً ف�شيئاً �إىل �أن دخل ع�صر
احلا�سوب ب�شكله اجلديد و�أ�صبح �أهم الأجهزة يف العامل،
فمن خالله تتم �أغلب الوظائف والأعمال اليومية.
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من االختراعات
اإلنسانية المذهلة
التي غيَّرت حياة
اإلنسان بشكل جذري

بداية الظهور
يعترب العامل الإجنليزي «ت�شارلز باباج»
�أول م��ن فكر يف �أن ت�ق��وم الآل ��ة ب ��إج��راء
احل�سابات بد ًال عن العقل الب�رشي ،حيث
ي�سميه البع�ض الأب الفعلي للحا�سوب،
وك��ان ذل��ك يف ال�ع��ام  1822ميالدية حني
��ش�رع يف تطبيق �أف��ك ��اره ع�ل��ى �شكل �آل��ة
�أ�سماها «ماكينة الفروق»difference ،
 ،engineوهي عبارة عن حا�سوب ب�سيط
يقوم ب�إجراء بع�ض احل�سابات الب�سيطة
ك��اجل��داول الريا�ضية ،كما ق��ام بت�صميم
الطابعة بهدف �إ�ضافتها الخرتاعه لتقوم
بطباعة النتائج ،وكان ذلك مب�ساعدة «�آدا

ل��وف�لاي ����س» وال �ت��ي ت�ع�ت�بر �أول مربجمة
كمبيوتر على الإطالق يف تاريخ الب�رشية،
�إال �أن اخرتاعه مل ير النور لأ�سباب يعتقد
الكثريون �أنها كانت متويلية.
ث��م ق��ام ب��اب��اج بعد ذل��ك يف ال �ع��ام 1837
ميالدية بتقدمي �أول حا�سوب ميكانيكي
للعامل ،وال��ذي �أ�سماه «املاكينة التحليلية
 ،»analytical engineوهي عبارة عن
ح��ا��س��وب ميكانيكي يحتوي على وح��دة
ح�ساب منطقي وذاك ��رة متكاملة ،حيث
يعترب �أول حا�سوب ي�صلح لال�ستخدام
ال�ع��ام� ،إال �أن ه��ذا االخ�ت�راع �أي�ضا مل ير
النور للأ�سباب املادية ذاتها التي مل ينفذ
اخرتاعه ال�سابق ب�سببها.
تطور ال�شكل
اجليل الأول من احلوا�سيب ظهر يف الفرتة
من عام  ،1950وحتى عام 1959م حني
مت �إنتاج جهاز احلا�سوب املعروف با�سم
«ال�ي��ون�ي�ف��اك» ،ال ��ذي يتميز با�ستخدامه
خطوط الت�أخري الزئبقية ،ث��م ا�ستبدلت
الحق ًا بالأ�سطوانات املمغنطة ،وال�صمامات
الإل�ك�ترون�ي��ة امل�ف��رغ��ة ،ومت �ي��زت الأخ�ي�رة
بقدرتها على مترير التيار الكهربائي� ،أو
�إيقافه دون احلاجة �إىل حمول ميكانيكي.
وقد عانت هذه احلوا�سيب من عدة عيوب
�أه �م �ه��ا :ح��اج�ت�ه��ا ال �ك �ب�يرة �إىل احل ��رارة
العالية ،مما جعلها ت�ستهلك كميات كبرية
جد ًا من الطاقة الكهربائية ،وكذلك وزنها
الثقيل ،حيث ك��ان حجم ه��ذه احلوا�سيب
كبري ج��داً ،وكما �أنها اعتمدت على اللّغة
الثنائية يف كتابة براجمها ،والتي تعترب
الكلمة الوحدة الرئي�سية للمعلومات ،التي
يتم ترتيبها يف كلمات بطول  36خلية ثنائية
اإلنجليزي «تشارلز باباج»
كان أول من فكر في أن

تقوم اآللة بالمهمة بد ً
ال
عن العقل البشري

يتم تخزينها يف الذاكرة  215للجهاز ،وهذا
ما جعل النظام معقدا و�صعب اال�ستخدام،
بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد كانت �رسعة تنفيذ
العمليات يف هذه احلوا�سيب بطيئة جدا.
اجليل الثاين
وج ��اء اجل�ي��ل ال�ث��اين ع��ام  ،1959وحتى
ع��ام  1964ليحمل ا�سم «الرتانز�ستور»
وهو جيل من احلوا�سيب مت فيه ا�ستبدال
ال�صمامات املفرغة ب��أخ��رى �إلكرتونية،
وج��اء فيه العديد م��ن امل��زاي��ا �أهمها� :أن��ه
ي�شغل حيز ًا �أ�صغر ،ويعمل ب�شكل �أ�رسع،
وي�ستهلك كمية �أقل من الطاقة الكهربائية،
كما �أن احل��رارة املنبعثة منه �أقل من تلك
املنبعثة من اجليل الأول.
ومتيزت حوا�سيب اجليل الثاين بتخزين
املعلومات فيها على الأق��را���ص املمغنطة
ذات القدرة التخزينية العالية ،كما �أنها
ا�ستخدمت لغات برجمية عالية امل�ستوى
كاجلول ،والفورتران.
�أجيال متعاقبة
ويف ع��ام  1964ظهر اجل�ي��ل ال�ث��ال��ث من
احل��وا� �س �ي��ب ال �ت��ي ا� �س �ت �م��رت ح �ت��ى ع��ام
 1972وك��ان �أه � ّم ما مييز هذا اجليل هو
ا�ستخدامه للدوائر الكهربائية امل�صنوعة
من رقائق ال�سيلكون ،واملكونة من الكثري
م��ن ال�ع�ن��ا��صر الكهربائية ك��امل�ق��اوم��ات،
واملكثفات ،والرتانز�ستورات ،واملو�سعات.
وجاء اجليل الثالث بحجم �صغري مقارن ًة
بحوا�سيب اجليلني الأول وال �ث��اين ،كما
�أ�صبحت تكلفته منخف�ضة ،وحجم ذاكرته
التخزينية ك �ب�يرة ،ح�ي��ث و��ص�ل��ت �إىل 8
مليون ب��ت ،وق��د �أ�صبحت ال���سرع��ة فيه
تقا�س بالنانو ثانية ،كما ظهرت يف هذا
اجليل �أنظمة الت�شغيل ،و�أجهزة القراءة
ال�ضوئية ،وال�شا�شات امللونة.
اجليل الرابع من احلوا�سيب حمل تطورا
كبريا فقد ب��د�أ ع��ام  ،1972وا�ستمر �إىل
ع��ام  ،1980و�شهد �إنتاج �أول ال�رشائح
 ،Chipsوالدوائر املتكاملة  ،LSIومتيز
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م ّر احلا�سوب مبراحل عديدة �إىل �أن و�صل �إىل حجمه احلايل

هذا اجليل ب�أنه �أ��سرع و�أ�صغر ،وتكلفته
�أق ��ل ،و�سعة ذاك��رت��ه �أك�ب�ر ،حيث ظهر يف
هذا اجليل كل من الذاكرة الدائمة ROM
والذاكرة الع�شوائية .RAM
�أنواع خمتلفة
وبعيدا عن تفا�صيل الأجيال وتطور �شكل
وح �ج��م احل��وا� �س �ي��ب ظ �ه��رت يف الع�رص
احل��دي��ث �أن� ��واع م�ت�ع��ددة م��ن احلوا�سيب
ب�سبب تنوع اال�ستخدامات واالحتياجات
اليومية ،فتم �صناعة احلا�سب املركزية،
وه� ��و ح��ا� �س��ب ي �� �س �ت �خ��دم يف ال ���شرك��ات
ال�ضخمة والبنوك لتوفر نظم عامة ودعم
هيكلة امل�ؤ�س�سات و�إدارة �شبكة الأجهزة
فيها.
وك��ذل��ك مت التو�سع يف �صناعة احلا�سب
الجيل األول من الحاسوب
كان ثقيل الوزن وحجمه
كبير جداً ويستهلك

الكثير من الطاقة
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ال�شخ�صي وح��وا��س�ي��ب النظم املكتبية ،حيث يعتمد عليها العديد م��ن ال�رشكات
وه��ي الأك�ث�ر ان�ت���ش��ار ًا يف ال��وق��ت احل��ايل ،وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ك �ن �ق��اط خ��دم �ي��ة مرتبطة
ب��احل��ا��س��وب امل��رك��زي ،كما يعتمد عليها
مميزات احلا�سوب
الأ�شخا�ص يف املنازل للت�سلية �أو العمل،
أم
�
منطقية
�سواء
 الدقة يف العمليات جميعهاوك ��ذل ��ك ت �ت��واف��ر يف امل �ع��ام��ل التعليمية
ح�سابية ،فاحلا�سوب ي�ستطيع القيام بجميع باملدار�س.
العمليات احل�سابية املعقدة مبنتهى ال�رسعة ك �م��ا � �ش �ه��دت ال��ع��ق ��ود الأخ� �ي ��رة ظ �ه��ور
والدقة.
احل��وا��س�ي��ب ال��دف�تري��ة ،وه ��ي حوا�سيب
 ال�رسعة الفائقة والعالية يف معاجلة البيانات�صغرية احلجم ت�ستخدم غالب ًا يف ال�سفر �أو
و�إظهارها للم�ستخدم �أو جتهيزها لال�ستخدام.
 ت�خ��زي��ن ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات و��س�ه��ول��ة الأعمال التي تتطلب وجود حا�سوب �صغري�إرج��اع�ه��ا ،فاحلا�سوب �أ�صبح بديال للملفات احلجم مع احلركة املتكررة للموظف.
واملكاتب الكبرية ذات احليز ال��وا��س��ع ،فهذا ومع التطور الهائل يف تكنولوجيا الهواتف
اجلهاز ال�صغري ي�ستطيع تخزين كما هائال جد ًا ال�ن�ق��ال��ة وارت�ب��اط�ه��ا ب��ال�برام��ج امل�ت�ط��ورة
ظهرت �أجهزة احلوا�سب اللوحية ،والتي
من الربامج والبيانات واملعلومات.
 ط��رق عر�ض وا�سعة وكثرية ج��د ًا ومتنوعة ب��ات��ت �أق � ��رب ل�ث�ق��اف��ة احل ��ري ��ة واالط �ل�اعيوفرها احلا�سوب �سواء كانت كتابية �أو �صورا والعمل من الأماكن املختلفة واملتعددة.
�أو فيديوهات.
 �سهولة تبادل املعلومات ونقلها ب�رسعة كبريةال تتجاوز الثواين يف بع�ض احل��االت ،كالربيد
الإل� �ك�ت�روين ،وه ��و م��ا � �ض��اءل امل���س��اف��ات بني
القارات.
 -القدرة على العمل دون ملل وملدد طويلة جداً.

ضاءل المسافات بين
القارات بتوفيره طريقة
سهلة لنقل وتبادل
المعلومات بسرعة كبيرة

صحة

الصوم وسيلة مهمة

كيف ِّ
تنقي
جسمك من
السموم؟

تعلم الب�شر منذ �آالف ال�سنني �أنهم بحاجة �إىل �أن
ينظفوا �أج�سامهم من الداخل ،م ّرة يف ال�سنة على
ب�صحة جيدة .ويف جميع الأديان،
الأقل لكي يظ ّلوا ّ
ي�ساهم ال�صوم يف عملية التنظيف ،مثل �صوم
رم�ضان عند امل�سلمني ،ولي�س هذا ب�صدفة ،ف�إن
ج�سمنا ي ّت�سخ مثلما يت�سخ متاماً حمرك ال�س ّيارة.
على نحو بطيء ومتدرج يحل التعب يف اجل�سم،
وكذلك الع�صبية والأرق ،فالعقل لي�س يف حالة
�أف�ضل� ،إذ �أن �ضغوط احلياة احلالية ترهقنا
بالهموم والواجبات التي تلوث ذهننا بالقدر نف�سه،
لذلك قف وانتبه ،فقد �آن الأوان لكي تعتني بنف�سك.
ت�س ّمم داخلي وخارجي
هنالك نوعان من ال�سموم التي ترتاكم بكميات
كبرية يف اجل�سم:
النوع الأول داخلي :ي�صنع ج�سمنا جزء ًا كبري ًا
من الف�ضالت التي ترتاكم فيه .وهذه ال�سموم
هي البقايا الناجتة عن عمليات التمثيل الغذائي،
فكل يومُ ،ينتج ج�سمنا ع ّدة مليارات من اخلاليا
امليتة التي يحتاج اجل�سم �إىل التخل�ص منها،
وت�شكل امل��أك��والت التي نبتلعها م�صدر ًا �آخر
لل�سموم وذلك مهما تكن نوعيتها ،ولكي يتح ّول

يحتاج الجسم بين
فترة وأخرى إلى عملية
تنظيف تضمن
العيش بصحة جيدة

الطعام �إىل م��واد قابلة لالمت�صا�ص ،يجب �أن
يتف ّكك خالل اله�ضم ويتح ّول ،وتنتج هذه العملية
الكيميائية كمية من الف�ضالت ،فالربوتينات
مثال يجب �أن تفكك �إىل �أحما�ض �أمينية لكي
ي�صبح اجل�سم ق��ادرا على ا�ستخدامها ،وهذه
العملية تنتج ال ّبولة وحم�ض البوليك.
ال�ن��وع ال�ث��اين خ��ارج��ي :وه��و الت�س ّمم باملعنى
احلريف للكلمة� ،إىل جانب اجلراثيم والفطريات
التي ميكنها �أن ت�صيبنا ب�أمرا�ض ج ّدية ،نبتلع
دون �أن ندري كمية هائلة من املواد امللونة التي

بقلم :د .م�صطفى �إ�سماعيل
كبري الأطباء املمار�سني العامني
عيادة م�صفاة ميناء الأحمدي

ترتاكم يف ج�سمنا� ،إننا ن�ستن�شق غازات ملونة
ون�أكل ملونات وم�ضافات كيميائية ونخ�ضع
ملعاجلات بالأدوية ال�شديدة الوط�أة على اجل�سم.
املهمة ال�صعبة
�إن ج�سمنا جمهز ب�أع�ضاء متخ�ص�صة تعرف
جيدا كيف تطرح هذه الف�ضالت خارج اجل�سم
وت�ع��رف بالأع�ضاء املفرغة (الكبد والكليتني
والرئتني واجللد) ،ويتوىل كل ع�ضو بطريقته
جزءا من العمل .ولكن يف بع�ض الأحيان تكون
الأع��م ��ال ��ش��اق��ة ج ��دا بحيث ت �ف��وق ق��درات�ه��ا،
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صحة

�رشب املاء بكميات كافية ي�ؤدي �إىل تنظيف اجل�سم �أو ًال ب�أول

فترتاكم الف�ضالت يف اجل�سم ،و�شيئا ف�شيئا
جتد اخلاليا �صعوبة يف احل�صول على الغذاء
فتتباط�أ ال��وظ��ائ��ف الع�ضوية وت�ت��ده��ور حالة
اجل�سم ،و�إن مل ننتبه للأمر تظهر الأمرا�ض،
ويزيد ال�ضغط النف�سي الو�ضع �سوءا .ففي هذه
احلالة ،يزيد عمل الدماغ واجلهاز الع�صبي �إىل
حد بعيد فينتزعان جزءا من الطاقة حتتاج �إليها
الأع�ضاء املفرغة لطرح الف�ضالت.
�أ�ضف �إىل ذلك �أنه كلما زاد التوتر زاد ا�ستهالك
املنبهات (ق �ه��وة ،تبغ  )....وب��ال�ت��ايل ت�سوء
التغذية� ،أنها حلقة مفرغة فعال.
مليارات اخلاليا
ت�ت��أل��ف ك��اف��ة �أن�سجتنا مب��ا فيها �أع���ض��ا�ؤن��ا،
م ��ن م �ل �ي��ارات اخل�ل�اي ��ا ال �ت��ي ي�ع�م��ل ك ��ل منها
ككائن جمهري� ،إنها تتغذى وتتنف�س وتفرغ
ف�ضالتها ،ونظرا �إىل كونها ال متتلك �أقداما
�أو قوائم ،ف�إنها تعتمد كليا على املحيط الذي
تعي�ش فيه .ويجب �أن ُيقدم الأك�سجني واملغذيات
�إليها يف مكانها ويجب �أن جتمع ف�ضالتها من
مكانها �أي�ضا ،وتت�أمن هذه اخلدمات ال�رضورية
بف�ضل ال�سوائل الع�ضوية ،خ�صو�صا اللمفاوي
وال�سوائل التي جتري بني اخلاليا وتغمرها.
و�إذا ب�سطنا جمموع خاليانا على الأر�ض ف�إنها
تغطي  200هكتار تقريبا ،ترويها  1000كيلو
مرت من الأوعية الدموية ال�شعرية ،ويحتاج الدم
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�إىل دقيقة واحدة يف املع َّدل لكي يدور يف اجل�سم
كله في�سلم الغذاء ويجمع الف�ضالت.
عمل متوا�صل
�إن��ه عمل متوا�صل ومنهك ،وعندما ال تتمكن
الأع�ضاء املفرغة من القيام بعملها يف ت�صفية
ال��دم والإف� ��راغ ،تركد الف�ضالت ويثقل ال��دم
ويتكثف ال�سائل الليمفاوي وال�سوائل التي
جتري بني اخلاليا.
ونتيجة ذل��ك ال ت�ع��ود اخل�لاي��ا ق ��ادرة على �أن
تتغذى يف ه��ذا امل�ستنقع ،وتفتقر اخل�لاي��ا �إىل
الأوك�سيجني والعنا�رص الغذائية لي�س ب�سبب
وجود نق�ص فعلي يف هذه العنا�رص ،ولكن لأن
التموين ال ي�صلها بطريقة فعالة ،ويف هذه احلالة
ال ي�ؤدي تناول املكمالت من فيتامينات ومعادن
�إىل حل امل�شكلة ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وذلك
لأن تراكم الف�ضالت هو ما مينع اخلاليا من �أن
تتغذى.
حل���س��ن احل� ��ظ ،ت�ت��وف��ر ل��دي�ن��ا ح �ل��ول ب�سيطة
وطبيعية لعالج ه��ذه امل�شكلة ،منها االمتناع
نوعان من السموم
يتراكمان في الجسم
بكميات كبيرة األول
داخلي والثاني خارجي

عن بع�ض الأطعمة (�صوم ق�صري) ،وحميات
تعتمد على �صنف واحد من الطعام ،وعالجات
بالأع�شاب� ،إ�ضافة اىل التقنيات التي ت�ساعد
على اال�سرتخاء وعلى تخفيف ال�ضغط النف�سي،
وت�ساعد بالتايل على تنظيف كياننا مبجمله
ج�سدا وروحا.
ن�صائح عامة
 - 1املاء ثم املاء� :إذا كان املاء عن�رصا �رضوريا
لتنظيف �أج�سامنا من اخل ��ارج ،من دون د�ش
جيد �أو حمام ،من ال�صعب �أن نح�س بالنظافة،
وبنف�س الطريقة ي�شكل املاء العن�رص الأ�سا�سي
يف تنظيف �أج�سامنا من الداخل ،ومن دونه ال
ت�ستطيع �أع�ضا�ؤنا املفرغة �أن تعمل ،ف�أ�رسعوا
�إذن �إىل زجاجتكم.
لذا من ال�رضوري جدا �رشب املاء لكي ينظف
اجل�سم نف�سه ،ويتخل�ص من �سمومه ،فال �شيء
ميكنه �أن يحل مكان املاء ،الذي يف�ضل �أن يكون
قليل املعادن ،وي�شكل لرت ون�صف اللرت من املاء
يوميا معدل الكمية التي ينبغي �أن ت�رشبها.
 - 2ت�ن��اول الأط�ع�م��ة ال�ن��اجت��ة ع��ن ال��زراع��ة �أو
الرتبية الع�ضوية :لأجل تنظيف �أج�سامنا من
الأف�ضل �أن نتغذى بطريقة �صحية وطبيعية اىل
�أق�صى حد ممكن ،فالأطعمة الناجتة عن الزراعة
والرتبية الع�ضوية هي املنا�سبة �أكرث من غريها
يف �إطار عالج يخل�ص اجل�سم من ال�سموم.
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 - 3خففوا من ا�ستهالك ال�سكريات والدهون.
 - 4ا�ستعمال الأع�شاب العطرية دون ح�ساب
م�ث��ل ال��ري �ح��ان وال �ث ��وم امل�ع�م��ر وال�ب�ق��دون����س،
والكزبرة ،والزجنبيل والنعناع ،كما �أن هذه
الأع�شاب العطرية تك�سب الأطباق نكهة مميزة،
وت�ساعد على اله�ضم.
 - 5اقلع عن التدخني :ال جدوى من �أن تنظف
اجل�سم من ناحية� ،إذا كنت تو�سخه يف الوقت
نف�سه من ناحية �أخرى.
 - 6تخل عن القهوة� :إن الإفراط يف �رشب القهوة
ي�رض بال�صحة ويو�سخ اجل�سم� ،إذا رغبت يف
تناول القهوة فعليك �أن تتناول القهوة املح�رضة
م��ن ال�بن العربي ال ��ذي يحتوي على كمية من
الكافيني �أقل من النب القوي وال تتجاوز كوبا �أو
كوبني من القهوة العربية يف اليوم.
 - 7ال ت�ف��رط يف ت �ن��اول املنتجات احليوانية:
الإفراط يف تناول اللحوم ي�ؤدي �إىل �إنتاج كمية
�ضخمة من ال�سموم يف اجل�سم.
 - 8تعلم �أن ت ��أك��ل اخل ���ض�روات ال�ن�ي�ئ��ة :من
املفرو�ض �أن ت�أكل كل يوم نوعني من اخل�ضار
النيئة يف ك��ل وج �ب��ة� ،إذ ي�غ�ير ال�ط�ه��ي البنية
الكيميائية للأطعمة ،ويف�سد العنا�رص الغذائية،
وينتج �أحيانا �سموما جديدة ،وال ميكننا بالطبع
�أن ن�أكل كافة الأطعمة نيئة ،فالنباتات (اخل�ضار
والفواكه) هي التي ت�صلح �أكرث من غريها للأكل

بهذه الطريقة.
 - 9ال�صوم :لكي جنعل اجل�سم يرتاح ميكننا
�أي�ضا �أن نحرمه من كل �أ�شكال الغذاء ،وال�صوم
طريقة فعالة للتخل�ص م��ن ال�سموم ،و�أث�ن��اء
ال�صوم ا�سرتخ ج�سديا وذهنيا.
 - 10الفواكه واخل�ضار املفيدة للكبد :الفواكه
اال�ستوائية مثل الأنانا�س الطازج ،حيث حتتوي
ه��ذه الفاكهة على �إن��زمي��ات ت�سهل اله�ضم وال
�سيما ه�ضم الربوتينات ،كما يلعب البابايني
املوجود يف البابايا دورا مماثل ،وت�ساعد املاجنا
ع�ل��ى ه�ضم امل���أك ��والت ال��د��س�م��ة ،وخ�صو�صا
الربوتينات وال�شحوم.
 - 11ال �ف��واك��ه واخل �� �ض��ار امل�ف�ي��دة للكليتني:
فيما يخت�ص ب��ال�ف��واك��ه ،ميكن �أن ن��رك��ز على
احلم�ضيات،
ويحتوي اجل��ري��ب ف��روت (الليمون الهندي)
�أي���ض��ا ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن ال�ب��وت��ا��س�ي��وم ،الأم ��ر
ال��ذي يعجل بطرح الكليتني للف�ضالت ،وينقي
الليمون احلام�ض الدم ويزيد �رسعة جريانه يف
إذا لم ننتبه لألمر قد
نصبح عرضة لألمراض
ويزيد الضغط
النفسي الوضع سوءا

ال�رشايني ،الأم��ر ال��ذي ي�سهل عمل الت�رصيف
ال��ذي تقوم ب��ه الكليتان ،واخل�ي��ار وال�شمندر
وال �ك ��راف �� ��س خ �� �ض��ار مم� �ت ��ازة ل�ع�م�ل�ي��ة ط��رح
الف�ضالت.
 – 12الفواكه واخل�ضار التي حت�سن امل��رور
املعوي :ال تنجح عملية �إزالة ال�سموم من دون
ط��رح معوي ف�ع��ال ،وي� ��ؤدي ك�سل الأم �ع��اء �إىل
تراكم ال�سموم ،التي تنت�رش يف �أنحاء اجل�سم
بعد مرورها عرب حاجز الأمعاء الدقيقة ،وين�صح
بتناول التني والكرات واخلوخ املجفف.
 – 13تناول الألياف :الألياف �رضورية حل�سن
عمل الأمعاء ،فهي حت�سن اله�ضم ومتت�ص بع�ض
املواد امل�رضة مثل الكول�سرتول ،وجندها فقط
يف املنتجات النباتية من الفواكه ،واخل�ضار،
واحلبوب ،والبقول.
 -14حت ��رك للتخل�ص م��ن ال���س�م��وم :ي� ��ؤدي
ال�ن���ش��اط ال �ب��دين امل�ك�ث��ف �إىل ارت �ف ��اع ح ��رارة
اجل�سم ،ويحدث تزايدا يف عملية �إفراغ ال�سموم.
 – 15ا�ست�سلم ل�ن��وب��ة م��ن ال���ض�ح��ك :يحدث
ال�ضحك تغيريا يف طريقة التنف�س ي���ؤدي �إىل
تدليك الأح�شاء تدليكا داخليا ،حيث تت�سارع
��ضرب��ات القلب وال� ��دورة ال��دم��وي��ة وتتح�سن
ت�صفية ال ��دم ،وب��ال�ت��ايل يعمل اجل�سم بكامله
ب�شكل �أف�ضل ،ويتخل�ص على نحو �أف�ضل من
ف�ضالته.
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وجوه

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

نايف بستكي
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
نايف عبداجلليل ب�ستكي ،مهند�س �أول ت�صنيع
يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،التحقت بال�رشكة يف
عام  2003بعد �إمتام درا�سة الهند�سة الكيمائية
يف جامعة الكويت .ويف عام  2012ح�صلت على
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال  MBAمن
جامعة ال���شرق الأو� �س��ط الأمريكية  AUMيف
جمال ريادة الأعمال.
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
ن�سعى يف ق�سم هند�سة الت�صنيع لتعظيم هام�ش
الربحية لربميل النفط ،من خالل متابعة �أداء
وح� ��دات الت�صنيع وال �ع �م��ل ب �ك �ف��اءة وج ��ودة
عالية� .إىل جانب ذلك ،ف�إننا نعتمد على خرباتنا
امل�تراك �م��ة م ��ن خ�ل�ال ت�ع��ام�ل�ن��ا م ��ع ال ���شرك��ات
العاملية املتخ�ص�صة واخلربات املحلية يف توجيه
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أتمنى أن أساهم
في تحقيق رفعة
“البترول الوطنية” بين
الشركات العالمية

ال �ق��رارات الفنية نحو حتقيق القيمة امل�ضافة
املرجوة من عمل وحدات الت�صنيع ،كما ن�سعى
�إىل تلبية احتياجات الزبائن وحتقيق رغباتهم
�سواء املحلية منها �أو اخلارجية.
• ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
نحن يف دول��ة الكويت نعتمد على النفط يف بناء
االقت�صاد الوطني ،وه��و ميثل ح��وايل % 85
من الناجت املحلي للدولة ،ولذلك كان اهتمامي
بدرا�سة الهند�سة الكيميائية كمقدمة للعمل يف
القطاع النفطي ،وللحفاظ على امل�صادر الطبيعية

القيمة واملولدة للطاقة.
• �إىل �أي م��دى مل�ست اختالفا بني طبيعة
احلياة العملية والدرا�سة النظرية؟
اعترب الدرا�سة النظرية جواز �سفر نحو بوابة
العمل الفني ،فلي�س بالإمكان العمل يف املجال
الفني من غري �إمتام الدرا�سة اجلامعية والتميز
بها� .أما بالن�سبة للحياة العملية ،ف�إنها تختلف
ب�شكل كبري عن املراحل الأكادميية ،على اعتبار
�أن االحتكاك والتعامل الب�رشي يتطلب املزيد
من املهارات والإمكانيات التي البد من تطويرها
وتنميتها با�ستمرار.
• ما هي �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
ي ��أت��ي �إق �ن��اع م��ن �سبقونا يف امل �ج��ال ،م��ن �أه��م
التحديات لتطوير العمل �سواء على امل�ستوى
الفني �أو حتى على امل�ستوى الإداري ،فقطاع

يتابع ب�ستكي ب�شغف مباريات ناديه املف�ضل الهالل ال�سعودي

هند�سة الت�صنيع يف ت�ط��ور م�ستمر ،وينبغي
علينا مواكبة التطورات ال�رسيعة �إذا ما �أردنا
�إجن��اح الر�ؤية اال�سرتاتيجية لل�رشكة وحتقيق
التفوق يف الأداء ،وبلوغ مرحلة متقدمة �ضمن
قائمة ال�رشكات النفطية الكربى� .أما عن كيفية
مواجهة هذه التحديات ،فينبغي النجاح بالإقناع
كخطوة �أ�سا�سية ملواجهة تلك العقبات ،وو�ضع
امل�صلحة العامة يف الأ�سا�س.
• هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
يجب على الإن�سان �أن يختار املجال الذي يحبه
ويع�شقه ،وميكن له �أن يبدع ويحقق كل ما هو
خارج عن امل�ألوف .البد �أن يحب الإن�سان عمله
كي ي�شعر بال�سعادة.
• ما هي �أهم الإجنازات التي حققتها يف جمال
عملك؟
�أفخر ب�أنني جزء من فريق عمل م�صفاة ميناء
الأح�م��دي ،وال��ذي حقق العديد من الإجن��ازات
بف�ضل ت�ضافر جهود جميع العاملني والعامالت،
وت�غ�ل�ي��ب امل���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة دائ� �م ��ا .وت�ن��وع��ت
الحياة العملية تتطلب
مهارات البد من
العمل باستمرار على
تطويرها وتنميتها

امل�ساهمات ما بني تطوير العاملني وبناء املوارد
الب�رشية ،وحتقيق احتياجات �أ�صحاب امل�صالح
لل�رشكة ،وجانب ال�سالمة وال�صحة والبيئة.
وم��ن الإجن � ��ازات ال�ت��ي اع�ت��ز بها امل���ش��ارك��ة يف
حتقيق ��شروط و�ضوابط الهيئة العامة للبيئة
 KEPAم��ن خ�لال معاجلة امل�ي��اه ال�صناعية يف
وحدة الإنتاج  ETFقبل �إر�سالها ملياه البحر.
• ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
�أ�ؤم��ن ب��أن ل��دى كل �إن�سان ق��درات و�إمكانيات
ي�ستطيع �أن ي�ستخدمها يف حتقيق الإجن ��از
املنا�سب له .و�أرى �أن القراءة امل�ستمرة يف جمال
التخ�ص�ص ،تعد �إحدى �أهم �أركان تطوير الذات،
كما �أ�سعى دائما �إىل ح�ضور الدورات التدريبية
وامل�ؤمترات العاملية املتخ�ص�صة .ويف هذا ال�ش�أن
تعترب �رشكتنا واح ��دة م��ن «اجل��ام�ع��ات» التي
تزود ال�سوق املحلي باملهارات الفنية والإدارية.
• ما هي طموحاتك ،وما الذي تود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟
على امل�ستوى الوظيفي �أمت�ن��ى �أن �أ��س��اه��م يف
حتقيق رف�ع��ة «ال �ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة» ،لتكون يف
مقدمة ال�رشكات العاملية املتميزة على م�ستوى
قطاع التكرير والطاقة.
• ما هي �أولوياتك يف احلياة؟
�أ� �س �ع��ى ق ��در الإم� �ك ��ان لتحقيق ال� �ت ��وازن بني

�أرك� ��ان احل�ي��اة الأ��س��ا��س�ي��ة ،فمن �أول��وي��ات��ي يف
احلياة حتقيق احل��د الأدن ��ى املطلوب يف جانب
العبادات وحتقيق ر�ضى اهلل �سبحانه وتعاىل،
كما �أن ممار�سة الريا�ضة من �ضمن �أولوياتي
يف احل�ي��اة ،وال�ت��زم كثري ًا باجلانب االجتماعي
بتلبية الدعوات والتوا�صل والتعامل مع �أفراد
املجتمع على اختالفهم ،بالإ�ضافة �إىل تنمية
العقل لتحقيق الإجناز الكبري يف احلياة.
• م��ا ه��ي ه��واي��ات��ك ..وه ��ل حت��ر���ص على
ممار�ستها؟
�أع�ت�ق��د ب ��أن ال�ه��واي��ات ه��ي �أه ��م الأدوات التي
ي�ستطيع الإن�سان من خاللها �شحذ همته للعمل
والإجن � ��از .وبالن�سبة يل ف� ��إن جم ��ال الإدارة
واالقت�صاد ي�ستحوذ على اهتمامي متاما بعد
االن�ت�ه��اء م��ن عملي ،ف��أن��ا �أح��ر���ص ي��وم�ي� ًا على
قراءة ال�صفحات االقت�صادية يف اجلرائد املحلية
واخلليجية املختلفة ،ومتابعة �أداء ال�رشكات،
كما �أنني من متابعي ال��دوري ال�سعودي لكرة
القدم ،و�أع�شق فريق الهالل.
لدى كل إنسان قدرات
وإمكانيات يستطيع
أن يستخدمها في
تحقيق اإلنجاز
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هل تعلم ؟

•�أنّ الأنف والأذن هي الأع�ضاء الوحيدة
في ج�سم الإن�سان التي ال ّ
تتوقف عن النّمو
طوال فترة الحياة.

معلومات عامة

•�أنّ الفيل يع ّبر عن حزنه بالبكاء ،وهو
بذلك ي�شبه الإن�سان في التّعبير عن انفعاله
بالدموع.

ال�صحابي �سعد بن
•�أ ّول من رمى ب�سهم في الإ�سالم هو ّ
�أبي ّقا�ص ر�ضي اهلل عنه.

•�أنّ �أ ّول من كتب ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سالم.
هو �سيدنا �سليمان عليه ّ

ال�صاروخ هي �ألمانيا ،وذلك في عام
•�أ ّول من �صنع ّ
.1942
مرة.
•القد�س ّ
تم احتاللها على مدى التّاريخ ّ 24

كلمات

•�أن تموت جوع ًا و�أنت حر خير من �أن تعي�ش عبد ًا و�أنت
�سمين.
•قد تن�سى من �شاركك ال�ضحك  ..لكنك لن تن�سى من �شاركك
البكاء.
•الذكي يحول الم�شاكل الكبيرة �إلى م�شاكل �أ�صغر ف�أ�صغر
حتى ت�صبح ال �شيء (مثل �صيني).

شخصيات

من الكويت

•في عام  1762ا�ستلم الحكم ال�شيخ عبداهلل
�صباح بن جابر وفي فترة حكمه تم رفع �أول
علم للإمارة وهو «العلم ال�سليمي» لتمييز ال�سفن
الكويتية.
•تم بناء �أول �سور حول مدينة الكويت في عام
1760م ،وقد بلغ طوله  750متراً.
•خا�ض الكويتيون �أولى معاركهم عام  1783وهي
معركة الرقة البحرية بالقرب من جزيرة فيلكا
�ضد قبيلة بني كعب التي كانت تريد اال�ستيالء
على الكويت.

•�أ ْل ِب ْرت �آينْ�شتاين :عالم فيزياء �ألماني ولد في  14مار�س  1879وعا�ش حتى � 18أبريل ،1955
ح�صل على الجن�سية ال�سوي�سرية والأمريكية ،هو من و�ضع النظرية الن�سبية الخا�صة والنظرية
الن�سبية العامة ال�شهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة ،وقد حاز في عام
 1921على جائزة نوبل في الفيزياء عن ورقة بحثية حول الت�أثير الكهرو�ضوئي �ضمن ثالثمائة
ورقة علمية �أخرى له في تكاف�ؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها ،و�أدت ا�ستنتاجاته
المبرهنة �إلى تف�سير العديد من الظواهر العلمية التي ف�شلت الفيزياء الكال�سيكية في �إثباتها.
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العـدد  - 483يونيو 2018

• •مقابلة وزير الدولة عبدالعزيز ح�سين في مكتبه عدد مايو
.1975
• •التعرف على االمت�صا�ص الذري في ق�سم التحاليل بم�صفاة
ال�شعيبة.

الوطنية عدد مايو 1975
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