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الكادر القيادي
قبل �أيام التقى الرئي�س التنفيذي ،ومعه نواب الرئي�س ،مبدراء
دوائر ال�رشكة ،ور�ؤ�ساء الفرق ،وقد جاء ذلك اللقاء ليرتجم نهج
الإدارة العليا ،القائم على تعزيز الرتابط بني العاملني ،مبختلف
مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية ،ولي�ؤكد احلر�ص على ا�ستمرار
العمل بروح الفريق الواحد ،وهي ال�سمة الأبرز لأداء الأعمال يف
"البرتول الوطنية".
لقد �أك��د الرئي�س التنفيذي �سعادته مبثل ه��ذه اللقاءات ،ملا لها
م��ن دور كبري يف ت�ب��ادل الآراء والأف �ك��ار ح��ول جممل الق�ضايا
واجل��وان��ب ،التي ت�سهم يف تطوير العمل ،وجتعل اجلميع �أكرث
قدرة على تاليف ال�سلبيات ،واال�ستفادة من الإيجابيات ،والبناء
عليها ،بل وتطويرها.
للقياديني دور هام يف �رشكتنا ،ويف غريها من امل�ؤ�س�سات ،فهم
الكادر الذي تعتمد عليه ال�رشكة يف تنفيذ خططها ،وحتقيق �أهدافها
وجناحاتها ،وذل��ك من خ�لال اجلهود املخل�صة التي يبذلونها،
ومن��وذج القدوة الذي ميثلونه بالن�سبة لزمالء العمل ،وخا�صة
املوظفني اجلدد ،الذين يتلم�سون بالكاد طريقهم يف احلياة املهنية،
ويحتاجون ب�شدة ملن ير�شدهم ،ويعينهم على ر�سم مالمح هذا
الطريق بال�شكل الأمثل.
على القيادي تقع م�س�ؤولية الإ�سهام الفاعل يف حتقيق �أه��داف
ال ���شرك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وت �ع��زي��ز ��ص��ورت�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا على
ال�صعيدين املحلي واخلارجي ،وهو ما يوجب عليه املحافظة على
قيم ومبادئ العمل امل�ؤ�س�سي ،وااللتزام بها ،وحتفيز الآخرين
كذلك على االلتزام بها ،ومبا يجعل بيئة العمل �صحية ومتكاملة،
تتوفر فيها عوامل الأمان واحلماية والنزاهة.
ت�ضع ال�رشكة كامل ثقتها يف جميع موظفيها ،وم��ن �ضمنهم
ال�ق�ي��ادي�ين ،ال��ذي��ن تقع على عاتقهم م�س�ؤولية م�ضاعفة ،فهم
يت�صدون ملهام هي يف غاية الأهمية ،وهم جديرون ال �شك بهذه
الثقة ،و�أهل لتحمل هذه امل�س�ؤولية.

خلود �سعد املطريي
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استراتيجية "البترول

الوطنية"  2040خطة

طويلة المدى لتحقيق
الريادة واالستدامة

اعتمدت م ��ؤخ��را اخلطة اال�سرتاتيجية
طويلة امل��دى لل�شركة حتى ع��ام ،2040
والتي تعك�س وتتما�شى مع ر�ؤية وتوجهات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية امل�ستقبلية.
وتت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية ر�ؤية ور�سالة
و�أهداف ال�شركة ،و�أ�س�س ومبادئ حتقيق
ال��ري��ادة واال���س��ت��دام��ة يف �صناعة النفط
والغاز ،وحتقيق �أعلى املعايري العاملية
للتميز يف الت�شغيل ،وتوفري الوقود والطاقة
الالزمة لل�سوق املحلي ،والوفاء بالتزامات
م�ؤ�س�سة البرتول جتاه الأ�سواق العاملية،
ومبا ي�ساهم ب�شكل فعال يف تنمية االقت�صاد
الكويتي.
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تواكب اال�سرتاتيجية �سل�سلة من امل�شاريع ال�ضخمة ومنها م�رشوع الوقود البيئي

�أربعة �أهداف
ال�سوق املحلي والعاملي من املنتجات النفطية
بداية ،ت�ؤكد مديرة العالقات العامة والإعالم ،ب��امل��وا��ص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وف��ر���ص ال�ت�ك��ام��ل مع
رئ �ي �� �س��ة جل �ن��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة  2040خ�ل��ود البرتوكيماويات ،والتنويع يف م�صادر الطاقة
املطريي �أن ال�رشكة ت�سعى لتحقيق التوجهات الأخرى".
اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية،
كفاءات ال�شركة
ع��ن طريق حتقيق �أرب�ع��ة اه ��داف �أ�سا�سية يف وتنوه املطريي �إىل �أنه بعد االنتهاء من مراحل
ا�سرتاتيجيتها وه��ي :زي��ادة ال�سعة التكريرية اعداد اال�سرتاتيجية واحل�صول على املوافقات
للم�صايف بكفاءة عالية داخل الكويت ،وتعزيز النهائية عليها من قبل الإدارة العليا وم�ؤ�س�سة
امكانية التو�سع يف جمال انتاج ومعاجلة الغاز البرتول الكويتية ،وعقب �إ�صدارها ب�صورتها
الطبيعي ،و�إحراز �أداء ت�شغيلي �أمثل وم�ستدام ،النهائية ن�ك��ون ق��د و�صلنا �إىل م��رح�ل��ة ذات
وتلبية االحتياجات املحلية والطلبات العاملية �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة وه��ي مرحلة �إع�ل�ان �أو �إط�لاق
من الوقود.
ه��ذه اال�سرتاتيجية ع��ن طريق توا�صل ف ّعال
وت�ضيف قائلة" :لقد روع��ي يف �صياغة اخلطة م ��ع ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ين وال �ع��ام �ل�ين ب��ال���شرك��ة
اال�سرتاتيجية ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية واملعنيني بتنفيذها ،بحيث ي�صبح اجلميع على
 2040الأخ � ��ذ يف االع �ت �ب ��ار ت��وق �ع��ات خطط فهم ودراي ��ة كاملة ب��ر�ؤي��ة و�أه ��داف ال�رشكة،
�إنتاج النفط والغاز امل�ستقبلية ،واحتياجات والأدوار امل�ن��وط��ة ب�ه��م لتحقيقها ،و�أه�م�ي��ة
م�شاركة وت�ضافر ج�ه��ود اجلميع كعنا�رص
الرئيس التنفيذي:
�أ�سا�سية لتحقيق واجناز وجناح اال�سرتاتيجية.
وت�ضيف ان من الأمور التي مت اقرارها اثناء
خطة تترجم توجهات
اع ��داد اال�سرتاتيجية ��ض�رورة االع�ت�م��اد على
قيادتنا الرشيدة إلحداث
ك �ف��اءات ال�رشكة فيما يخ�ص �إط�ل�اق احلملة
نهضة وطنية شاملة
اخلا�صة بالتعريف باال�سرتاتيجية.

جتهيز و�إعداد
وت�شري �إىل انه مت و�ضع خطة مدتها �ستة �أ�شهر
لإعداد وجتهيز و�إطالق هذه احلملة االعالمية،
والتي بد�أت بالفعل املرحلة الأوىل منها ومدتها
ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر خ�ص�صت لتجهيز امل�ح�ت��وى
الفني والت�صميمي للحملة وحتديد الو�سائل
املبتكرة التي يتم ا�ستخدامها اثناء احلملة
من عرو�ض مرئية ،وحما�رضات ور�سائل على
موقع ال�رشكة االل�ك�تروين ،وهدايا ور�سائل
ن�صية واف�لام ق�صرية وغريها من الو�سائل
التوعوية ،التي ت�ضمن حتقيق الهدف منها
وهو توعية اجلميع مبحتويات اال�سرتاتيجية.
ومتثل املرحلة الثانية االحتفال �أو املرا�سم
الر�سمية لإط�ل�اق واع�ل�ان اال�سرتاتيجية يف
خمتلف مواقع ال�رشكة ،وهو ما �سيتم قريبا
ب�إذن اهلل.
ننطلق من رؤى
وتوجيهات صاحب
السمو األمير بتحويل
الكويت إلى مركز إقليمي
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اال�سرتاتيجية اجلديدة حتقق م�ستقب ًال �أف�ضل لل�رشكة ..يف الإطار خلود املطريي و�أحمد البغلي

خلود المطيري:

وصلنا إلى مرحلة مهمة
جداً وهي مرحلة إطالق

هذه االستراتيجية

ثالث جلان
وم ��ن ج��ان�ب��ه ،ي�شري رئ�ي����س ف��ري��ق التخطيط
اال��س�ترات�ي�ج��ي ب ��دائ ��رة التخطيط ال���ش��ام��ل،
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جل �ن��ة ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ،2040
احمد البغلي� ،إىل ان��ه يف �سبيل تنفيذ احلملة
التوعوية واالعالمية لال�سرتاتيجية مت ت�شكيل
ث�لاث جل��ان رئي�سية ،جلنة عليا (Steering
 )Committeeبرئا�سة الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة حممد غازي املطريي ،وع�ضوية نواب
الرئي�س التنفيذي .وتقوم بو�ضع التوجهات
الرئي�سية ورعاية ومراجعة واعتماد الو�سائل
التي �سيتم اقرتاحها من قبل اللجان الأخرى يف
�إطار تنفيذ احلملة االعالنية.
اللجنة الثانية برئا�سة مديرة دائرة العالقات
العامة واالعالم خلود املطريي ،وت�شمل �أع�ضاء
من دائرتي التخطيط ال�شامل والعالقات العامة
واالع �ل��ام .ومت �ث��ل ه ��ذه اللجنة ف��ري��ق العمل
ال��ذي يقوم ب�إعداد املحتوى والت�صميم الفني
6
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ملحتويات وعنا�رص احلملة ،كما يقع على عاتقه
حتديد واخ�ت�ي��ار العنا�رص الفنية والو�سائل
التي �سيتم ا�ستخدامها يف حتقيق الغر�ض من
احلملة.
ال �ف��ري��ق ال �ث��ال��ث ي �ت �ك��ون م ��ن جم �م��وع��ة من
امل��وظ�ف�ين وامل�ه�ن��د��س�ين ح��دي�ث��ي التعيني من
خمتلف ال��دوائ��ر بال�رشكة ،وق��د مت ت�شكيل
ه ��ذا ال�ف��ري��ق ب�ن��اء ع�ل��ى ت��وج�ي��ه م��ن الرئي�س
التنفيذي ،وذل��ك يف �إط ��ار اهتمامه بت�شجيع
ودعم املوظفني ال�شباب ،من خالل ا�رشاكهم
وم�ساهمتهم يف تنفيذ بع�ض املهام واالعمال
اخلا�صة با�سرتاتيجية ال�رشكة .ويقوم �أع�ضاء
هذا الفريق بامل�شاركة يف االعمال التن�سيقية
اخلا�صة ب��أع�م��ال احلملة يف خمتلف مواقع
ال�رشكة.
املالمح الرئي�سية لال�سرتاتيجية
• التو�سع يف الطاقة التكريرية للدولة وب�أعلى
م�ستوى حت��وي�ل��ي م��ع الأخ� ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
��ض�م��ان تعظيم ت���صري��ف ال �ن �ف��وط الكويتية
الثقيلة يف م�صايف التكرير املحلية ،وكذلك تلبية
االحتياجات املحلية من الطاقة.
•  1.4مليون برميل يومي ًا يف 2020
•  2.0مليون برميل يومي ًا يف 2035
• حتقيق �أعلى م�ستوى من الطاقة التحويلية

البغلي:

لتنفيذ الحملة االعالمية
لالستراتيجية تم تشكيل
ثالث لجان رئيسية

يف امل�صايف املحلية �آخذ ًا باالعتبار توفر م�صادر
بديلة للوقود لتلبية االحتياجات املحلية من
الطاقة.
• توفري املنتجات البرتولية املطابقة للموا�صفات
املحلية والعاملية املطلوبة.
• حت �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ك��ري��ر
والبرتوكيماويات حمليا.
• ت�ط�ب�ي��ق �أع �ل ��ى امل �ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة للتميز يف
الت�شغيل ،واملحافظة عليها لتحقيق الريادة
واال�ستدامة يف جمال �صناعة النفط والغاز.
• امل��راج �ع��ة امل�ستمرة للمحفظة الت�شغيلية
للو�صول �إىل املحفظة املثلى من خالل ا�ستغالل
ال �ف��ر���ص امل �ت��اح��ة ،وا��س�ت�ب�ع��اد الأ�� �ص ��ول غري
امل��رب �ح��ة ،وال �ت��ي لي�ست م��ن �صميم عمليات
و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
• تلبية احتياجات الطاقة احلالية وامل�ستقبلية
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق خليط م��ن �أن ��واع

تعتمد البرتول الوطنية على موظفيها يف بلوغ �أهدافها بعيدة املدى

الوقود املختلفة ،والأمثل اقت�صادي ًا وبيئي ًا مع
احلر�ص على توفري البديل اال�سرتاتيجي لها.
• ا�ستغالل م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة
وم�صادر الطاقة الأخرى يف حال حتقيقها قيمة
م�ضافة لأن�شطة وعمليات م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
�أهم املبادرات
• م �ب��ادرة �أ�سا�سية ت�ه��دف �إىل زي ��ادة ال�ق��درة
التكريرية الإجمالية �إىل  2مليون برميل يوميا
بحلول عام  .2035و�سيتم ذلك على مرحلتني،
الأوىل يتم فيها زيادة الطاقة التكريرية املحلية
عن طريق امل�صايف القائمة (م���شروع الوقود
البيئي /م�صفاة ال��زور) بحلول عام ،2025
حيث يتم حاليا درا�سة �إمكانية وكيفية وكمية
زيادة ال�سعة من امل�صايف القائمة� .أما بالن�سبة
للمرحلة الثانية ،فمن امل�ق��رر �أن يتم درا�سة
التو�سع يف ط��اق��ة التكرير املحلي م��ن خالل
أهمية مشاركة
وتضافر جهود الجميع
كعناصر أساسية إلنجاز
ونجاح االستراتيجية

بناء م�صفاة جديدة لت�صل الطاقة التكريرية
الإجمالية �إىل  2.0مليون برميل يوميا بحلول
ع ��ام  2035ب��ال �ت �ع��اون ب�ين ��شرك��ة ال �ب�ترول
ال��وط �ن �ي��ة وال ���ش�رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل���ص�ن��اع��ات
البرتولية املتكاملة ،و�سيكون هذا التو�سع حال
ملعاجلة النفط الثقيل متا�شيا مع تنامي �إنتاجه
املتوقع من قطاع اال�ستك�شاف واالنتاج.
• من �أجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة
ال �ب�ت�رول ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ت�م�ث��ل يف مت�ك�ين زي ��ادة
�إنتاج الغاز امل�ستخرج من قطاع اال�ستك�شاف
واالنتاج� ،ستقوم ال�رشكة بدرا�سة بناء وحدة
�ساد�سة لإن �ت��اج غ��از ال �ب�ترول امل�سال بحلول
ر�سالة ال�شركة

"ت �ع �ظ �ي ��م ال �ق �ي �م ��ة امل� ��� �ض ��اف ��ة ل� �ل� �م ��وارد
الهيدروكربونية الكويتية من خالل �إنتاج
وقود عايل اجلودة يلبي احتياجات ال�سوق
املحلي والعاملي".

ر�ؤية ال�شركة

"ال ��و� �ص ��ول اىل م �ك��ان��ة ع��امل �ي��ة يف �صناعة
التكرير من خالل حتقيق �أعلى م�ستويات
الأداء الت�شغيلي واملايل".

ع ��ام .2025عند تنفيذ تلك ال��وح��دة� ،ست�صل
الطاقة الت�صنيعية الكلية ملعاجلة ال�غ��از �إىل
 3.8مليار ق��دم مكعب يوميا ،ويف ح��ال زي��ادة
الإن �ت��اج ب�رشكة نفط الكويت� ،سيكون هناك
حاجة لإن�شاء وحدة �سابعة للو�صول �إىل طاقة
ت�صنيعية تقدر بحوايل  4.6بليون قدم مكعب
قيا�سي يوميا يف حالة النمو.
• مت حتديد بع�ض امل�ب��ادرات الداخلية لزيادة
حت�سني الأداء الت�شغيلي وامل��ايل نحو الهدف
اال�سرتاتيجي للأ�صول الت�شغيلية �إىل �أعلى
م�ستوى من التميز الت�شغيلي.
• يجري التخطيط لبناء  143حمطة تعبئة وقود
جديدة لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية حتى عام
 ،2040كما �ستقوم ال�رشكة ب�إن�شاء م�ستودع
للمنتجات البرتولية مبنطقة املطالع لتغطية
زيادة الطلب على املنتجات البرتولية ول�ضمان
توفري خمزون ا�سرتاتيجي منها.
إشراك المهندسين
الجدد في أنشطة الحملة
التوعوية بناء على طلب
الرئيس التنفيذي
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• تلبية املوا�صفات املطلوبة عامليا (موا�صفات
زي��ت وق ��ود ال�سفن بحد �أق�صى  % 0.5من
مرحلة جديدة واعدة
الكربيت بحلول عام  ،)2020حيث مت االنتهاء
من الدرا�سة اخلا�صة بهذا ال�ش�أن.
من النمو بكل ما تعنيه
• وكجزء من ا�سرتاتيجية الطاقة املتجددة ،هناك
هذه الكلمة من معنى
خطط لتعظيم الطاقة ال�شم�سية يف املباين القائمة
�أو اجلديدة .كما �سيتم بناء حمطة طاقة �شم�سية الأح �م��د اجل��اب��ر ال���ص�ب��اح ،وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل
جديدة لإنتاج الكهرباء يف الدبدبة متا�شيا مع �إنتاج  % 15من الطاقة املتجددة بحلول عام
ر�ؤية �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح  .2030وتقوم �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
نحن مقبلون على

ر�سالة الرئي�س التنفيذي

يكت�سب التخطيط اال��س�ترات�ي�ج��ي �أهمية
ك�برى يف ع��امل الأع�م��ال وال�صناعات ،ومن
بينها ال�صناعة النفطية ،التي حتتل بدورها
مكانة عاملية ،تتطلب �إع��داد خطط للتطوير
ق�صرية وطويلة املدى ،ت�أخذ بعني االعتبار
العديد من العوامل واملتغريات اخلارجية
والداخلية.
وه��ذه اخلطط اال�سرتاتيجية تعد �رضورة
حتمية للم�ؤ�س�سات احلري�صة على مواكبة
تلك املتغريات ،وعلى اال�ستمرار يف �أداء
دورها على �أكمل وجه ،وال�ساعية كذلك �إىل
تعزيز جناحاتها ومكانتها ،يف عامل مليء
ب�أ�شكال م��ن التحديات ،ويف ظ��ل مناف�سة
��ش��دي��دة ،تتوجب ب��ذل الكثري م��ن اجلهد،
واال�ستعداد اجليد واملدرو�س.
م ��ن ه �ن��ا ج � ��اءت اخل �ط ��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،2040
التي نقرتب من املوعد املنتظر لإطالقها،
واملقرر مب�شيئة اهلل خالل الأ�سابيع القليلة
ال�ق��ادم��ة ،وال�ت��ي تعك�س ر�ؤي ��ة وتوجهات
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م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية ال��رام�ي��ة �إىل
الوفاء بالتزاماتها جتاه الأ�سواق العاملية،
�إ�ضافة �إىل �سد احتياجات ال�سوق املحلي من
الطاقة.
ك�م��ا ت��رت�ب��ط ه ��ذه اخل �ط��ة ارت �ب��اط � ًا وث�ي�ق� ًا
بتوجهات دولتنا وقيادتنا الر�شيدة لإحداث
نه�ضة وطنية �شاملة ،فهي ترتجم �أه��داف
ر�ؤي ��ة "كويت ج��دي��دة  "2035التي تنطلق
من ر�ؤى وتوجيهات �صاحب ال�سمو �أمري
البالد حفظه اهلل ورعاه ،بتحويل الكويت �إىل
مركز مايل وجت��اري وثقايف �إقليمي ،جاذب
لال�ستثمار ،ويج�سد طموحات �أبناء الكويت.
وه�ك��ذا ،ف�إننا مقبلون على مرحلة جديدة
واع��دة من النمو ،بكل ما تعنيه هذه الكلمة
م��ن معنى ،وه��ي مرحلة تتطلع "البرتول
الوطنية" من خاللها �إىل الإ�سهام يف تعزيز
الربحية ،وتوفري فر�ص عمل جديدة لليد
العاملة الوطنية ،وهو ما �سي�ؤدي بالتايل �إىل
دفع عجلة التنمية يف بلدنا احلبيب ،وحتقيق
املزيد من الرخاء ل�شعبنا الكرمي.
ختام ًا � ..أود الت�أكيد على �أن منطلق هذه
اخلطة و�أ�سا�س جناحها هو جهودكم �أنتم،
ك ٌّل يف موقعه واخت�صا�صه ،فنجاح ال�رشكة
م�ستمد من جناحات موظفيها ،وعطاءاتكم
جمتمعة هي التي ت�شكل حجر الأ�سا�س الذي
مي ِّكنها من ت�أدية مهامها بال�شكل الأمثل،
واملحافظة على مكانتها وموقعها الريادي.
واهلل املوفق،،

نيابة عن القطاع النفطي ببناء حمطة للطاقة
ال�شم�سية لإنتاج  % 15من احتياجات القطاع
من الكهرباء بحلول عام .2020
حتديات
تعترب "البرتول الوطنية" حلقة الو�صل بني
ق�ط��اع��ات اال�ستك�شاف ،والإن �ت ��اج وال�ط��اق��ة،
وي�ت�رت ��ب ع �ل��ى ه ��ذا ال��و� �ض��ع حت �م��ل ال���شرك��ة
م�س�ؤولية تلبية اح�ت�ي��اج��ات ال���س��وق املحلي
م��ن ال�ط��اق��ة ح�ت��ى ع ��ام  ،2040وب��ال �ت��ايل يتم
العمل ب�شكل متنا�سق وف �ع��ال م��ع م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة يف قطاع
اال��س�ت�ك���ش��اف والإن� �ت ��اج م��ن ج �ه��ة ،ووزارة
الكهرباء واملاء من جهة �أخرى لت�أمني الطلب
املتزايد للطاقة يف �ضوء التقديرات امل�ستقبلية
الحتياجات وزارة الكهرباء واملاء من الوقود
على امل��دى البعيد .و�أي�ضا يتم التعامل ب�شكل
م�ب�ت�ك��ر يف م��واج �ه��ة ال �ط �ل��ب امل �ت��زاي��د حمليا
وعامليا على املنتجات النفطية عالية اجل��ودة
ذات املوا�صفات املت�شددة يف �ضوء االتفاقيات
ال �ع��امل �ي��ة وال �ت ���شري �ع��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ل�ل�ح��د من
االنبعاثات ال�ضارة ،وهو يحتم االلتزام بو�ضع
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�لازم��ة ل�ت��زوي��د الأ� �س��واق
ال�ع��امل�ي��ة مب�ن�ت�ج��ات نظيفة م�ت��واف�ق��ة م��ع ه��ذه
الت�رشيعات.
وميكن هذا من احتالل مكانة مرموقة يف �صناعة
البرتوكيمياويات يف ظل وجود املناف�سة الكبرية
من ال��دول املنتجة للنفط ،والتي �ستتحول هي
الأخرى ل�صناعة البرتوكيماويات ،كذلك �إيجاد
�أ� �س��واق وم���ص��ارف للمنتجات البرتولية مع
وج��ود مناف�سة الطاقة البديلة� .أم��ا بالن�سبة
صياغة استراتيجية

 2040وفق تصورات

شاملة للوسائل التي
تمكننا من النجاح

للعامل الب�رشي ،ف�سيكون لزاما علينا خلق
ف ��ر� ��ص ج ��دي ��دة ل �ت��وظ �ي��ف وت �ط��وي��ر ق� ��درات
و�إمكانيات الكوادر الوطنية.
طريق النجاح
ويف �سبيل �إجناح تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية طويلة
املدى حتى عام  ،2040ومواجهة التحديات تقوم
ال�رشكة بالتن�سيق امل�ستمر مع �رشكة نفط الكويت
وف��ري��ق الطاقة يف امل�ؤ�س�سة لتحديد التباين يف
م�ستوى الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز املتاحة
ومقارنتها مع املتطلبات امل�ستقبلية من الطاقة
ملحطات توليد الكهرباء ،بالإ�ضافة �إىل التن�سيق
ال �ت��ام م��ع الت�سويق ال�ع��امل��ي مل�ؤ�س�سة ال�ب�ترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،للتعرف ع�ل��ى املتطلبات امل�ستجدة
ملوا�صفات املنتجات وكمياتها .وحتر�ص ال�رشكة
على:
 دعم مبادئ املحتوى املحلي مبا يف ذلك اال�ستعانةبامل�صادر اخلارجية ،وم�شاركة القطاع اخلا�ص.
ت��واف��ر م�ساحات كافية م��ن الأرا� �ض��ي لإقامةامل�شاريع امل�ستقبلية.
ت��وف�ير ال �ت��دري��ب امل�ت�م�ي��ز للموظفني لتطويرقدراتهم ومهاراتهم.
االلتزام با�ستمرارية كفاءة العمليات.التقييم املنتظم والدقيق ملتطلبات الوقود املحليوزيت الوقود املنخف�ض الكربيت (بنا ًء على التقدم
يف عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج للغاز وتوقعات
وزارة الكهرباء واملاء ال�ستهالك الطاقة).
االنتهاء من امل�رشوعات احلالية وامل�ستقبلية يفالوقت املحدد وبالتكلفة املقدرة لها.
تطوير م�ستوى التزام املقاولني مبعايري ال�صحةوال�سالمة والأمن والبيئة.

نوَّاب الرئيس:

نحن أمام استحقاقات
جديدة ومسؤوليات
وتحديات أكبر

ر�سالة نواب الرئي�س التنفيذي

الزميالت والزمالء الأعزاء،،
تعتزم �رشكتنا خالل الأيام القادمة �إطالق
ا�سرتاتيجيتها للعام  ،2040التي ت�ستلهم
ر�ؤيتها و�أه��داف�ه��ا من توجهات م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،كما تعك�س مدى تفاعل
ال�رشكة الإيجابي مع كل خطوة ،من �ش�أنها
تطوير ق��درات و�إمكانيات القطاع النفطي
الكويتي ،وبالتايل تعزيز املكانة وال�سمعة
الرائدة لدولة الكويت على م�ستوى �صناعة
النفط العاملية.
�إن حت�ق�ي��ق ال �ن �ج��اح يف جم� ��االت الأع �م��ال
املختلفة ي�ستوجب التخطيط املبكر ،املرتكز
على �أ�س�س علمية� ،إ�ضافة �إىل توافر القراءة
الواعية امل��درك��ة للمتغريات والتحديات.
وكما تعلمون ،ف��إن ال�صناعة النفطية هي
واح��دة من �أه��م ال�صناعات يف عامل اليوم،
بل ميكننا القول �إنها ال�صناعة التي تعتمد
عليها بقية ال�صناعات.
ك�رشكة تتويل مهام �أ�سا�سية �ضمن هذه
ال�صناعة ،جتد "البرتول الوطنية" نف�سها
�أم ��ام ا�ستحقاقات ج��دي��دة ،وم�س�ؤوليات

�أك�ب�ر ،حيث ينتظر منها تطوير قدراتها
يف �سبيل �إن�ت��اج وق��ود ع��ايل اجل ��ودة ،يلبي
اح�ت�ي��اج��ات وم��وا��ص�ف��ات ال���س��وق املحلية
والعاملية ،والعمل يف الوقت ذات��ه من �أجل
املحافظة على مكانتها املتميزة يف �صناعة
التكرير العاملية.
ولكي ننجز هذه املهمة بنجاح ،ومن �أجل
��ض�م��ان ا��س�ت�م��رار ��شرك�ت�ن��ا يف م�سريتها
التنموية بامل�ستوى املطلوب ،متت �صياغة
ا�سرتاتيجية  ،2040التي و�ضعت ت�صورات
�شاملة للر�ؤى والو�سائل التي تتمكن من
خاللها ال�رشكة من حتقيق �أهدافها بال�شكل
الأمثل ،الذي يلبي طموحاتنا وتطلعاتنا.
الزميالت والزمالء الأعزاء،،
يف الأي��ام القادمة �ستتمكنون من التعرف
�أك�ث�ر على تفا�صيل ه��ذه اال�سرتاتيجية،
ف � ��إدارة ال���شرك��ة حري�صة �أ��ش��د احلر�ص
على و�ضعكم يف �صورة هذا التطور ،لأنكم
العن�رص الأ� �س��ا� �س��ي ،وال���ض�م��ان��ة الأوىل
لنجاح �أه��داف اال�سرتاتيجية ،وبجهودكم
احل��ري���ص��ة و�إخ�لا� �ص �ك��م ت�ت�ق��دم ال�رشكة
وتعزز جناحاتها.
وفقكم اهلل و�سدد خطاكم.
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إنجازات
عملية ناجحة لنقل النظم

مبنى التحكم املركزي الجديد
يعد مبنى التحكم املركزي �صرحا جديدا �أجنزته �شركة البرتول
الوطنية الكويتية على خارطة تو�سعات م�صفاة ميناء عبداهلل ،وذلك
ال�ستيعاب الربط مع م�شروع الوقود البيئي ،وي�ضم املبنى اجلديد
وحدات حتكم امل�صفاة مع امل�شروع يف قاعة واحدة ،مما ي�ساهم يف
ترابط فرق عمل الت�شغيل ،خا�صة يف حاالت الطوارئ.
ولكي يبد�أ العمل يف هذا املبنى حملت دائرة عمليات م�صفاة ميناء
عبداهلل على عاتقها م�س�ؤولية كبرية منذ بداية م�شروع تو�سعة غرفة
التحكم املركزية القدمية ،و�صوال �إىل مبنى التحكم املركزي اجلديد.

تعاون الدوائر
لقد جنحت "العمليات" بالتعاون مع كافة دوائر
امل�صفاة يف نقل نظم غرفة التحكم مرتني ،دون
احلاجة لتعطيل العمل بامل�صفاة �أو �إغ�لاق �أي
وح��دة ت�صنيع ،الأوىل من الغرفة القدمية �إىل
10
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غرف التحكم املحلية وعددها ثمان غرف موزعة
يف �أرجاء امل�صفاة ،بجوار الوحدات امل�س�ؤولة
عن ت�شغيلها ،والثانية عند �إع ��ادة نقل النظم
من هذه الغرف �إىل املبنى اجلديد عقب عملية
التو�سعة والدمج.

وزير النفط افتتح المبنى
الذي يمثل باكورة أعمال
الحزمة الثانية من

"الوقود البيئي"

عمل احرتايف
يقول مدير دائ��رة العمليات بالوكالة ورئي�س
فريق عمليات املنطقة � 2صالح ال�شمري ،ان فرق
الدائرة بذلت جهدا كبريا لإمتام هذه املهمة بقدر
عال من امل�س�ؤولية واالحرتافية ،حتى �أن العمل
يف املبنى اجلديد بد�أ بعد عملية النقل مبا�رشة.

وزير النفط وقيادات امل�ؤ�س�سة وال�رشكة يف جولة داخل �أق�سام املبنى

وي�شري �إىل املجهود ال��ذي بذله موظفو دائرة
العمليات بالتعاون مع دوائ��ر امل�صفاة لإمتام
عمليات النقل من و�إىل مبنى التحكم املركزي،
م�ؤكدا �أن انتقال العمل �إىل املبنى اجلديد له �أثر
�إيجابي كبري ،حيث يعزز التوا�صل بني العاملني
بغرف التحكم خا�صة يف حاالت الطوارئ.
ويو�ضح ال�شمري �أن املبنى اجلديد ي�شمل �أي�ضا
مرحلة حرجة
وحدات التحكم يف م�رشوع الوقود البيئي ،وهو وم��ن جانبه ،ينوه رئي�س فريق عمليات املنطقة
�أمر مدرو�س من �أجل تدعيم وت�سهيل انت�شار  6نا�رص الدلك �إىل ان مرحلة نقل غرفة التحكم
املعلومة بني امل�شغلني.
كانت مرحلة خطرة وحرجة� ،إال ان فريق العمل
اجتازها بنجاح ،فقد كان اجلميع يتمتع بقدر عال
جمهود م�ضاعف
من احلرفية واملهارة التي �سهلت الأمور ،ومكنتنا
من جانبه ي�شري رئي�س فريق عمليات املنطقة 4
من �إنهاء املهمة ب�أف�ضل ما يكون.
�أحمد احلربي �إىل �أن الدائرة ا�ستطاعت نقل نظم
وي�ؤكد الدلك ان الفرتة التي ق�ضاها امل�شغلون
غرف التحكم املحلية �إىل مبنى التحكم املركزي
خالل � 48ساعة عمل متوا�صلة .ويو�ضح كيف
روح الفريق الواحد التي
كان اجلهد م�ضاعفا ،حيث مت نقل نظم التحكم
يتمتع بها العاملون
و�شا�شاتها م��رت�ين ،كما �شهدت عمليات النقل
بع�ض حاالت التحديث لتتوافق مع �أحدث النظم
في الشركة كانت وراء
العاملية يف �إدارة وت�شغيل امل�صايف.
وي�ؤكد احلربي �أن الغرف املحلية مازالت تعمل
وعلى ا�ستعداد ملواجهة حاالت الطوارئ كغرف
احتياطية وبديلة للمبنى اجلديد .وي�شبه املبنى
اجل��دي��د بخلية ن�ح��ل مثنيا ع�ل��ى مم�ي��زات��ه التي
تتمثل يف حت�سني التوا�صل بني م�شغلي امل�صفاة
وم�رشوع الوقود البيئي.

تحقيق هذا اإلنجاز

وزير النفط افتتح املبنى

افتتح وزير النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء بخيت
الر�شيدي مبنى التحكم املركزي اجلديد مب�صفاة
ميناء عبداهلل ،خالل زيارته للم�صفاة يف عيد الفطر
امل �ب ��ارك ،ح�ي��ث ك ��ان امل�ب�ن��ى يعمل ب�شكل جزئي
حلني �إمت��ام م�رشوع نقل نظم التحكم يف وحدات
امل���ص�ف��اة �إل �ي��ه ب �ج��وار ن�ظ��م التحكم يف وح ��دات
م�رشوع الوقود البيئي .وقد رافق الوزير وقتها
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية
نزار العد�ساين ،وا�ستقبلهم يف امل�صفاة الرئي�س

التنفيذي لل�رشكة حممد غ��ازي املطريي ون��واب
الرئي�س وعدد من مدراء الدوائر ور�ؤ�ساء الفرق.
وبهذه املنا�سبة قال املطريي ان افتتاح املبنى ميثل
باكورة اعمال احلزمة الثانية من م�رشوع الوقود
البيئي ،و�أن املرحلة املقبلة �ست�شهد الت�شغيل
التدريجي للم�رشوع.

زيارة الرئي�س التنفيذي

زار الرئي�س التنفيذي حممد غ ��ازي امل�ط�يري،
وبرفقته عدد من ن��واب الرئي�س ،املبنى اجلديد،

يف غرف التحكم املحلية كانت فرتة �صعبة ،حيث
واج �ه��وا ��ص�ع��وب��ات يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع زمالئهم
بالغرف املحلية الأخ��رى ،فكان احلل املثايل هو
فتح خطوط تلفونية �ساخنة بني غ��رف التحكم
امل�ح�ل�ي��ة ،وه ��و م ��ا مت ب��ال�ف�ع��ل مب���س��اع��دة ف��ري��ق
االت�صاالت بالدائرة.
�شكر وعرفان
م��ن جهته ت�ق��دم رئي�س ف��ري��ق العمليات جمال
حممد بال�شكر والعرفان لكل من �ساهم يف �إمتام
امل�رشوع ،و�إىل كل الدوائر التي تعاونت مع دائرة
العمليات ،مو�ضحا �أن��ه مت و�ضع خطط تقدير
املخاطر لعملية النقل ودرا�سة امل�رشوع من كل
اجلهات ،ومن ثم متت عملية النقل بكل �سهولة
دون �أي حوادث ت�ؤثر على �إنتاجية امل�صفاة.
واعترب �أن جناح دائ��رة العمليات يف عملية النقل
ح��دث تاريخي مل�صفاة ميناء عبداهلل ي�ضاف اىل
�إجنازات ال�رشكة ،م�ؤكدا ان روح الفريق الواحد
التي يتمتع بها العاملون يف "البرتول الوطنية"
كانت وراء جن��اح ه��ذا امل ���شروع ،و�ستمثل لبنة
الأ�سا�س يف كل م�رشوع م�ستقبلي مب�شيئة اهلل.
حيث تابع �سري العمل بعد ان بد�أ العمل به ب�شكل
فعلي ،وق��دم ال�شكر لدائرة العمليات بامل�صفاة،
وك��ل من �ساهم يف م�رشوع نقل نظم التحكم من
غ ��رف التحكم املحلية �إىل امل�ب�ن��ى اجل��دي��د بهذا
امل�ستوى امل�رشف واحلرفية العالية.
وخالل الزيارة تفقد الرئي�س ونوابه �أروقة املبنى
اجلديد واطلع على كافة املرافق واملكاتب امللحقة
به.
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مشاريع

بمصفاة ميناء األحمدي

تشغيل الوحدات الخدمية

الوقود البيئي �أحد �أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي ت�سعى ال�شركة
لإجنازها خالل املدة الزمنية املخطط لها نظرا للمردود الإيجابي
الكبري املنتظر منه بعد الت�شغيل ،ويف واحدة من �أبرز اخلطوات
نحو �إجنازه وت�شغيله د�شن الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي
ت�شغيل �أول خط هيدروكربون خا�ص بامل�شروع� ،إ�ضافة �إىل ت�شغيل
ال�شعلة التابعة له وعدد من الوحدات ،وذلك �إيذانا ببدء الت�شغيل
التجريبي لوحدة �إنتاج البخار والوحدات اخلدمية مل�شروع الوقود
البيئي يف م�صفاة ميناء االحمدي ،فيما �سيليها يف امل�ستقبل القريب
ت�شغيل الوحدات امل�ساندة ووحدات الإنتاج.
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تدشين أول خط
هيدروكربون ضمن
الوحدات الخدمية
لمشروع الوقود البيئي

موظفونا هم حجر الزاوية الذي تعتمد عليه ال�رشكة يف حتقيق �أهدافها ..يف الإطار فهد العجمي

مكانة عاملية
بهذه املنا�سبة �أل�ق��ى امل�ط�يري كلمة �أك��د فيها �أن
هذا احلدث الهام يعد مبثابة اخلطوة الأوىل نحو
الت�شغيل الفعلي لوحدات م�رشوع الوقود البيئي،
ال��ذي يعد �أح��د �أه��م امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
تنفذها ال�رشكة.
و�أثنى على اجلهود الكبرية التي بذلت لتحقيق هذا
الإجن ��از� ،شاكرا كل من �ساهم فيه من العاملني
بال�رشكة يف خمتلف امل��واق��ع ،وال �سيما العمالة
الوطنية التي متيزت بالكفاءة العالية والإخال�ص،
كما نوه مب�ستوى �إجناز وت�سليم هذه املرحلة من
امل�رشوع ،وما رافق �أعمالها من �إج��راءات وفرت
ال�سالمة للعاملني وللمعدات.
و�أكد املطريي �أن م�رشوع الوقود البيئي ي�شكل
ق�ف��زة نوعية ك�ب�يرة ت��دخ��ل بها دول ��ة الكويت
مرحلة جديدة ت�ضعها يف م�صاف �أهم الدول يف
�صناعة التكرير على م�ستوى العامل� ،إذ �سيعمل
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز احل���ص��ة الت�سويقية للمنتجات
البرتولية الكويتية يف الأ�سواق العاملية.
المطيري :شكراً لكافة

العاملين الذين

بذلوا جهودا كبيرة
لتحقيق هذا اإلنجاز

يوم تاريخي
من جانبه قال نائب الرئي�س مل�صفاة ميناء االحمدي
ف�ه��د ال��دي �ح��اين� ،أن ت�شغيل ال ��وح ��دات اخلدمية
مل�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء االحمدي
يعد ي��وم��ا تاريخيا ج��دي��دا ،يب�رش ب�ق��رب ت�شغيل
م�رشوع الوقود البيئي ،ويظهر الإجناز الكبري الذي
حتققه ال�رشكة ،حيث �ستتمكن "البرتول الوطنية"
عرب هذا امل�رشوع من �إنتاج م�شتقات نفطية �صديقة
للبيئة تتالءم مع اال�شرتاطات املعمول بها حاليا يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا ،مثل يورو 4
ويورو  ،5وهي ا�شرتاطات تت�ضمن حدودا ق�صوى
لل�شوائب وامل �ل��وث��ات يف خمتلف �أن� ��واع ال��وق��ود
امل�ستخدم يف ال�صناعة وو�سائل النقل وغريها.
و�أكمل الديحاين �أن امل�رشوع ي�شتمل على تطوير
وتو�سيع م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل،
لت�صبح طاقتهما التكريرية الإجمالية � 800ألف
برميل ي��وم�ي��ا ،وربطهما معا لي�صبحا جممعا
ت�ك��ري��ري��ا متكامال يتمتع ب��امل��رون��ة ال�ت��ي جتعل
ال�رشكة ق��ادرة على ال��وف��اء باملتطلبات املتغرية
لل�سوق املحلية والعاملية من املنتجات البرتولية
عالية اجلودة.
ك�م��ا �أو� �ض ��ح ه ��دف امل ���ش�روع ال� ��ذي ��س�ع��ى �إىل
االرتقاء ب�أداء امل�صفاتني ،وبكفاءة املعدات ،ورفع
م�ستويات ال�سالمة واالعتمادية الت�شغيلية ،مع
اال�ستخدام الأمثل للطاقة.

و�أ�ضاف الديحاين �أن امل�رشوع �سيوفر فر�ص عمل
جديدة للعمالة الوطنية ،بالتوازي مع حتقيق قيمة
م�ضافة للرثوة النفطية ،عرب حتويل زيت الوقود
ذي املحتوى الكربيتي العايل �إىل منتجات برتولية
ذات حمتوى كربيتي منخف�ض ،ومبا يحقق عائدا
�أمثل لال�ستثمار يتوقع �أن يبلغ  % 11.5تقريبا،
وهو عائد جمز جدا مل�رشوع بهذا احلجم.
وحدات مت ت�شغيلها
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ق��ال م��دي��ر عمليات ت�شغيل
الوقود البيئي �شجاع العجمي �أن امل�صفاة
��ش�ه��دت ت�شغيل وح� ��دات خ��دم��ات م���شروع
ال��وق��ود البيئي واملتمثلة يف وح��دة مكافحة
احلريق رق��م  166ووح��دة تنقية املياه 176
ووح ��دة �إن�ت��اج ال�ه��واء والنيرتوجني ،171
وغريها من ال��وح��دات التي تخدم امل�رشوع
ب�شكل كامل.
و�أ�ضاف �أن دائرة العمليات متكنت بالتعاون
مع بع�ض دوائر امل�صفاة كالت�صنيع وال�صيانة
الوقود البيئي قفزة
نوعية تضع الكويت
في مصاف أهم الدول
في صناعة التكرير
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حممد العازمي يقدم �رشح ًا حول اجلوانب املختلفة املتعلقة بامل�رشوع

وامل�شاريع من ت�شغيل الوحدات امل�شار �إليها
بالإ�ضافة �إىل وحدات �أخرى كوحدة معاجلة
ال �غ��از  174ووح ��دة ال�شعلة  ،162وكذلك
جتهيز جميع اخلطوط الداخلية واخلارجية
التي تربط بني ال��وح��دات ،والتي يرمز لها
بالوحدة رقم .160
و�أو� �ض��ح العجمي �أن ال�ف�ترة الأخ�ي�رة �شهدت
جتهيزا مبدئيا ل��وح��دة معاجلة مياه ال�رصف
 163واال�ستعداد لت�شغيل الوحدات الإنتاجية،
مو�ضحا �أنه يف  17يوليو  2018مت ت�شغيل خط
الهيدروكربون املمتد لوحدة تنقية الغاز رقم
 174لتغذية امل�رشوع ،ويف  22من نف�س ال�شهر
مت الت�شغيل التجريبي لوحدة انتاج البخار حيث
عملت ملدة ثالثة ايام مت�صلة ثم مت �إغالقها لتقييم
�أدائ�ه��ا ومعاينتها بعد الت�شغيل من قبل فريق
التفتي�ش والت�آكل من دائرة �ضمان اجلودة ويف
 2018/8/5مت الت�شغيل الفعلي للوحدة.
الديحاني :المشروع
ِّ
يمكن الشركة من

إنتاج مشتقات نفطية
عالمية صديقة للبيئة
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لل�صناعات البرتولية املتكاملة "كيبيك" الزميلة
روح الفريق
ومن جهته قال رئي�س فريق عمليات املنطقة  11اجل��دي��دة ال �ت��ي تعمل ع�ل��ى ا��س�ت�ك�م��ال ان�شاء
حممد عبداهلل العازمي� ،أن فريق العمل واجه م�رشوع م�صفاة الزور.
العديد من ال�صعوبات والعقبات �أثناء مرحلة
اكت�ساب خربة
الت�شغيل� ،إال �أنه متكن من التغلب عليها بروح
ال�ف��ري��ق ال��واح��د ال�ت��ي ��س��ادت التعامالت بني و�أو�ضح العازمي �أي�ضا �أنه خالل هذه املرحلة
دوائر امل�صفاة وكفاءة الفريق وخربته العملية ،التي �شهدت اكت�ساب اخل�برة واالحتكاك،
وق��د مت عقد اجتماعات مكثفة دوري��ة وطارئة متكنا من اع��داد وجتهيز فريق عمل وطني
وزيارات متعددة ملواقع الوحدات ب�شكل يومي كف�ؤ م�ستعد للعمل يف ت�شغيل �أي م�شاريع
مما كان له �أثرا كبريا يف اجناز املهمة على �أكمل م�ستقبلية مل�صلحة ال�رشكة والقطاع النفطي
بدولة الكويت.
وجه.
وم��ن خ�لال العقبات التي واجهتنا متكنا من و�أ�ضاف ان الفريق مازال يعمل على متابعة
و� �ض��ع خ�ط��ط �شمولية ��سري�ع��ة للتعامل مع عمليات الت�شغيل للو�صول اىل �أف�ضل النتائج
�أي عقبات ولتفادي �أي �أخطاء قبل حدوثها .من خالل املتابعة و�أخ��ذ العينات للت�أكد من
وو�ضع خطط ملكافحة احلوادث بالتن�سيق مع كفاءة املعدات ،وا�ستكمال العمل على ت�شغيل
دائ��رة الإط�ف��اء وال�سالمة يف حالة ح��دوث اي ما تبقى من معدات وت�شغيل �آخ��ر وحدتي
اخل��دم��ات ك��وح��دة التربيد  ،175واملرحلة
حادث.
ونتيجة لهذا العمل ال��د�ؤوب قمنا ب�إعداد ملف
فرص عمل جديدة
ع��ن ال��درو���س امل�ستفادة م��ن مرحلة الت�شغيل
يت�ضمن اه��م ال�ن�ق��اط م��ن جتربتنا يف ت�شغيل
للعمالة الوطنية مع
وح��دات خدمات م�رشوع الوقود البيئي ،هذا
تحقيق قيمة مضافة
امل�رشوع ال�ضخم الذي قد ت�ستفيد منه �رشكات
للثروة النفطية
�أخرى بالقطاع النفطي ،ال�سيما �رشكة الكويتية

�إنتاج م�شتقات نفطية تتوافق مع املقايي�س الأوروبية والأمريكية

الثانية من وحدة معاجلة املياه  ،163وو�ضع
اخلطط الالزمة لت�شغيلها ،وذل��ك ا�ستعدادا
للبدء بت�شغيل الوحدات امل�ساندة ،ووحدات
االن�ت��اج يف م�رشوع ال��وق��ود البيئي مل�صفاة
ميناء االحمدي.
مهام الوحدات
ولتو�ضيح مهام الوحدات اخلدمية التي مت
ت�شغيلها ،قال رئي�س ق�سم العمليات يف املنطقة
 11فهد حممد العجمي� ،إن الفرتة الأخ�يرة
�شهدت ت�شغيل وحدة مكافحة احلريق رقم
 166والتي تتمثل يف عدد من خزانات املياه
و��ش�ب�ك��ة خ �ط��وط ان��اب �ي��ب مم �ت��دة يف م��واق��ع
م�رشوع الوقود البيئي حتى يتم ا�ستخدامها
م�ستقبال يف مكافحة �أي حريق.
كما مت ت�شغيل وحدة ال�شعلة رقم  162لتفادي
�أي �ضغط زائد يف الوحدات وحرق الغازات
التغلب على الصعوبات
بروح الفريق الواحد
التي سادت التعامل
بين دوائر المصفاة

غري النافعة وغ�ير امل��رغ��وب فيها كجزء من وقود �صايف غري م�شبع لإعادة ا�ستخدامه يف
�سخانات الوحدات الإنتاجية بامل�رشوع.
ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وخل����ص العجمي مهمة وح ��دة تنقية املياه
�إنتاج البخار
رقم  176يف ت�صفية املياه القادمة من وزارة
امل ��اء وال�ك�ه��رب��اء م��ن الأم �ل�اح ،حفاظا على ويف اخلتام �أو��ض��ح العجمي �أن��ه مت ت�شغيل
خطوط امل�رشوع من الت�آكل ،ولتكون مطابقة وح ��دة ان �ت��اج ال�ضغط ال �ع��ايل للبخار رق��م
ملوا�صفات املاء املطلوب لت�شغيل وحدة انتاج  129وتتكون الوحدة من � 3سخانات لإنتاج
البخار بطاقة �إنتاجية  163طن يف ال�ساعة.
البخار.
�أم��ا وح��دة �إنتاج الهواء والنيرتوجني رقم ومت ت�شغيل ال�سخان الأول لتنظيف خطوط
 171فقد مت اختبار ثالثة �ضواغط منها ،وقد ال �ب �خ��ار م��ن ال �� �ش��وائ��ب ك�خ�ط��ة �أول��ي ��ة قبل
دخل �أحدهم اخلدمة ،فيما مت جتهيز اثنني يف ار�سالها ايل باقي امل�ستخدمني يف امل�رشوع.
و�ضع اال�ستعداد ايل ان يتم الت�شغيل الكلي وت�ك�م��ن اه�م�ي��ة ال�ب�خ��ار ان ��ه ي�ح��ل ب��دي�لا عن
للم�رشوع ويعمل كل �ضاغط من الثالثة بقدرة الطاقة الكهربائية يف حالة االنقطاع ،حيث
 6500مرت مكعب يف ال�ساعة .ويتم �إر�سال ي�ق��وم بت�شغيل ال�ط��رب�ي��دات ،كما ان��ه يعمل
الهواء ايل  3جمففات �سعة كل واحد  3750كمربد خلف�ض احلرارة املرتفعة يف املبادالت
م�تر مكعب ،وينتج ه��واء م�ن��زوع الرطوبة احلرارية ورفع احلرارة يف املكثفات.
ال�ستخدامه يف عمل الأدوات الدقيقة ،كما
ينتج الواحد  3000مرت مكعب يف ال�ساعة من
فريق عمل وطني
النيرتوجني النقي بن�سبة  % 99.5من �أجل
طرد الغازات و�إر�سالها �إىل وحدة ال�شعلة.
كفؤ مستعد لتشغيل
وعن وحدة تنقية الغاز رقم  174قال العجمي
أي مشاريع مستقبلية
انها تعمل على ت�صفية وتنقية غ��از الوقود
للشركة والقطاع
امل�شبع بثاين اك�سيد الكربيت ،و�إخ��راج غاز
15

فعاليات
لقاء مع الكادر القيادي

اإلفصاح وتعارض املصالح
من منطلق حر�ص الإدارة العليا يف "البرتول الوطنية" على
توفري بيئة عمل �صحية وحمفزة على االن��ت��اج ،عقد لقاء
�ضم الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي ومدراء الدوائر
ور�ؤ�ساء الفرق ،مت خالله مناق�شة جوانب العمل املتعلقة
بتعار�ض امل�صالح وق�ضايا الف�ساد و�أهمية دور مدراء العقود.
وركز املطريي يف كلمة له على �أهمية رقابة العقود وعمالتها
وااللتزام بقواعد العمل والتبليغ يف حال �أي جتاوز وعدم
التهاون مع املخالفني ،ون�صح بالتعامل مع العقود بحزم
و�سرعة وقوة تتنا�سب مع حجم ال�صالحيات.
وقد ح�ضر اللقاء عدد من نواب الرئي�س و�شارك فيه نائب
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية با�سم العي�سى
و�ضابط االلتزام بال�شركة �إميان الكندري.
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المطيري :تبادلالرأي

واألفكاريعززمكانة

الشركة ويمكنها من
تالفيالسلبيات

الإف�صاح �أحد ال�ضوابط التي ت�سهم يف حتقيق القيم امل�ؤ�س�سية

توافرالأ�س�سوال�رشوطاملنا�سبة�،إذاما�أردنا مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتى ت�ستفيد
الكادر القيادي
يف البداية وجه الرئي�س التنفيذي كلمة للمدراء تعزيزاملكانةالتيبلغتها�رشكتنايفظلتناف�س منها كل �رشكات القطاع.
ور�ؤ��س��اء ال�ف��رق� ،أو��ض��ح فيها �أن الهدف من عامليكبريالبقاءفيهللأجدروالأف�ضل،والأكرث
تعار�ض امل�صالح
اللقاء هو تبادل ال��ر�أي والأفكار حول تطوير قدرةعلىمواكبةاملتغرياتاملت�سارعة".
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل��ط�ي�ري خ �ل�ال ال �ل �ق��اء بع�ض
العمل لتعزيز مكانة "البرتول الوطنية" ،حتى
اجل ��وان ��بامل�ت�ع�ل�ق��ةب�ق���ض��اي��ام �ث��لت�ع��ار���ض
مفاهيم �إدارية
تتمكن م��ن ت�لايف ال�سلبيات وب�ن��اء م�ستقبلها
و�أكد �أن الإدارة هي علممتطوريخ�ضعلعملية امل�صالح ،والف�ساد الإداري ،و�إدارة العقود،
على �إيجابيات مثمرة ،م�ؤكدا �أن هذا امل�ستقبل
حتديث م�ستمرة ،ومن �ضمن املفاهيم املرتبطة نظر ًا لتعددها و�أهميتها الكبرية ،مع الت�أكيد
�سيتحقق بف�ضل جهودهم وتعاونهم ،وعملهم
بها ،والتي باتت حتظى باالهتمام العاملي على جم� ��دد ًاع�ل��ى�أه�م�ي��ةدورال �ك��ادرال �ق �ي��ادييف
بروحالفريقالواحد.
وحتدث املطريي عنالكادرالقيادييفال�رشكة نطاقوا�سع،بلو�أ�صبحتمطالبوا�شرتاطات حتقيق�أهدافال�رشكةاال�سرتاتيجية،وتعزيز
ودوره احل� �ي ��وي يف ت�ن�ف�ي��ذ اخل �ط ��ط وب �ل��وغ دول�ي��ة واج�ب��ة التطبيق ( ت�ع��ار���ض امل�صالح� ،صورتهاومكانتهاحملياوخارجيا.
ودع��ا �إىل املحافظة على قيم ومبادئ العمل،
الأه ��داف ،فهو امل�س�ؤول عن ترجمة توجهات والف�سادالإداري،و�إدارةالعقود).
�إدارة ال ���شرك��ة وخ �ط �ط �ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة و�أو��ض��ح �أن الإدارة الناجحة الب��د و�أن ت�أخذ التي مع القيم امل�ؤ�س�سية املعمول بها� ،أو تلك
�إىل �إجن � ��ازات ملمو�سة ع�ل��ى �أر����ض ال��واق��ع ،بعنياالعتبارالتعاملاجلادواحلري�صمعهذه التي ت�سعى دولتنا احلبيبة �إىل تثبيتها والعمل
مو�ضحا �أنهم حمل ثقة واعتزاز ،و�أهل لتحمل املفاهيم،وعلىالنحوالذييعززمن�شفافيتها بها.
يف �أداء الأعمال ،ويجعلها ق��ادرة على مكافحة ويف اخلتام ق��ال للح�ضور ان هناك م�س�ؤولية
امل�س�ؤولية.
و�أ�ضاف ان" النجاح ال يت�أتى من فراغ ،ولكن الف�ساد ،وامل�ضي يف تنفيذ خططها ،يف ظل بيئة كبرية تقع على عاتقهم وهي م�س�ؤولية الدفع
منخاللتهيئةالأ�سبابوالعواملالالزمةمع عمل �صحية ومتكاملة ،تتوفر فيها عوامل نحو االل�ت��زام بهذه القيم ،مو�ضحا لهم �أنهم
الأمانواحلمايةوالو�ضوحوااللتزام.
تنافسعالميكبير
الكادر القيادي هو
و�أ� �ش��ار �إىل ان "البرتول الوطنية" �ساهمت
البقاءفيهلألجدر
المسؤول عن ترجمة
يف �إث� ��راء وب �ل��ورة الأف �ك��ار املتعلقة باملفاهيم
املذكورة،لكيتتواءممعطبيعة�أعمالالقطاع
واألفضلواألكثرقدرة
توجهاتإدارةالشركة
النفطي وحتقق املردود املنتظر ،وقد مت و�ضع
علىمواكبةالمتغيرات
وخططها االستراتيجية
جمموعة من اللوائح وال�ضوابط املنظمة حتت
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تويل �إدارة ال�رشكة اهتمام ًا كبري ًا بالكادر القيادي

م�ؤمتنون عليها ،و�أن الإدارة العليا على ثقة
ب��أن�ه��م ��س�ي�ب��ذل��ون ك��ل م��ا يف و�سعهم لتفعيل
��ض��واب��ط ول��وائ��ح ال�ع�م��ل ،وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ ،مبا يعزز من وجود بيئة عمل �صحية
ومن�ضبطة.

والإداري� � ��ة لتنظيم ال�ع�ق��ود ال�ت��ي ال تتوافر
بها نظم عادلة للرتقيات واالج ��ازات وحتى
ال �ع �ق��وب��ات وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال �ل��وائ��ح ال�ب��دائ�ي��ة
امل�ستخدمة ل�ضبط وت�يرة ال ��دوام واالل�ت��زام
بالعمل.

رقابة العقود
من جانبه �ألقى نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الإدارية والتجارية با�سم العي�سى ال�ضوء على
�أهمية االلتزام بقواعد �سلوك العمل وتطبيقها
يف رقابة العقود والعاملني فيها ،داعيا ر�ؤ�ساء
الفرق واملهند�سني الأوائل امل�س�ؤولني عن رقابة
العقود لتحمل م�س�ؤولياتهم والعمل على تطبيق
اللوائح.
ون�صح العي�سى م�س�ؤويل العقود باال�ستعانة
بنظم "البرتول الوطنية" القانونية واملالية

�أع�ضاء فريق العمل

تعارضالمصالح
والفساداإلداريوإدارة
العقود من مفاهيم
اإلدارة الهامة والضرورية
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من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية:
 احمد الفيلكاوي مدير دائ��رة الت�صنيعالأمثل -رئي�س اللجنة.
 عبدالرحمن امللحم رئي�س فريق تن�سيقاخلطط  -دائرة التخطيط ال�شامل (ع�ضو).
 � �س �ي��دارت��ا ت��راف �ي��دي م�ه�ن��د���س تخطيطالعمليات -م�صفاة ميناء االحمدي (ع�ضو).
 ح�صة املال مهند�س تخطيط  -جمموعةالت�صنيع الأمثل (ع�ضو).
 اف� �ن ��ان ال �ه��ا� �ش �م��ي  -دائ� � ��رة ال�ب�ح��ثوالتكنولوجيا( .ع�ضو).
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية:
 حممد ال�شمايل  -حملل اول امل�شاريعوالدرا�سات اخلا�صة( .ع�ضو).
 ��ص��ال��ح ال���ش�ط��ي  -حم�ل��ل اول تطويراملنتجات ومتابعة اجلودة (ع�ضو).

و�أك��د ان م�س�ؤويل العقود م�ؤمتنون على تطبيق
ق��واع��د �سلوك العمل وم��راق�ب��ة �أي ان�ح��راف��ات
حتدث يف العقود التابعة لإدارتهم ،داعيا �إياهم �إىل
عدم التهاون واالبالغ عن �أي جتاوزات يجدونها.
قواعد ال�سلوك
�شهد اللقاء عر�ضا مرئيا قدمته �ضابط الإل�ت��زام
بال�رشكة �إمي��ان الكندري ،التي عر�ضت نبذة عن
قواعد �سلوك العمل املتعلقة بالإف�صاح وتعار�ض
امل�صالح املحتمل وع��ن تلقي الهدايا ،وكذلك دور
الر�ؤ�ساء املبا�رشين يف تلقي البالغات وحماية املُبلغ
وحل امل�شكلة بالتعاون مع �ضابط االلتزام بال�رشكة.
ويف بداية العر�ض قدمت الكندري ج��زءا من
وثيقة قواعد �سلوك العمل ،مو�ضحة �أنها ميثاق
يحتوي على معايري �سلوكية يتعني على كل
عامل اتباعها ومراعاتها يف كل املعامالت.
تفعيلضوابطولوائح
العملووضعهاموضع
التنفيذيعززمنوجود
ل صحية
بيئةعم 

و�أو�ضحت �أن قواعد �سلوك العمل مل�ؤ�س�سة
ال �ب�ترول الكويتية و��شرك��ات�ه��ا التابعة متثل
امل�ب��ادئ الأ�سا�سية التي ت�ساعد على �ضمان
االلتزام بالقوانني واللوائح يف جميع الأوقات،
وك��دل �ي��ل ي�ب�ين كيفية ال�ت�ع��ام��ل ب�ين العاملني
بع�ضهم البع�ض والعمالء وال�رشكاء.
دور الر�ؤ�ساء
وعن دور الر�ؤ�ساء املبا�رشين يف ال�رشكة قالت
ال�ك�ن��دري� ،أن�ه��م م�س�ؤولون ع��ن احل�ف��اظ على
بيئة العمل من�ضبطة و�صحية يف كل الأوق��ات،
حيث يجب عليهم �أن ي�رشحوا للعاملني �أهمية
االلتزام بقواعد �سلوك العمل ،و�أن ي�شجعوا
العاملني على مناق�شة معايري ممار�سة الأعمال،
وك��ذل��ك ي�ج��ب عليهم اال��س�ت�ج��اب��ة ع�ل��ى ال�ف��ور
وب�شكل �رسيع للمالحظات وامل �خ��اوف التي
يثريها العاملون.
وم��ن �أه ��م الأدوار ال�ت��ي يجب على ال��ر�ؤ��س��اء
املبا�رشين القيام بها هي حماية العاملني من
عمليات االن �ت �ق��ام ،حينما ي�ق��وم��ون ب��الإب�لاغ
بح�سن نية عن �أي��ة جت��اوزات ي�شعرون ب�أنها
تنتهك القانون �أو قواعد �سلوك العمل.
حماية املبلغ
وعن هذا الدور بالتحديد قالت الكندري ان
قواعد �سلوك العمل تن�ص على حماية املبلغ،
فعملية تلقي البالغ حتافظ على �رسية هوية
العاملني الذين �أبلغوا عن التجاوز بالإ�ضافة
�إىل الأ� �ش �خ��ا���ص امل �� �ش�ترك�ين يف التحقيق
ك�شهود.
و�أو��ض�ح��ت �أن م�ؤ�س�سة ال�ب�ترول و�رشكاتها
التابعة حتظر االن�ت�ق��ام م��ن �أي �شخ�ص قام
بح�سن نية بالإبالغ عن خماوف� ،أو امل�شاركة
يف حت�ق�ي��ق يف م�ث��ل ه ��ذه ال �ت �ق��اري��ر� � ،س��واء مت
العيسى :االلتزام بقواعد
سلوك العمل وتطبيقها
في رقابة العقود
والعاملين فيها

�إميان الكندري

�إج��راء التحقيق بوا�سطة ال�رشكات النفطية،
�أو م�ؤ�س�سة ال�ب�ترول الكويتية� ،أو بوا�سطة
حمكمة.
الإبالغ عن التجاوزات
وعن عملية الإبالغ قالت الكندري� ،إذا كان �أحد
العاملني �أو الأطراف اخلارجية على دراية ب�أي
موقف ما قد ينتهك القانون� ،أو قواعد ال�سلوك،
�أو �سيا�سات ال�رشكة ،ف�إننا نحثهم ب�شدة على
الإب �ل�اغ ع�ن��ه �إىل ��ض��اب��ط االل �ت ��زام م��ن خ�لال
الهاتف� ،أو الربيد الإلكرتوين� ،أو خطاب� ،أو
ب�صفة �شخ�صية� ،أو غري ذلك ،و�سوف يراجع
�ضابط االل �ت��زام التجاوز وي�ق��رر كيف �سيتم
التعامل معه.
�أما يف حالة �إبالغ �أحد العاملني عن جتاوز �إىل
اجلهة غ�ير املنا�سبة ،فيجب على ه��ذه اجلهة
�إر�سال الق�ضية �إىل �ضابط االلتزام للمراجعة.
الإف�صاحات
كل عامل يف موقعه م�س�ؤول عن الإف�صاح عن �أي
معلومات �أو �أن�شطة ت�رض مب�صلحة ال�رشكة كي
يظل يف �إطار االلتزام ،وتت�ضمن احلاالت التي
تتطلب الإف�صاح ،على �سبيل املثال ال احل�رص،
ما يلي:
تعار�ض امل�صالح :يتعني على ك��ل عامل طلب
الإر�شاد من الرئي�س املبا�رش �أو �ضابط االلتزام
يف حالة حدوث تعار�ض يف امل�صالح �أو حتى عند
احتمال ظهور �أو ما يبدو وك�أنه ظهور لتعار�ض
يف امل�صالح.

العمل اخل��ارج��ي� :إذا ك��ان عقد توظيف �أح��د
العاملني مع ال�رشكات النفطية ي�سمح بالعمل
اخل��ارج��ي ،يجب على العامل احل�صول على
موافقة كتابية وفقا ل�سيا�سة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�رشكاتها النفطية قبل ق�ب��ول �أي
عمل �إ�ضايف ،ويجب على العاملني �أي�ضا �إعالم
الرئي�س املبا�رش �إذا كانت املهام املنوطة بهم يف
العمل خارج ال�رشكة تتغري ب�شكل كبري.
وعند م�شاركة معلومات مع �أ�شخا�ص خارج
ال ���شرك��ة ،ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ع��ام��ل احل���ص��ول على
ت��رخ�ي����ص م�سبق وف �ق��ا ل�سيا�سة ال���شرك��ات
النفطية.
العالقات العامة :يجب على العاملني عدم التعليق
�أو التعامل مع �أي جهات خارجية بخ�صو�ص
ت�رصيحات �صحفية �إذا كانت تت�ضمن �أعمال
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها النفطية،
و�إحالة الطرف اخلارجي �إىل العالقات العامة
والإعالم وهي اجلهة املخولة بذلك.
تلقى الهدايا :يتعني على العامل يف حال تلقيه
هدية ت�صل قيمتها �إىل مائة دينار �أو �أك�ثر �أو
�أي قيمة نقدية �أق��ل م��ذك��ورة يف الئحة اجلهة
التي يعمل بها العامل �أن يقوم ب�إخطار رئي�سه
امل�ب��ا��شر و��ض��اب��ط االل �ت��زام ب��ذل��ك ،واالل �ت��زام
بالتعليمات اخلا�صة بهذا ال�ش�أن.
يجب على املوظف �إعالم رئي�سه املبا�رش خطي ًا
بالإ�ضافة �إىل �ضابط االلتزام مع ذكر املعلومات
التالية :اجلهة التي قدمت الهدية  -نوع التعامل
مع ال�رشكة  -نوع الهدية – قيمة الهدية.
�إن معظم ال�رشكات النفطية يقوم باالعتذار عن
قبول الهدية ،خا�صة يف حاالت تلقي الهدايا من
قبل املقاولني ،عن طريق رد الهدية مع ر�سالة
اع�ت��ذار تو�ضح �أ��س�ب��اب رف�ض ال�ه��دي��ة ،وه��ذا
يعترب الإجراء الأ�صح.
الكندري :يتعين على كل

عامل اتباع ومراعاة قواعد
سلوك العمل في كل
المعامالت
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بيئة

في مصفاة ميناء االحمدي

البيئة حاضرة!
املحافظة على البيئة ورفع الوعي البيئي ثقافة
را�سخة ومت�أ�صلة يف "ال��ب�ترول الوطنية"،
وانطالقا من احلر�ص على رفع الوعي البيئي
بطرق علمية �أك��ادمي��ي��ة ،ا�ست�ضافت دائ��رة
ال�صحة وال�سالمة حما�ضرة توعوية حول
قانون حماية البيئة رقم ( )42ل�سنة ،2014
واملعدلة �أحكامه بالقانون رق��م ( )99ل�سنة
 2015والقرار رقم ( )8ل�سنة  2017ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون.
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رفع مستوى الوعي
بقوانين البيئة وأهمية
المحافظة عليها لدى
موظفي الشركة

الدكتور ح�سني غلوم �أثناء تقدمي حما�رضته

حماية الهواء!
ا�ستهل رئي�س ق�سم ر�صد مياه البحر يف �إدارة
جودة املياه بالهيئة العامة للبيئة د .ح�سني غلوم
امل�ح��ا��ضرة بح�ضور م ��دراء ال��دوائ��ر ور�ؤ��س��اء
ال�ف��رق يف م�صفاة ميناء الأح �م��دي �آل�ي��ة حماية
ال �ه ��واء اخل ��ارج ��ي م��ن ال �ت �ل��وث ،وال �ت �ط��ورات
ال�سكانية يف الكويت ،وم�صادر انبعاث ملوثات
الهواء وهي:
 قطاع الطاقة. القطاع ال�صناعي. القطاع الزراعي. قطاع النقل. -قطاع النفايات.

جلودة الهواء يف دولة الكويت ،وتلزم اجلهات
احلكومية واخلا�صة ب�إن�شاء �أنظمة الر�صد
وامل��راق�ب��ة امل�ستمرة جل ��ودة ال �ه��واء يف نطاق
�أعمالها وان�شطتها وربطها بالهيئة.
وتتمثل القواعد التنفيذية لن�ص امل��ادة  51من
القانون التي تلتزم بها اجلهات احلكومية يف:
�	-1إن�شاء �أنظمة تكون نظريات عملها معتمدة
من الهيئة العامة للبيئة لر�صد ومراقبة جودة
الهواء.
 -2ع�م��ل جميع م��ا ي �ل��زم م��ن �أع �م��ال �صيانة
وم� �ع ��اي ��رة وت��ب ��دي ��ل ق �ط ��ع ال��غ��ي ��ار وت ��وف�ي�ر
وا�ستخدام امل�ستهلكات ل�ضمان دقة البيانات
التي ت�صدر عن �أنظمة الر�صد واملراقبة من
�رشكات معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.

متطلبات التدقيق وا�ستخدام و�سائل منا�سبة
للر�صد مل�ع��دالت انبعاث ال �غ��ازات املختلفة يف
امل�ن���ش��أة ،وت�ك��ون م�ب��ادئ عمل تلك الو�سائل
معتمدة لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية� ،أو
وكالة البيئة الأوروبية.
مادة 57

تلتزم اجلهة املخت�صة ب�إعداد وتطوير وتنفيذ
وحت��دي��ث اخلطة الوطنية للتخل�ص م��ن امل��واد
امل�ستنفدة ل�ل��أوزون واال��ش�راف على تنفيذها
بالتعاون مع اجلهات املعنية واملنظمات الإقليمية
والدولية .ومبوجب القواعد التنفيذية لن�ص املادة
 57من القانون (االخت�صا�صات وااللتزامات)
مادة 51
ي�ق��وم ق�سم الأوزون ب ��إع��داد وت�ط��وي��ر اخلطة
�رشح غلوم املادة رقم ( )51من القانون التي
الوطنية للرقابة على املواد اخلا�ضعة يف اتفاقية
مادة 52
تلتزم الهيئة فيها ب�إن�شاء وتطوير وحتديث تلتزم كافة املن�ش�آت يف مبا�رشتها لأن�شطتها فينا وفقا لأح�ك��ام ب��روت��وك��ول مونرتيال و�أي
�شبكة وط�ن�ي��ة ل�ل��ر��ص��د وامل��راق �ب��ة امل�ستمرة بعدم انبعاث �أو ت�رسب ملوثات ال�ه��واء مبا تعديالت �أو تنقيح يطر�أ على االتفاقية.
ي�ج��اوز احل ��دود امل�سموح بها وال�ت��ي حتددها
القانون يلزم المنشآت
إنشاء وتطوير وتحديث
الالئحة التنفيذية للقانون ،وتن�ص القواعد
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ن����ص امل� ��ادة  52م��ن ال �ق��ان��ون -
بعدم تجاوز الحدود
شبكة وطنية للرصد
االلتزامات واال��ش�تراط��ات – ب ��أن تلتزم كافة
المسموح بها من
والمراقبة المستمرة
املن�ش�آت وامل��راف��ق والن�شاطات وال�صناعات
ملوثات الهواء
لجودة الهواء
التي تتطلب درا�سات تقييم املردود البيئي� ،أو
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الدكتور ح�سني غلوم
مادة 62

يحظر ا�سترياد �أو ت�صدير �أو ت�صنيع امل��واد
اخلا�ضعة للرقابة الواردة باملرفقات (ب ،ج ،ه)
من بروتوكول مونرتيال� ،أو ا�سترياد �أو ت�صدير
الأجهزة واملعدات التي حتتوي على هذه املواد
�إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة.
مادة 63

تلتزم جميع اجلهات والأفراد عند القيام ب�إ�صالح
و�صيانة الأجهزة واملعدات التي حتتوي على �أي
من املواد اخلا�ضعة للرقابة ،باال�شرتاطات واملعايري
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
العقوبات
 م ��ادة رق��م ( )136م��ن ال �ق��ان��ون :يعاقببغرامة ال تقل عن ثالثني �أل��ف دينار وال تزيد
عن الهيئة العامة للبيئة

�أن�شئت الهيئة العامة للبيئة بنا ًء على القرار
 21لعام  1995واملعدل حتت رقم  16لعام
 1996وفى عام � 2014صدر قانون حماية
البيئة اجلديد وحمل رقم  42لعام 2014
واملعدل بع�ض �أحكامه بالقانون رقم " " 99
لعام  2015والذي ين�ص على ما يلي:
الهيئة العامة للبيئة ه��ي هيئة ع��ام��ة ذات
�شخ�صية اعتبارية ول�ه��ا ميزانية ملحقة
تعنى ب�شئون البيئة ،ولها الوالية العامة
ع �ل��ى �� �ش� ��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة يف ال ��دول ��ة ،وتلحق
مبجل�س ال ��وزراء ،وي�رشف عليها املجل�س
الأعلى للبيئة ،وتخت�ص الهيئة بالقيام بكافة
الأع�م��ال وامل�ه��ام الكفيلة بحماية البيئة يف
البالد وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
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املهند�س حممد غلوم

املهند�س علي الفرج

بغرامة ال تقل عن خم�سني �ألف دينار وال تزيد
عن مئتي �ألف دينار لكل من خالف حكم املادة
( )56من القانون .كما يعاقب املدير امل�س�ؤول
عن املن�ش�أة املخالفة حلكم الفقرة الثانية من
املادة امل�شار �إليها بغرامة ال تقل عن �ألف دينار
وال تزيد على خم�سة �آالف دينار.

عن � 150ألف دينار كل من خالف املادة ()52
واملادة ( )53من هذا القانون.
 م ��ادة رق��م ( )137م��ن ال �ق��ان��ون :يعاقببغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار ،وال تزيد
على خم�سة �آالف دينار ،مع م�صادرة الأجهزة
واملعدات امل�ستخدمة كل من خالف املادة ()54
واملادة ( )55من هذا القانون.
قرارات ولوائح
 م ��ادة رق��م ( )136م��ن ال �ق��ان��ون :يعاقب ك�م��ا ت �ن ��اول امل�ه�ن��د���س حم�م��د غ �ل��وم ال��ق ��راراتواللوائح والأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام قانون
حماية البيئة ،والإح��داث �ي��ات اخلا�صة مبواقع
عقوبات مالية كبيرة
حمطات الر�صد العائمة قبالة ال�شواطئ الكويتية.
تنتظر المخالفين
م��ن ج��ان�ب��ه ،ت �ن��اول امل�ه�ن��د���س ع�ل��ي ال �ف��رج من
الهيئة العامة للبيئة كيفية �إدارة النفايات ب�شتى
لقانون حماية البيئة
�أنواعها ،ومدى انعكا�س الإدارة اخلاطئة على
رقم  42لسنة 2014
البيئة و�صحة االن�سان.
• و�ضع وتطبيق ال�سيا�سة العامة للدولة يف
�ش�أن حماية البيئة وو�ضع اال�سرتاتيجيات
وخطط العمل من �أجل حماية البيئة و�صون
امل ��وارد الطبيعية والنظم البيئية وحتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
• مواجهة الكوارث البيئية و�إن�شاء وتطوير
قاعدة بيانات بيئية �شاملة للدولة.
• الإعداد والإ��شراف على تنفيذ خطط عمل
متكاملة ت�شمل جميع م��ا يتعلق بحماية
البيئة يف املدى القريب والبعيد بالتن�سيق مع
الأجهزة املعنية يف الدولة.
• الإ� �ش�راف على الأن���ش�ط��ة والإج � ��راءات
واملمار�سات املعنية بحماية البيئة.
• �إع� ��داد م ���شروع��ات ال �ق��وان�ين وال�ل��وائ��ح
وال�ن�ظ��م واال� �ش�تراط��ات اخل��ا��ص��ة بحماية

البيئة ومتابعة تنفيذها.
• امل�شاركة يف دع��م الأب �ح��اث وال��درا��س��ات
البيئية و�صيانة مواردها.
• حتديد امل�شاكل البيئية واق�تراح احللول
املنا�سبة لها.
• درا�سة االتفاقيات الدولية املعنية ب�ش�ؤون
البيئة.
• تطوير وتنفيذ امل�سوحات البيئية ال�شاملة
وب���رام���ج امل ��راق��ب ��ة امل �� �س �ت �م��رة ل�ل�م�ع��اي�ير
وامل�ؤ�رشات البيئية.
• و� �ض��ع الإط � ��ار ال �ع��ام ل�برام��ج التوعية
البيئية.
• متابعة التطورات امل�ستجدة يف القانون
الدويل يف جمال حماية البيئة.

مبادرات

مشاكل التآكل

دروس مستفادة
�إن التكرير الهوائي للنفط املتبقي هو
عبارة عن عملية معاجلة هيدروجينية
�أثبتت فاعليتها من خ�لال �إزال��ة عن�صر
الكربيت م��ن النفط املتبقي يف وح��دات
النفط اخل��ام .وتتجلى ه��ذه العملية يف
�إزالة املعادن والكربيت والنرتوجني من
املتبقي الهوائي حتت ت�أثري �ضغط ودرجة
ح��رارة عاليتني ،مع وجود مادة ح َفازة
وهيدروجني ،وحتدث عادة م�شاكل الت�آكل
وااله�ت�راء بعد حتديث ال��وح��دة ،وذلك
نتيجة لعدم تنقية املواد مبا فيه الكفاية
�أثناء القيام بعملية التحديث.

عرض حول مشاكل
التآكل في وحدات التكرير
الهوائي للنفط المتبقي
ودروسها المستفادة

يف م�ؤمتر النفط املتبقي الأخ�ير ال��ذي عقد يف
ثالث حاالت
هذه كانت مقدمة عر�ض حول م�شاكل الت�آكل الكويت ،وذل��ك ك��ورق��ة عمل علمية للحد من
يف وح��دات التكرير الهوائي للنفط املتبقي ،م�شاكل الت�آكل على النحو التايل:
و�أ�سبابه وال��درو���س امل�ستفادة� ،إ�ضافة �إىل
احلالة الأوىل
ال �ت��و� �ص �ي��ات ،ق��دم��ه م�ه�ن��د���س تفتي�ش علي نتيجة ل��درج��ة احل � ��رارة ال�ع��ال�ي��ة لكربيتيد
ال���ش�ط��ي ،ومتخ�ص�ص يف التفتي�ش �سنهل الهيدروجني  H2S/H2لوحظ وجود ت�آكل يف
فيبات ،حيث ا�ستعر�ضا تاريخ ثالث حاالت املجزِئ (جهاز الف�صل).
وال��درو���س امل�ستفادة منها� ،أم��ام امل�شاركني وق ��د ك�شفت ع�م�ل�ي��ات التفتي�ش ع��ن وج��ود

ق ��اذورات عالقة على الأط� ��راف� ،إ�ضافة �إىل
وجود روا�سب على جانب الهيكل /الق�رشة،
حيث �أن هذا اجلانب للر�أ�س الطايف امل�صنوع
من الفوالذ الكربوين مت�آكل ب�شدة مما �أدى �إىل
فقدان  0،33من الإن�ش من �سماكته� ،أي ما
يعادل ( 8.3مم)� .إ�ضافة �إىل ذلك ،لوحظ �أن
هناك نق�ص ًا يف ال�سماكة يقدر بـ  0.6من الإن�ش
يف الق�سم املت�آكل ل�صفيحة الأن�ب��وب املثبتة.
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البد من اتخاذ تدابري �رسيعة وفعالة ملواجهة الت�آكل يف الأنابيب لتجنب اخل�سائر املرتتبة عليها ..يف الإطار علي ّ
ال�شطي

لقد مت �إع��ادة تركيب جزء من �أنبوب حلزمة
الأنابيب.
ميكن ر�ؤية ال�صور والر�سوم التي تظهر حجم
و�أماكن الت�آكل يف ال�رشيحتني التاليتني.

قطره � 16إن�ش ًا ،ويف لوح االرتطام املقابل .لقد
الحظنا انتفاخ ًا يف �صفيحة االرتطام و�أي�ض ًا
لوحظ �أن هناك ترقق ًا على طول اجتاه التدفق،
تعر�ض حلام فيليه (ال�رشيحة الطرية)
وقد
َ
ب�ين �صفيحة االرت �ط ��ام وال ��ر�أ� ��س اجلنوبي
(الطرف النهائي) �إىل ت�آكل /تعرية ب�شكل
عمودي على اجلانب ال�سفلي.
لقد مت ا�ستبدال �صفيحة االرت �ط��ام املت�آكلة
وامل �ث �ق��وب��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ال��و� �ص �ل��ة امل��رف�ق�ي��ة
(للأنابيب) لفوهة امل��دخ��ل ،ولكن ه��ذه املرة
ب�سماكات �أكرب.

احلالة الثانية
ت�آكل يف �ألواح االرتطام وفوهة مدخل الأنبوب
ال��داخ�ل��ي يف ح��اوي��ة الف�صل على ال �ب��ارد ذي
ال�ضغط العايل،
حيث ك�شفت عمليات التفتي�ش عن وجود ت�آكل
�شديد ،مع وجود ثقوب يف فوهة مدخل �أنبوب
الو�صلة املرفقية للأنابيب ( )N1الذي يبلغ

�أ�سباب الت�آكل
كان الت�آكل �سيزداد ب�رسعة يف جمرى مدخل
احل��اوي��ة بعد القيام بعملية التجديد� ،إذ �إن
ال �ف��راغ ال��واق��ع ب�ين نقطة خ ��روج الو�صلة
املرفقية الداخلية لفوهة املدخل يف �صفيحة
االرتطام مل يتم تغيريه �أثناء عملية التجديد،
ورمبا يكون ذلك قد �أ�سهم يف تعرية �صفيحة
االرتطام والو�صلة املرفقية للمدخل يف اجتاه
التدفق ،ولوحظ �إن الكتلة التي تبلغ كثافتها
� NH4HSأي ما يعادل  51.1114غ/مول
(ت�ضاءلت قلي ًال ب�شكل عام ،كما لوحظ وجود
نتوءات عر�ضية ي�صل وزنها �إىل � %wt 4أثناء
اال�ضطرابات الت�شغيلية).
يف احلقيقة هناك �أ�سباب �أخرى للت�آكل ت�شمل

�أ�سباب الت�آكل
ت��آك��ل �صفيحة الأن �ب��وب امل�صنوعة م��ن م��ادة
الفوالذ الكربوين ،والتواءات ،وق�ضبان ربط،
و�أ�رشطة التفافية جانبية� ،إ�ضافة �إىل الر�أ�س
الطايف ،وكل ذلك مرده �إىل ارتفاع يف درجات
ح���رارة الت�شغيل ،ويف م�ستويات كربيتيد
الهيدروجني .H2S

إزالة المعادن والكبريت
والنتروجين من المتبقي
الهوائي تحت ضغط
وحرارة عاليتين
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اجلريان امل�ضطرب عند املدخل ،حيث تزداد
كمية ال�سائل ( )%لو قارناها بالغاز ،ما بني
الفرتة التي �سبقت التجديد والفرتة التي تلته
( % 3بعد التجديد مقارنة بـ  % 1.6قبل
التجديد).
احلالة الثالثة
نتيجة ل��درج��ة احل � ��رارة ال�ع��ال�ي��ة لكربيتيد
الهيدروجني  H2S/H2لوحظ وجود ت�آكل يف
�أنابيب املجزِئ (جهاز الف�صل) ل�شفط الديزل
من حاوية لأخرى.
لقد مت تركيب وت�شغيل �أنابيب �شفط ال�سوائل
كجزء من الوحدة الأ�سا�سية للتكرير الهوائي
للنفط املتبقي وذلك يف عام � ،1988إذ مت �إ�ضافة
م�ق��دار �ضئيل م��ن جم��رى ال���ش� َف��اط امل�ج�زِئ
(جهاز الف�صل) ذي درج��ة احل��رارة العالية
لق�سم �شفط ال�سوائل من حاوية لأخرى ،وذلك
يف ع��ام  ،1993حيث ك��ان��ت درج ��ة احل ��رارة
الت�شغيلية ملجرى �شفط ال�سوائل من حاوية
لأخرى بالأ�سا�س  581فهرنهايت� .إن جمرى
تجديد الوحدة لزيادة
طاقتها اإلنتاجية وإطالة
عمرها يتطلب مراجعة
شاملة لظروف العمل

ي�ؤدي ت�آكل الأنابيب �إىل �إعاقة عمليات الإنتاج ..يف الإطار �سنهل فيبات

�شفط ال�سوائل والوا�صل �إىل �أنابيب �سحب
الديزل م�صنوع من مادة الفوالذ الكربوين،
ويف احلقيقة مل ُيالحظ وج��ود ت�آكل ُيذكر يف
الأنابيب قبل عملية التجديد.
و�صلت درج ��ة احل� ��رارة الت�شغيلية ملجرى
�شفط ال�سوائل م��ن ح��اوي��ة لأخ ��رى منذ عام
� 2004إىل  636فهرنهايت ،واملادة االن�شائية
لأنابيب �سحب الديزل الرئي�سية م�صنوعة من
مادة الكروم  ½ – 5Crموليبدينوم ،ويقدر
معدل الت�آكل قبل التجديد بـ  0.6مم� /سنوي ًا.
لقد ك�شفت عمليات التفتي�ش عن وجود ت�آكل
ونق�ص يف ال�سماكة يف ف��وه��ة م��دخ��ل �أن�ب��وب
ال�سوائل ( )N7يف برج �سحب الديزل ،ومت
تركيب �أك�م��ام داخلية م�صنوعة من الفوالذ
الغري قابل لل�صد�أ (�ستينل�س �ستيل) عيار SS
 316يف ال�سنة التي توقف العمل فيها 2010
وذلك بهدف احلد من الت�آكل يف الفوهة.
�أ�سباب الت�آكل
تو�صيات (مت الأخذ بها جميعاً)
• �أر�ضية ال�شفَاط املجزِئ (جهاز الف�صل)/
مبادل ح��رارة التغذية� :سيتم ��شراء حزمة
�أنبوبية جديدة مبواد حم�سنة ال�ستخدامها
يف �سطوح جانب الهيكل /الق�رشة.

حاالت الفشل والتراجع
في أداء المعدات أو
المواد يجب أن تحظى
باالهتمام الكامل

العالية لكربيتيد الهيدروجني  H2S/H2ما
هو �إال وظيفة من وظائف مواد البناء ودرجات
احل� ��رارة والتكثيف ال ��ذي يبلغ م�ستويات
كربيتيد الهيدروجني .H2S

مب��ا �أن ق�سم الأن��اب�ي��ب امل�صنوعة م��ن م��ادة
ال�ف��والذ الكربوين واملو�صولة بجهاز �شفط
الديزل م�صممة بالأ�سا�س للعمل وفق درجة
حرارة تبلغ  631فهرنهايت ،وبدرجة حرارة
ت�شغيلية تبلغ  581فهرنهايت ،جنم عن ذلك
ت�سارع يف ت�آكل ق�سم الأنابيب امل�صنوعة من
مادة الفوالذ الكربوين نتيجة درجة احلرارة
العالية ويف م�ستويات كربيتيد الهيدروجني
� H2Sأث �ن ��اء �آخ ��ر ت�شغيل لق�سم ال���ش� َف��اط
املجزِئ (جهاز الف�صل) بعد عملية التجديد
عندما كان يعمل بدرجة حرارة ت�صل �إىل 636
فهرنهايت� .إن الت�آكل ب�سبب درجة احلرارة

الدرو�س امل�ستفادة
�إن جت��دي��د �أي ��ة وح ��دة ب�ه��دف زي ��ادة طاقتها
الإن �ت��اج �ي��ة و�إط ��ال ��ة م ��دة ع�م�ل�ه��ا وحت�سني
مردودها �إ�ضافة �إىل زيادة قوة حتمل طاقتها
الت�شغيلية وما �شابه ذلك ،يقت�ضي �أن ي�شتمل
على مراجعة �شاملة لظروف العمل وامل��واد
الداخلة فيه والرتاجع املتوقع يف �أداء معداتها
نتيجة للتغيريات التي تنطوي عليها عملية
الت�صنيع /الت�شغيل.
�إن ح��دوث ح��االت الف�شل وال�تراج��ع يف �أداء
املعدات �أو امل��واد والناجم عن ع��دم كفاية يف
ت�صميم امل �ع��دات �أو ��س��وء اخ�ت�ي��ار امل ��واد يف
مرحلة ت�صميم عملية التجديد يجب �أن يحظى
باالهتمام الكامل.

• يف ال��وق��ت احل� ��ايل ،مل تتخذ تو�صيات
حمددة تتعلق باحلاويات التي حتمل الرمز
 ،HPCSولكن �سيتم تقييم �أداء �صفيحة
االرت�ط��ام املو�سعة يف الفرتة القادمة التي
�سيتم فيها التوقف عن العمل وعندها �سيتم
اتخاذ تو�صية بذلك.

• �أنابيب املجزِئ (جهاز الف�صل) ل�شفط
الديزل من حاوية لأخرى :مت الأخذ بتو�صية
تتعلق ب�ج��زء كربيتيد ال�ه�ي��دروج�ين لهذا
اخل��ط وذل��ك بهدف تقوية ال�ف��والذ ال�صلب
للحد م��ن ال�ت��آك��ل نتيجة ل��درج��ة احل ��رارة
العالية لكربيتيد الهيدروجني .H2S/H2
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لقاء

لقاء مع رئيس
مختبر مصفاة

ميناء األحمدي

القلب النابض!

الكندري :حصلنا على

جوائز عالمية وتشرف
على المختبر هيئات
ذات مصداقية عالية

املختربات يف م�صايف النفط هي مبثابة القلب الناب�ض للم�صايف ،وعني امل�صفاة،
�إذ يتم من خاللها فح�ص مركبات النفط اخلام وفرزها وت�صنيفها بطريقة علمية،
بح�سب الطرق املعمول بها عامليا لت�صنيف املنتجات النفطية للت�صدير واال�ستهالك
املحلي .وملعرفة �آلية عمل خمترب م�صفاة ميناء الأحمدي ،والأق�سام التي يتكون
منها ،توجهنا �إىل رئي�س ق�سم خمترب امل�صفاة حممد الكندري ،ودار احلوار التايل:

• هل ميكن �إعطاء القارئ نبذة خمت�رصة عن
طبيعة عمل املخترب؟

خمترب م�صفاة ميناء الأحمدي يتبع دائرة
اخلدمات الفنية يف امل�صفاة ،والدور الرئي�سي
للمختربات ينح�صر يف �إج���راء التحاليل
الكيميائية والفيزيائية لتحقيق الهدف
الرئي�سي لل�شركة ،وهو انتاج �أنواع خمتلفة
من الوقود ،بالإ�ضافة اىل انتاج مواد �أخرى
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ت�ستخدم يف �صناعات متنوعة .ل��ذا يقوم املعنية ،و���س��وف يت�ضاعف ع��دد العينات
املخترب بفح�ص العينات قبل و�أثناء وبعد والفح�ص بعد انتهاء وت�شغيل م�شروع الوقود
الت�صنيع للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات البيئي.
الفنية املعتمدة.
يقوم خمترب م�صفاة االحمدي حاليا با�ستالم • ما هي �أق�سام املخترب؟
�أكرث من  1000عينة يوميا واجراء �أكرث من ينق�سم املخترب اىل ( )5خمتربات تتباين يف
 6000فح�ص معتمد عامليا لت�أكد من مطابقتها نوعية الفحو�صات ونوعية العينات ،ويقوم
للموا�صفات الفنية من ثم اب�لاغ الأق�سام املخترب بفح�ص النفط اخل��ام واملركبات

يعد املخترب مبثابة القلب الناب�ض يف عمل امل�صايف

الو�سطى واملنتجات املبا�شرة من جميع وت�ستخدم هذه اخلا�صية يف اختيار امل�ضخات • نعود �إىل الأق�سام �أو املختربات التي يت�شكل
وحدات الت�صنيع للعينات الهيدروكربونية ومراقبة التبادل احلراري.
منها خمترب امل�صفاة؟
ال�سائلة.
ومعظم االختبارات من النوع الفيزيائي،
وت�ستخدم �أح���دث التقنيات والأج��ه��زة
احلديثة لقيا�س اخل��وا���ص املختلفة مثل
الكثافة ،وال��ل��زوج��ة ،ودرج ��ة الومي�ض،
وال��ت��ق��ط�ير ،ودرج����ة ال�����س��ح��اب ،ودرج ��ة
االن�سكاب ،ودرجة التجمد ،وتعيني ن�سبة
املياه واالمالح يف العينات الهيدروكربونية.

• خم�بري��ا م ��اذا تعني ك��ل ح��ال��ة م��ن الناحية
املخربية؟

الكثافة :وه��ي الن�سبة بني ال��وزن واحلجم
وت�ستخدم حل�ساب الكميات يف عمليات البيع
وال�شراء حيث تقا�س ال�شحنات باحلجم ،ثم
يتم حتويلها �إىل اوزان ،حيث ان عمليات البيع
وال�شراء حت�سب بالوزن.
اللزوجة :وهي مقاومة ال�سوائل لالن�سكاب،
دور المختبرات إجراء
التحاليل الكيميائية
والفيزيائية لتحقيق
الهدف الرئيسي للشركة

درجة الومي�ض :وهي تعني درجة احلرارة
التي تتيح للأبخرة فوق �سطح ال�سوائل �أن
ت�شتعل ،وت�ستخدم ه��ذه اخلا�صية يف �أم��ور
ال�سالمة والتخزين.
اختبار التقطري :يقي�س تطاير املنتج ،وي�ستفاد
منه يف مالئمة ال��وق��ود للمحركات املختلفة
(�سيارات " طائرات – مكائن) حيث ان لكل
حمرك مدى من الغليان للوقود امل�ستخدم.
درجة ال�سحاب :عند تربيد املنتجات ال�شفافة
يبد�أ تكون بلورات �شمعية تتكون �أ�سا�سا من
مركبات البارافينات ،وميكن ان ت ��ؤدي �إىل
حدوث ان�سدادات يف املر�شحات املارة بها.
درج��ة االن�سكاب :هي درج��ة احل��رارة التي
يكون فيها املنتج يف احلالة ال�سائلة وبعدها
ي��ب��د�أ بالتجمد ،وي�ستفاد منها يف اختيار
موا�صفات امل�ضخات عند اختبار درج��ات
احل����رارة املختلفة خ�صو�صا يف ال�شتاء
واملناطق الباردة.
ت��ع��ي�ين ن�سبة امل��ي��اه والأم���ل��اح يف النفط
واملنتجات :يتم تعيني كمية املياه من النفط
اخلام لإجراء عملية ت�صحيح لل�سعر ،حيث �أن
املاء ال يدخل يف التقييم ،ووجود �أمالح ي�ؤثر يف
وحدات الت�صنيع وحدوث م�شاكل ت�آكل ،لذلك
البد من �إزالة االمالح من النفط.

( Quality Controlخمترب مراقبة اجلودة
( -1خمترب الروتني -خمترب الزيت حيث يقوم
هذا املخترب بفح�ص النفط اخلام واملركبات
الو�سطى واملنتجات املبا�شرة م��ن جميع
وح��دات الت�صنيع للعينات الهيدروكربونية
ال�سائلة.
معظم االخ��ت��ب��ارات يف ه ��ذا امل��خ��ت�بر من
النوع الفيزيائي وت�ستخدم �أحدث التقنيات
والأجهزة احلديثة لقيا�س اخلوا�ص املختلفة
مثل الكثافة  -اللزوجة  -درجة الومي�ض -
التقطري  -درجة ال�سحاب  -درجة االن�سكاب
 درجة التجمد  -تعني ن�سبة املياه واالمالحيف العينات الهيدروكربونية.
 -2خمترب ا�صدار �شهادات املنتجات النهائية
( )Certificationي��ق��وم ه��ذا املخترب
بفح�ص املنتجات النهائية واملعدة للت�صدير
العاملي واال�ستهالك املحلي وت�شمل منتجات
يستلم المختبر أكثر

من  1000عينة يومي ًا

وإجراء أكثر من 6000

فحص معتمد عالمي ًا
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ي�ؤدي خمترب م�صفاة ميناء الأحمدي دور ًا هام ًا يف حتقيق جودة منتجات ال�رشكة

النافثا  -جازولني ال�سيارات  -الديزل بكافة يف وحدات الت�صنيع املختلفة مثل حماليل • ماهي ا�ستعدادات املخترب مل�رشوع الوقود
انواعه  -زيت الوقود الثقيل.
االحما�ض وال�صودا الكاوية واالمينات البيئي؟

املنتجات النهائية تكون دائما خليطا من
عدة منتجات مبا�شرة ويقوم ق�سم تخطيط
العمليات بالتن�سيق مع خمترب املنتجات
النهائية ،يف حت�ضري اخللطات وفح�صها
للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املو�ضوعة
من قبل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
( -3خمترب الغاز –  )Gas Labيقوم
هذا املخترب بفح�ص جميع عينات الغازات
من جميع وحدات الت�صنيع بالإ�ضافة اىل
حتاليل الغازات البرتولية امل�سالة وهي
الربوبان والبيوتان اللذان يتم ت�صديرهما
و�أي�ضا يتم عمل خلطة منهما ال�ستخدامها
حمليا لغاز الطبخ.
 -4خم ��ت�ب�ر ال ��ك ��ي ��م ��ي ��اء ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي
( )Analytical Labيقوم هذا املخترب
ب�إجراء التحاليل املعقدة ن�سبيا وت�شمل
امل ��ع ��ادن ال ��ن ��ذرة يف ج��م��ي��ع امل��ن��ت��ج��ات
والتحاليل ال��ت��ي جت��ري على العوامل
امل�ساعدة واملحاليل املائية التي ت�ستخدم
سوف يتضاعف عدد
العينات والفحوصات
بعد انتهاء وتشغيل
مشروع الوقود البيئي
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و�أي حماليل غري هيدروكربونية �أي�ضا
يقوم املخترب بفح�ص جميع �أن��واع املياه
املختلفة والتي ت�صل اىل ( )15نوعاً.
 -5خمترب العنا�صر ()Elemental Lab
يقوم هذا املخترب بفح�ص منتج الكربيت
النهائي ومنتج اال�سفلت واال�سفلت ال�سائل
وكذلك فح�ص الغاز الطبيعي امل�سال الذي
يتم ا�سترياده ال�ستخدام يف حمطات القوى.
و�سوف يقوم املخترب بفح�ص منتج الفحم
البرتويل بعد تنفيذ م�شروع الوقود النظيف
)CFP( -

• م��ا ه��ي امل ��ؤه�ل�ات والتخ�ص�صات العلمية
للعاملني يف املخترب؟

ي�ضم املخترب التخ�ص�صات التالية:
 :1خريجي املعاهد التطبيقية وم�ؤهالتهم
دبلوم كيمياء او ال�صناعات الكيميائية وهم
ميثلون ح ��وايل  % 80م��ن ال��ق��وة العاملة
ويعملون كمحللي خمترب على ال�سلم الوظيفي
املعتمد لدى ال�شركة.
 :2الكيمائيني وهم خريجو بكالوريو�س علوم
كيمياء ويعملون بدءا من كيميائي مبتدئ حتى
�آخر درجة على ال�سلم الوظيفي للق�سم.
وتقوم �إدارة املخترب بتدريبهم منذ �أول يوم
لتعيينهم حتى ي�صبحوا م�ؤهلني لأداء عملهم
على �أمت وجه.

يف �سياق اال�ستعدادات لبدء ت�شغيل وحدات
امل�صفاة التابعة مل�شروع الوقود البيئي مت عمل
اال�ستعدادات التالية:
 -1مت بناء ملحق جديد للمخترب بجوار املبنى
الرئي�سي �سوف يخ�ص�ص لتحاليل وح��دة
التفحيم اجلديدة� ،إ�ضافة اىل ماكينة قيا�س
رقم ال�سيتان اخلا�ص بالديزل ذات املوا�صفات
اجلديدة.
 -2مت حتويل معظم الأج��ه��زة اليدوية اىل
�أجهزة �أتوماتيكية ملجابهة حجم العمل الزائد
وتقليل اخلط�أ الب�شري.
 -3مت تعيني  4كيميائيني ج��دد يف املخترب
وجار عمل برنامج مكثف للتدريب ()S-OJT
ٍ
التابع لهم وذل��ك لتجهيزهم عند بدء ت�شغيل
امل�شروع وا�ستالمهم ملهام املختربات وكذلك مت
تعيني  15حملل خمترب.
 -4مت اال�ستفادة الق�صوى من نظام �إدارة
معلومات املختربات  LIMSلتقنني ا�ستخدام
الكيماويات وقطع الغيار ل�ضمان توفرها الدائم
تدريب الموظفين منذ
أول يوم لتعيينهم
لتأهيلهم ألداء
أعمالهم على أتم وجه

يعمل الكادر الن�سائي ب�إخال�ص من �أجل �إجناح مهمة املخترب

وعدم تكدي�س املخازن بكميات �أكرب من املطلوبة.
� -5شراء �أجهزة جديدة ومتطورة للمخترب
لتقوم بفح�ص جميع العينات م��ن وح��دات
الت�صنيع وكذلك املنتجات النهائية من خزانات
ال�شركة حتى نت�أكد من مطابقتها للموا�صفات
املطلوبة من قبل جميع زبائن ال�شركة �سواء
خارج او داخل الكويت.

 خف�ض ن�سبة الكربيت م��ن  500ج��زء من كذلك يوجد م�شروع كبري حتت االن�شاء ،وهووحدة خط ا�سالة الغاز اخلام�س ،وهو م�شابه
املليون �إىل .10
لوحدة خط الغاز الرابع.
 خف�ض ن�سبة البنزين من � % 4إىل .% 1و�سوف يكون دور املخترب الرئي�سي هو الت�أكد
 تقليل املواد العطرية لأقل من .% 35�أن جميع املنتجات النهائية بكافة �أنواعها
 تقليل الأوليفينات لأقل من .% 18مطابقة للموا�صفات املذكورة.
منتج ديزل (زيت الغاز):

 �سوف يتم انتاج ديزل ذات حمتوى كربيتي • ما هي �آليات اعتماد عمل املخترب من الهيئات• وم ��اذا ع��ن �إدخ ��ال حت�سينات يف موا�صفات  10ج��زء يف املليون ب��دال م��ن  500ج��زء يف الدولية ذات ال�صلة؟
املليون.
ت�����ش��رف ع��ل��ى امل��خ��ت�بر ه��ي��ئ��ات دول��ي��ة ذات
بع�ض املنتجات؟

م��ن �أه���داف م�شروع ال��وق��ود البيئي تغيري منتج زيت الوقود:
م�صداقية عالية ،وخمتربنا حا�صل على العديد
املوا�صفات الفنية لبع�ض منتجات ال�شركة � -سوف يتم خف�ض املحتوى الكربيتي اىل �أقل من ال�شهادات من جهات دولية معتمدة ،وتقوم
من  % 1وغاز كربيتيد الهيدروجني اىل �أقل من وف��ود م��ن ه��ذه الهيئات ب��زي��ارات م�ستمرة
وهي كالتايل:
للمخترب.
منتج اجلازولني:
 2جزء يف املليون.

املنتجات النهائية وق�سم الغاز

رئي�س ق�سمي املنتجات النهائية والغاز
�أحمد املقهوي ،ب��دوره ق��ام ب�رشح املهام
وامل�س�ؤوليات
املناطة ب��ه حيث �أن��ه ي�رشف على �أق�سام
املنتجات النهائية وق�سم ال �غ��از ويقوم
ب��االخ �ت �ب��ارات امل �ع �ق��دة ح���س��ب احل��اج��ة،
و�ضمان اج��راء جميع االخ�ت�ب��ارات وفقا
لأ��س��ال�ي��ب االخ�ت�ب��ار امل�ع�ي��اري��ة وال�ت��داب�ير
املعتمدة كي تكون النتائج املتح�صل عليها
دقيقة و�ضمان ان تكون معدات املختربات
يف ظروف عمل جيدة.

ويقوم باعتماد النتائج ال�صادرة من املخترب
عن طريق اعتماده �شهادة الت�صدير.
كما يقوم بفح�ص اخل��زان��ات وال�شحنات
النهائية اجلاهزة للت�صدير �سواء جلهات
خ��ارج�ي��ة او داخ�ل�ي��ة للت�سويق املحلي.
ويطابق هذه الفحو�صات مع املوا�صفات
املتفق عليها مع ه��ذه اجلهات ،وبعد ذلك
يتم ا�صدار �شهادة اجلودة من قبل �رشكة
البرتول الوطنية.

�أنواع وقود ال�سيارات

م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ام م���س��اع��د حم�ل��ل املخترب
م� �ب ��ارك امل� �ط�ي�ري ب ���ش�رح �أن� � ��واع وق ��ود

ال�سيارات وه��ي 98/95/91 :و�أو�ضح
�أن هذه الأنواع تختلف عن بع�ضها بح�سب
رقم االوكتان ،وهذه الأنواع الثالثة تنتج
جميعها يف ال�ك��وي��ت يف م�صايف ال�رشكة،
ومي �ك��ن لأي م�ستهلك �أن ي �ف��رق بينهما
ح�سب اللون ،فنوع  91لونه ا�صفر ،و95
لونه اخ���ضر ،و 98لونه اخ�رض غامق،
وجميعها خالية من الر�صا�ص ويختلف
ال�ترا  98عن الأن��واع الأخ��رى ،حيث �أنه
منتج منخف�ض الكربيت وي�ستخدم لأنواع
معينة م��ن ال �� �س �ي��ارات ذات امل��وا��ص�ف��ات
اخلا�صة.
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أمن
وسالمة
جودة وصحة وسالمة وأمن وبيئة

تحديث مستمر
�أ�صدرت "البرتول الوطنية" �آخ��ر حتديثاتها على وثيقة �سيا�سة
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة يف �شهر نوفمرب املا�ضي،
ولن يتوقف العمل على التحديث امل�ستمر ،و�إ�ضافة املزيد من التطوير
على هذه الوثيقة ،التي جت�سد مدى وعي ال�شركة و�إدراكها لأهمية
التقيد ب�أعلى املعايري البيئية ،وتوفري بيئة عمل �آمنة لكل موظفيها
واملجتمع املحيط بها .ويجري حتديث هذه الوثيقة وفقا لعدد من
املتغريات بح�سب م�ستجدات االعمال يف ال�شركة ،وتطور مفاهيم
ال�صحة وال�سالمة والبيئة واملعايري العاملية.

�أ�سئلة كثرية
ما �أهمية هذه الوثيقة وما معناها ،وملاذا جندها
منت�رشة يف املباين واملمرات وغرف االجتماعات
وغ��رف املوظفني يف خمتلف مواقع ال�رشكة،
وملاذا يجب ان تذيل بتوقيع الرئي�س التنفيذي
30
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لل�رشكة ،وحتر�ص دائ��رة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة على توعية املوظفني بهذه ال�سيا�سة
وحت��دي�ث�ه��ا م��ن �آن لآخ� ��ر؟ ،ه �ن��اك ال�ك�ث�ير من
الت�سا�ؤالت التي تدور بذهن اجلميع حول هذه
الوثيقة.

وثيقة سياسة
الجودة والصحة
والسالمة تخضع
للمراجعة الدائمة
بحسب المتغيرات

تعهد والتزام
بداية يو�ضح مهند�س ال�سالمة مب�صفاة ميناء
االحمدي حممد املو�سوي �أن وثيقة �سيا�سة
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة
مي�ك��ن تب�سيطها ب��أن�ه��ا تعهد م��ن ال�رشكة

وت �ت �ن��وع ��س�ي��ا��س��ات ال ���شرك��ات م ��ن �سيا�سة
االنتاج و�سيا�سة الت�سويق �إىل �سيا�سة اجلودة
وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة وغريها من
ال�سيا�سات.
ومن هنا جند �إهتمام الإدارة العليا بهذه الوثيقة
وختمها بتوقيع الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،مع
احلر�ص على ن�رشها والتوعية بها من خالل
امل�ح��ا��ضرات التعريفية وال�برام��ج التدريبية
والن�رشات واملقاالت التوعوية ،وذلك حر�صا
على االل�ت��زام مببد�أ ال�شفافية وامل�صداقية يف
حممد املو�سوي
كل اعمالها ،و�أي�ضا ا�رشاك املوظفني يف حتقيق
والتزام عليها جتاه املجتمع والعاملني فيها �أهداف ال�رشكة وتنفيذ �سيا�ساتها.
بتنفيذ الإج� � ��راءات وال���س�ي��ا��س��ات املتعلقة
حتديث الوثيقة
باجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة .وي�شري امل��و��س��وي �إىل ان��ه لي�س ه�ن��اك تاريخ
فعلى �سبيل املثال جند ان ال�رشكة ا�ستهلت حمدد �أو مدة زمنية معينة النتهاء �صالحية هذه
الوثيقة بالتعهد بااللتزام بحماية البيئة ،من الوثيقة ،ولكنها متجددة با�ستمرار ،يجري
خالل الن�ص التايل" :نعمل على منع التلوث حتديثها عند حدوث املتغريات التالية:
وتقليل الآث ��ار ال�سلبية على البيئة التي قد • تعيني رئي�س تنفيذي جديد لل�رشكة.
تنتج ع��ن عملياتنا ،وذل��ك بتقليل املخلفات • تغري امل�سميات وعنا�رص الوثيقة.
واالنبعاثات الغازية والإن�سكابات ال�سائلة" • .ا�ضافة عنا�رص جديدة للوثيقة او �إلغاء
بع�ضها.
�أهمية وجودها
وقد مرت هذه الوثيقة مبراحل تطور عديدة،
وي�ضيف املو�سوي ان من خ�صائ�ص ال�رشكات
ومت جت ��دي ��د �أك �ث��ر م ��ن ن���س�خ��ة م �ن �ه��ا ،فعند
العاملية املتطورة واملتقدمة �أن تكون لها �أهداف
�صدورها ،اطلق عليها م�سمى (�سيا�سة ال�رشكة
وا�ضحة و�سيا�سات معلنة للجميع ،للمجتمع
لل�صحة وال�سالمة والبيئة) ()HSE policy
وللعاملني بال�رشكة �أنف�سهم ،ف�نرى �سيا�سة
وا�ستمرت بهذا اال�سم لفرتة ،ثم يف �شهر يونيو
الت�سويق لبع�ض ال�رشكات تقوم على تغطية
م��ن ع��ام  2014مت تعديل ا��س��م الوثيقة بعد
ال�سوق املحلية فقط ،يف ح�ين يهدف البع�ض
�إ�ضافة عن�رص الأمن لعنا�رص ال�صحة وال�سالمة
الآخ��ر �إىل تغطية ال�سوق العاملية قبل املحلية،
والبيئة لتكون (� )HSSE policyسيا�سة
وال�سيا�ستان مقبولتان ب�رشط ان يعلم املوظف
ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة� .أما ن�سختها
م��اه�ي��ة �سيا�سة ��شرك�ت��ه ل�ي��وج��ه ج �ه��وده �إىل
احلالية ف�صدرت يف �شهر نوفمرب  2017بعد
حتقيقها.
�إ�ضافة �آخر عنا�رصها حتى الآن ،وهو عن�رص
اجلودة لت�صبح (� )QHSSE Policyسيا�سة
الموسوي :التزام من
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
الشركة تجاه المجتمع
والعاملين بتنفيذ
اإلجراءات المطلوبة

حتقيق الأهداف
ح��ول كيفية حتقيق االه� ��داف ال�ت��ي تتناولها
الوثيقة ،وا�ستيفاء عنا�رصها ،ي�شري املو�سوي

�إىل تطبيق ع��دد من الأنظمة متكن من حتقيق
ع�ن��ا��صر �سيا�سة ال���شرك��ة يف جم ��ال اجل ��ودة
وال�صحة وال�سالمة والأم��ن والبيئة ،وتتمثل
�أهم هذه الأنظمة يف:
• ( )QMSنظام �إدارة اجلودة
• ( )OHSMSن� �ظ ��ام �إدارة ال���ص�ح��ة
وال�سالمة املهنية
• ( )EMSنظام �إدارة البيئة
• ( )ENMSنظام �إدارة الطاقة
• ( )ISMSنظام ادارة �أمن املعلومات
• ( )ISHEMSال�ن�ظ��ام امل�ت�ك��ام��ل لإدارة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة
دمج الأنظمة
وي�ضيف �أن ع��ام � 2017شهد دم��ج ثالثة من
ه� ��ذه الأن �ظ �م ��ة وه� ��ي QMS-OHSMS-
 ) EMSيف نظام واح ��د ( ، )e-IMSوهو
ن ��وع م��ن ال�ت�ط��وي��ر ي�ساهم يف تب�سيط امل�ه��ام
املكتبية وتقليل ال��وق��ت واجل�ه��د امل �ب��ذول من
املوظفني للح�صول على ال���ش�ه��ادات العاملية
التي ت�ؤكد ج��ودة وفعالية الأنظمة املطبقة يف
ال�رشكة ،ومنها �شهادات (ISO-9001,ISO-
.)14001,OHSAS-18001
نظام متكامل
وي �ع �ت�بر ال �ن �ظ��ام امل �ت �ك��ام��ل لإدارة ال���ص�ح��ة
وال���س�لام��ة والبيئة ( )ISHEMSم��ن �أب��رز
الأنظمة البيئية ،ويتكون من �ستة ع�رش عن�رص ًا
يتم ربطها بعنا�رص �سيا�سة اجلودة وال�سالمة
والأمن والبيئة التي ت�شملها الوثيقة .وقد مر
ه��ذا النظام مب��راح��ل تطويرية ع��دي��دة �ضمن
�إج� � ��راءات ال ���شرك��ة وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى تطوير
�أنظمتها ورب�ط�ه��ا ب�ـ��أح��دث الأن�ظ�م��ة املطبقة
الشركات العالمية
المتطورة والمتقدمة
تمتاز بوجود أهداف
واضحة وسياسات معلنة
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حر�ص ال�رشكة على حتديث �سيا�ساتها املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ي�سهم يف تفادي الكثري من املخاطر

عامليا ،فبد�أ تطبيق النظام مع ا�ستحداث ق�سم
الدعم الفني بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
( )HSE –Tech. Supportع��ام 2000-
 2001وك� ��ان ي���س�م��ى وق �ت �ه��ا ()SHEMS
ويت�ضمن  14عن�رص ًا فقط ،ويف ع��ام 2012
مت ا�ستحدث نظام PSM- Process safety
 ))managementمب ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ب�ت�رول
الكويتية ،ومن ثم ا�ستحداث ق�سم �إدارة �سالمة
العمليات ب��دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
( )HSE-PSMودمج هذين النظامني يف عام
 2015لي�صبح النظام املتكامل لإدارة ال�صحة
وال���س�لام��ة والبيئة ( )ISHEMSباعتباره
ال�سبيل الأ�سا�سي لتحقيق �سيا�سة ال�رشكة
للجودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة.
ارتباط وثيق
وت��رت �ب��ط ع �ن��ا��صر وث �ي �ق��ة ��س�ي��ا��س��ة اجل� ��ودة
وال�صحة وال�سالمة والأم��ن والبيئة وعنا�رص
النظام املتكامل ل�ل�إدارة ارتباطا وثيقا ،فعلى
�سبيل املثال:
تطبيق أنظمة لتحقيق
سياسة الشركة للجودة
والصحة والسالمة
واألمن والبيئة
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 العن�رص االول م��ن نظام (:)ISHEMSهو ()Leadership & staff commitment
وهو املعني بالتزام القيادة واملوظفني ،يرتبط
بالعنا�رص (�أ  ،د ،ر ،ز) من الوثيقة التي تتحدث
عن ادوار االدارة العليا ومهام املوظفني فيما
يخت�ص ب�إجراءات اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة.
	�أي� ��� �ض ��ا ال �ع �ن ���ص�ر ال � ��راب � ��ع م� ��ن ن �ظ��امعنا�صر نظام ()ISHEMS

 -1القيادة العليا والتزام املوظفني.
 -2انظمة ومعلومات �سالمة العمليات.
 -3انظمة الت�شغيل و�إجراءات ال�سالمة.
 -4حتليل خماطر عمليات الت�شغيل.
 -5ادارة التغيري.
� -6ضمان اجلودة – امل�شاريع.
 -7مراجعة انظمه ال�سالمة قبل الت�شغيل.
 -8ال�سالمه امليكانيكية.
 -9التدريب واالداء الوظيفي.
 -10اداء املقاولني و�رشكاتهم.
 -11التحقيق باحلوادث.
 -12التخطيط للطوارئ وا�ستجابتها.
 -13ال�صحة املهنية.
 -14البيئة.
� -15أمن املن�ش�آت والأمن االلكرتوين.
 -16التدقيق وقيا�س الأداء.

(Process Hazard

( )ISHEMSوه��و
 )Analysisوي �ت �ن��اول �سبل تقييم وحتليل
خماطر العمل ،يرتبط بالعنا�رص (ج� ،ش) من
الوثيقة ،وهكذا مت ربط جميع عنا�رص �أنظمة
االدارة للجودة وال�صحة وال�سالمة والأم��ن
والبيئة بعنا�رص الوثيقة.
ومت �ث��ل ج�م�ي��ع اج� � ��راءات وق ��وان�ي�ن وق��واع��د
وكتيبات الت�شغيل وكافة امل�ستندات املذكورة
يف م��وق��ع دائ ��رة ال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة
(HSE –Documents ,SWP, Manuals
 ).Procedures etcعلى اختالف �أنواعها،
وجم��االت �ه��ا ،الأدوات امل�ستخدمة يف حتقيق
�سيا�سة اجل��ودة وال�صحة وال�سالمة والأم��ن
والبيئة بال�رشكة.
لذلك توجب علينا ان نلتزم بقوانني واجراءات
دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،لأنها هي
ال���س�ب�ي��ل ال� ��ذي ي �ق��ودن��ا ع�ب�ر �أن �ظ �م��ة االدارة
للو�صول لأه ��داف �سيا�سة اجل��ودة وال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
النظام المتكامل إلدارة
الصحة والسالمة
والبيئة ( )ISHEMSمن
أبرز األنظمة البيئية

علوم
وتكنولوجيا
صناعته تطورت بسرعة

الروبوت!

�شهدت �صناعة ال��روب��وت ت��ط��ور ًا هائ ًال ومذه ًال
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،كما دخلت يف العديد من
املجاالت مبختلف مناحي احلياة ،ومنها املجال
الطبي ،فقد ب ��د�أ العلماء يف البحث ع��ن حلول
ميكانيكية والكرتونية للأمرا�ض التي عجز الطب
عن عالجها ،فمن �آالت تعوي�ض احلركة ملر�ضى
ال�شلل �إىل الأجهزة الإلكرتونية الدقيقة لتنظيم
�ضغط ال ��دم ،و�ضبط �ضربات القلب ،وقيا�س
م�ستوى ال�سكر يف الدم حلظة بلحظة.

باحثون ألمان تمكنوا
من اختراع أصغر
"روبوت" في العالم
للمساعدة الطبية
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�ساهم الروبوت الطبي ال�صغري يف حتقيق نتائج مذهلة على �صعيد ت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض املختلفة
�أ�صغر "روبوت"

مع تطور العلم متكن باحثون �أملان من اخرتاع
�أ�صغر "روبوت" يف العامل للم�ساعدة الطبية،
يبلغ طوله ميليمرتا واحدا فقط ،لكنه قادر على
احلركة يف ظروف خمتلفة ومتباينة ،مما يجعله
ق ��ادرا على تنفيذ ال�ع��دي��د م��ن امل�ه��ام املختلفة
واخلا�صة داخل ج�سم االن�سان.
مع تطور طب املناظري �أ�صبح الأط�ب��اء قادرين
على االط�لاع والو�صول �إىل الأع�ضاء الداخلية
للإن�سان ب�شكل �آمن ،بل و�إجراء عمليات جراحية
خطرية م��ن خ�لال ال�ف��م� ،أو فتح ثقوب ب�سيطة
بج�سم الإن�سان ،بعد �أن كانت ت�ستوجب فتحات
ج��روح كبرية حتتاج لع�رشات الغرز لإغالقها،
تاركة وراءها ندبات تالزم املري�ض طوال عمره.
مهام �صعبة
وقد جاء الـروبوت اجلديد من تطوير باحثني
يف معهد ماك�س بالنك للأنظمة الذكية يف �أملانيا،
"يد آلية" يمكن
تركيبها لألشخاص
وربطها بأدمغتهم
لتتلقى األوامر من الدماغ
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�صناعية الكرتونية قادرة على قراءة املوجات
ال�صادرة من الدماغ مبا�رشة ،ومن ثم العمل
على �أ�سا�سها ،حيث مبجرد ات�خ��اذ ق��رار من
دم��اغ الإن�سان بتحريكها ف�إنها ت�ستطيع �أن
تفهم ما يريده ال�شخ�ص ،وتقوم باحلركة.
وق��د �سبق ون�رش تقرير ًا مف�ص ًال ع��ن اخ�تراع
"اليد الآلية" وال�ت��ي تتمثل يف ي��د �صناعية يتم
التحكم بها عرب حم��رك "موتور" ،وه��ي ق��ادرة
على القيام بكل املهام اليومية مثل امل�ساعدة يف
الأكل وال�رشب وحمل الأ�شياء وتوقيع الوثائق،
وه��و م��ا ميكن �أن ي�شكل طفرة مهمة وتغيري ًا
دراماتيكي ًا بالن�سبة ملر�ضى ال�شلل ب�شكل خا�ص.

لي�ستطيع العمل والتحرك على الأ�سطح ال�صلبة
وال�سائلة ،وليفتح بذلك �صفحة �إجن��از جديدة
بالتعاون مع املناظري لإجناز مهام �صعبة داخل
ج�سم الإن�سان.
وح �ق��ق ال �ب��اح �ث��ون ه� ��ذه الأب � �ع� ��اد ال���ص�غ�يرة
للروبوت املرن بف�ضل �صنعه من مادة مطاطية
مملوءة بج�سيمات مغناطي�سية �صغرية ،جتعله
قابال للتحرك يف �أو�ساط خمتلفة ،وت�ساعده على
تغيري �شكله ليالئم املكان الذي يحويه.
ووفق هذا االكت�شاف ت�سمح هذه التكنولوجيا
اجلديدة بتو�سيع وحت�سني اخلدمات الطبية يف
امل�ست�شفيات ل�صغر حجم الأداة� ،إذ �ست�ساعد يف
ت�شخي�ص �أمرا�ض الأع�ضاء الداخلية من ج�سم
الهيكل اخلارجي
الإن�سان ،كما ميكن ا�ستخدامها يف املهام الطبية
اجلراحية �أي�ضا.
و�أط ��ل���ق ال �ع �ل �م��اء ع �ل��ى ه� ��ذا االب��ت��ك ��ار ا��س��م
"تكنولوجيا الهيكل اخلارجي" وهي تقنية تقوم
يد �آلية
على و�ضع قطع الكرتونية على ج�سم الإن�سان
كما متكن علماء تكنولوجيا م�ؤخرا من ابتكار
"يد �آلية" ميكن تركيبها للأ�شخا�ص الطبيعيني
يجري تطوير جيل
وربطها ب�أدمغتهم لتتلقى الأوام��ر من الدماغ
جديد من "اإلنسان
مبا�رشة ،وتقوم باحلركات والأع�م��ال نف�سها
اآللي" لن يكون بحاجة
التي تقوم بها يد الإن�سان الطبيعي.
وا�ستطاع العلماء بهذا االبتكار �أن ي�صنعوا يد ًا
للبرمجة أو التوجيه

ميكن من خالل اليد الآلية تعوي�ض بع�ض وظائف اليد الطبيعية

اخل��ارج��يُ ،ي�ع��ول عليها العلماء �أن تنجح يف
م�ساعدة الأ�شخا�ص امل�صابني بال�شلل على �أن
رجاال آليين بإمكانهم
يتمتعوا باال�ستقاللية يف حياتهم ويتمكنوا من
االعتماد على �أنف�سهم.
تقليد البشر وإتقان
وح�سب ال�رشح ال��ذي قدمه العلماء ف��إن اليد
أعمالهم اليومية
االلكرتونية تقوم برتجمة الإ�شارات ال�صادرة
عن الدماغ �إىل حركات ،وذل��ك عرب الإ�شارات اليومية املعتادة كالأكل وال�رشب وتناول القلم،
االلكرتونية التي ت�صدر عن اخلاليا الع�صبية يف وا�ستخراج بطاقة االئتمان البنكية من املحفظة.
ج�سم الإن�سان ،وهذه تتطلب زراعة ج�سم ما يف
التعلم الذاتي
الدماغ يقوم بعملية الرتجمة وير�سل الإ�شارات
ويعمل العلماء حالي ًا على تطوير جيل جديد من
املفهومة لليد االلكرتونية.
"الإن�سان الآيل" لن يكون بحاجة للربجمة �أو
التوجيه ،حيث �ستتوفر لديه القدرة على التعلم
جتربة عملية
وق��ام��ت جمموعة م��ن علماء التكنولوجيا يف م��ن الب�رش وتقليدهم ،ويعتمد م�ب��د�أ "�شاهد
جامعة "توبينغني" الأملانية بتطوير اخرتاع اليد وتعلم" حيث �سيتعلم من املواقف التي تواجهه
الآلية ،و�أج��روا جتربة التكنولوجيا اجلديدة خالل عمله.
على �ستة من مر�ضى ال�شلل الن�صفي الذين مل وح�سب التقارير ف ��إن الإن�سان الآيل اجلديد
ي�سبق لهم �أن جربوا �أي تكنولوجيا م�شابهة �سوف تكون لديه القدرة على التعلم بوا�سطة
من قبل ،كما مل ي�سبق لهم �أن تعرفوا عليها .الأنظمة ال�صناعية املعتادة �أو الأنظمة الطبيعية
وخالل التجربة مت تدريب املر�ضى ال�ستة على ع�ل��ى ح��د � �س��واء� ،أي مي�ك��ن �أن ت�ت��م برجمته
ال�ي��د ال��روب��وت�ي��ة االل�ك�ترون�ي��ة مل��دة ال ت��زي��د عن �سلف ًا �أو تركه يتعلم من الب�رش حوله .وبهذه
ع�رش دق��ائ��ق ،وبعدها متكنوا من ا�ستخدامها التطورات التي ت�شهدها �صناعة "الروبوت" يف
ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي وف �ع ��ال يف ال �ع��دي��د م ��ن امل�ه��ام العامل ف�إنه بات من املمكن �أن جند رجاال �آليني
بات من الممكن أن نجد

يوم ًا ما يف �إمكانهم التنب�ؤ مبا �سيحدث وتوقع
ال�سلوك الب�رشي� ،إ�ضافة �إىل تقليد �سلوكيات
الب�رش والتعلم منهم و�إتقان �أعمالهم اليومية.
ا�سمه هيكتور!
ً
وكان فريق من العلماء الأملان قد جنح �سابقا يف
تطوير "روبوت" ُيحاكي طريقة �سري الإن�سان،
ويحمل ا�سم "هيكتور" هو الأول من نوعه الذي
ميتلك مفا�صل م��رن��ة وهيكال خارجيا خفيفا
للغاية ،وهو ما يجعله فريدا من نوعه وجمهزا
�أي�ض ًا بعدد كبري من �أجهزة اال�ست�شعار.
و�أو�ضح العلماء �أن "هيكتور" �سي�صبح مبثابة
من�صة لعلماء الأح �ي��اء ،والخ�ت�ب��ار فر�ضيات
حول احلركة يف احليوانات ،و�أ�ضاف ه�ؤالء �أن
�أجهزة اال�ست�شعار الكثرية املنت�رشة يف �أجزاء
ال��روب��وت �ستتمكن م��ن حت�صيل ال�ع��دي��د من
املعلومات لتح�سني �آلية �سريه يف امل�ستقبل.

امل�صدر:
 -1جريدة «القد�س العربي»  -لندن
 -2جريدة «دايلي ميل»  -بريطانيا
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من
القانون
لم يغفل عنه القانون الكويتي

التوقيع اإللكتروني
تطوُّر تقنية المعلومات
أبرز أهمية تطوير وسائل
اإلثبات التقليدية لكي
بقلم :د .ح�سن حمد ال�شمري
رئي�س فريق ال�ش�ؤون املالية والإدارية
الدائرة القانونية

�أدى التطور التكنولوجي ال�سريع الذي
نعي�شه الآن ،وال ��ذي يطلق عليه ع�صر
ثورة املعلومات �أو تدفق املعلومات� ،إىل
اال�ستخدام املتزايد لو�سائل التكنولوجيا
احلديثة ،وظهور و�سائل و�أ�ساليب جديدة
لإبرام عقود مل تكن معروفة منذ �سنوات،
حيث حققت الب�شرية يف الن�صف الأخري
من القرن الع�شرين طفرة كبرية ،بابتكار
الكمبيوتر الذي يلعب دور ًا بالغ الأهمية
يف العامل املعا�صر ،بعد �أن توغل يف جوانب
احلياة مبا يف ذلك اجلانب القانوين.
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تالئم هذا التطور

جنح القانون الكويتي يف توفري ال�ضمانات الالزمة للمتعاقدين

تطور وم�شاكل!
ولعل من �أبرز مظاهر هذا التطور �أن �أ�صبح يف
متناول امل�ستهلك احل�صول على ما يريده دون
التنقل �أو ا�ستخدام النقود التقليدية ،حيث يتطلب
التعاقد اقتناء امل�ستهلك جلهاز كمبيوتر وبرنامج
م�ستعر�ض الإنرتنت ،وا�شرتاك ب�شبكة الإنرتنت
ليربم تعاقداته الكرتونيا ،كما �أ�صبح من املمكن
لرجال الأعمال جتنب م�شقة ال�سفر واالنتقال من
بلد �إىل �آخر للقاء �رشكائهم وعمالئهم ،و�أ�صبح
مبقدورهم توفري الوقت واجلهد واملال من �أجل
الرتويج ملنتجاتهم وخدماتهم.
وهكذا �شهدت الأع ��وام القليلة املا�ضية منو ًا
�رسيع ًا ل�شبكة الإن�ترن��ت ،والتعاقد عن طريق
الإن�ترن��ت �أي ما ي�سمى بالتعاقد الإل�ك�تروين،
يف ظل التعامل االل�ك�تروين و�أح�ك��ام ما يعرف
بالتجارة االلكرتونية.
الكمبيوتر حقق نقلة
نوعية في مختلف
جوانب الحياة ومنها
الجانب القانوني

وم� ��ع ه� ��ذا ال �ت �ط��ور واال� �س �ت �خ ��دام امل�ت�ن��ام��ي
لتكنولوجيا املعلومات واالت���ص��االت� ،أث�يرت
امل�شاكل القانونية املرتبطة ب�رضورة تطوير
و�سائل الإثبات التقليدية ،مثل وجوب الكتابة
على املحرر الورقي والتوقيع بالإم�ضاء� ،أو
باخلتم �أو بب�صمة الإ�صبع ،لعدم تنا�سبها مع
التطور يف التعاقدات االلكرتونية على امل�ستوى
الكويتي� ،أو على امل�ستوى الدويل يف ظل �أحكام
التجارة االلكرتونية.
مواكبة الو�سائل
من هذا املنطلق ،اهتمت الدول مبواكبة و�سائل
الإث �ب ��ات م��ع ال�ت�ط��ور التكنولوجي لو�سائل
املعلومات واالت�صاالت ،لتتنا�سب واملحررات
التي تعتمد على دع��ام��ات غ�ير ورق�ي��ة ويطلق
عليها "املحررات الإلكرتونية" التي تقت�ضي �أن
تكون موقعة مبا ي�سمى "التوقيع االلكرتوين".
وحتى ميكن حتديد م�شكالت قبول الو�سائط
الإلكرتونية يف الإثبات �أدرك امل�رشع الكويتي
من خالل القانون رقم  20ل�سنة  2014ب�ش�أن
املعامالت الإلكرتونية ��ضرورة االرت�ب��اط بني
اجلانب القانوين والتطور التكنولوجي والفني

يف جمال التوقيع االلكرتوين ،ذلك �أن االعتداد
ب � ��أي حم ��رر ك��دل�ي��ل ك�ت��اب��ي وت �ق��دي��ر ق��وت��ه يف
الإثبات يعتمدان على توافر �رشوط �أ�سا�سية يف
ذلك املحرر ،لعل �أهمها �أن يوقع عليه املتعاقد
ب�أحرف �أو رم��وز لها دالل��ة مفهومة لأط��راف
الت�رصف ،توقيع ًا دا ًال على �شخ�صيته ومميز ًا
له عن غريه من الأ�شخا�ص.
حماية قانونية
ي�ت��م �إث �ب ��ات ال�ع�ق��د الإل� �ك�ت�روين ع�بر امل�ستند
الإل �ك�تروين والتوقيع الإل �ك�تروين ،فامل�ستند
الإل�ك�تروين تتبلور فيه حقوق ط��ريف التعاقد،
فهو املرجع للوقوف على ما �أتفق عليه الطرفان
وحت��دي��د التزاماتهما ال�ق��ان��ون�ي��ة ،والتوقيع
الإل �ك�تروين ه��و ال��ذي ي�ضفي حجية على هذا
امل�ستند.
القانون رقم  20لسنة
 2014حقق االرتباط

بين الجانب القانوني
والتطور التكنولوجي
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تغيريات كثرية طر�أت على و�سائل عقد ال�صفقات يف الوقت الراهن

ويعامل امل�رشع الكويتي التوقيع على �أنه توقيع
الكرتوين حممي �إذا توافرت يف التوقيع �إمكانية
حتديد هوية ال�شخ�ص املوقع عليه ،على �أن يكون
ثمة ارت�ب��اط ب�ين التوقيع وامل��وق��ع االل�ك�تروين
ذات��ه ،وعلى �أن يقوم ال�شخ�ص بتنفيذ التوقيع
�شهادة الت�صديق
عن طريق ا�ستخدام �أداة توقيع �آمنة تقع حتت
لكي يعترب التوقيع االلكرتوين حمميا ويخ�ضع
�سيطرته وحده دون غريه وقت التوقيع.
للحماية املقررة مبوجب قانون حماية املعامالت
�أداة �آمنة
االلكرتونية الكويتي ،يجب ان يرتبط ب�شهادة
ويق�صد ب ��أداة التوقيع الآم�ن��ة �أي��ة �أج�ه��زة �أو الت�صديق االل �ك�ت�روين ،وه��ي ال���ش�ه��ادة التي
بيانات الكرتونية م�ع��دة ب�شكل ف��ري��د لتعمل �أوجبت املادة الأوىل من القانون رقم  20ل�سنة
م�ستقلة �أو ب��اال��ش�تراك م��ع �أج �ه��زة وبيانات  2014ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ب�أن ت�صدر
الكرتونية �أخ��رى على و�ضع توقيع الكرتوين م��ن اجلهة املرخ�ص لها وال�ت��ي ت�صادق على
ل�شخ�ص معني ،وت�شمل هذه العملية �أية �أنظمة �إثبات ن�سبة التوقيع االل�ك�تروين �إىل �شخ�ص
�أو �أجهزة تنتج �أو تلتقط بيانات فريدة مثل معني وتثبت االرت �ب��اط ب�ين امل��وق��ع وبيانات
رموز �أو مناهج ح�سابية �أو حروف �أو �أرقام �أو �إن�شاء التوقيع ا�ستنادا �إىل �إج ��راءات توثيق
معتمد.
مفاتيح خ�صو�صية �أو �أرقام تعريف ال�شخ�صية
�أو خوا�صها ،على �أن ت�سمح �أداة التوقيع هذه
ب�إمكانية ك�شف �أي تغيري يف البيانات املرتبطة
بالتوقيع املحمي �أو يف العالقة بني البيانات.

لكي يعتبر التوقيع

االلكتروني محمي ًا يجب
أن يرتبط بشهادة
التصديق االلكتروني
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التوثيق االلكرتوين
ت�ع�ن��ي ج �ه��ات ال�ت��وث�ي��ق االل� �ك�ت�روين اجل�ه��ات
امل�ستقلة واملحايدة التي تقوم بدور الو�سيط بني
املتعاملني لتوثيق تعامالتهم االلكرتونية ،وجهة
التوثيق ه��ذه Certification-Authority

�أو مقدم خدمات الت�صديق
 service providerهي هيئة عامة �أو خا�صة
تعمل حتت �إ�رشاف ال�سلطة التنفيذية ،وتتكون
جهة التوثيق غالب ًا من ثالثة م�ستويات خمتلفة
هي:
 ال�سلطة الرئي�سية :وتخت�ص بالت�صديقعلى تكنولوجيا وممار�سات جميع الأط��راف
املرخ�ص لهم ب�إ�صدار �أزواج مفاتيح الت�شفري
�أو �شهادات تتعلق با�ستخدام تلك املفاتيح.
 � �س �ل �ط��ة ال �ت �� �ص��دي��ق :وه� ��ي ج �ه��ة خ��ا��ص��ةبعملية الت�صديق على �أن املفتاح العام لأحد
امل�ستخدمني يناظر بالفعل املفتاح اخلا�ص لذلك
امل�ستخدم.
 �سلطة ت�سجيل حملية :مهمتها تلقي الطلباتم��ن الأ��ش�خ��ا���ص ال��راغ �ب�ين يف احل���ص��ول على
مفاتيح الت�شفري والت�أكد من هوية و�شخ�صية
Certification

جهات التوثيق
االلكتروني هي جهات
مستقلة تقوم بدور
الوسيط بين المتعاملين

ي�سعى القانون �إىل مواكبة التط ّور يف جمال تقنية املعلومات عرب �إ�صدار ت�رشيعات جديدة

ه�ؤالء امل�ستخدمني ومنح �شهادات ت�صديق تفيد
�صحة توقيع العمالء.
وي���ض��اف �إىل ذل ��ك �إم �� �س��اك ��س�ج�لات خا�صة
بالتواقيع االلكرتونية تو�ضح فيها ما هو قائم
من التوقيعات وما الغي �أو �أبطل منها �أو مت
�إيقاف العمل به.
ويعترب مزود التوثيق جهات مرخ�ص لها من
قبل ال��دول��ة ول�ه��ا �إ� �ص��دار ��ش�ه��ادات التوثيق
االل �ك�تروين لت�شهد ب ��أن التوقيع االل�ك�تروين
��ص�ح�ي��ح ي�ن���س��ب �إىل م ��ن �أ�� �ص ��دره وي���س�ت��ويف
ال�رشوط وال�ضوابط املطلوبة فيه.
خدمات الت�صديق
وي �ط �ل��ق امل ���ش�رع ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى ه ��ذه اجل�ه��ة
"م ��زود خ��دم��ات الت�صديق" ،وه��و ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعنوي املعتمد واملرخ�ص له من
اجل�ه��ة املخت�صة ب��إ��ص��دار ��ش�ه��ادات ت�صديق
الكرتونية� ،أو �أي��ة خدمات �أو مهمات متعلقة
بها وبالتوقيعات االلكرتونية واملنظمة مبوجب
�أحكام القانون رقم  20ل�سنة  2014يف �ش�أن
املعامالت الإلكرتونية.
وه��ذه الت�سمية التي �أطلقها امل�رشع الكويتي
تتفق مع العديد من النظم القانونية العربية

 2014يف �ش�أن املعامالت الإلكرتونية لتوفري
المشرع الكويتي واكب
�ضمانات للمتعاقدين و�إيجاد ت�أكيد ب�أن العقد
التطورات الدولية
قد مت مع ال�شخ�ص املتعاقد معه بعد التعرف
في مجال تكنولوجيا
على هويته ،والذي نظم �أي�ضا من خالل تقنية
الرتميز �أو الت�شفري ،وه��ذه التقنية تخ�ضع
المعلومات واالتصاالت
لتحديدها الو�سائل االلكرتونية امل�ستخدمة فقد
فت�رشيع دبي للمعامالت والتجارة االلكرتونية ي�صل الأمر �إىل فح�ص �شبكية العني �أو فح�ص
يطلق عليه "مزود خدمات الت�صديق"� ،أما قانون الإب �ه��ام �أو ك��ل اليد �أو ال�صوت ح�سب نظام
التجارة االلكرتوين امل�رصي ف�أطلق عليه "جهة الرتميز �أو الت�شفري الذي يف�ضله املتعاقد.
اعتماد التوقيع االلكرتوين" ،وي�سميه ت�رشيع
امل �ب ��ادالت وال �ت �ج��ارة االل�ك�ترون�ي��ة التون�سي
املراجـــــــع:
"م ��زود خ��دم��ات امل�صادقة االلكرتونية" ومع
• عبدالفتاح مراد ،شرح التوقيع اإللكتروني
اختالف الت�سميات �إال �أنها تطلق على �سجل
في مصر والدول العربية ،القاهرة ،الطبعة
الرابعة.2011 ،
معلوماتي يت�ضمن جمموعة م��ن املعلومات
• نبيل أحمد صبيح ،حماية المستهلك في
تتعلق بطالب ال�شهادة واجل�ه��ة امل��ان�ح��ة لها
التعامالت االلكترونية ،مجلة الحقوق
وتاريخ �صالحية ال�شهادة.
(تصدر عن مجلس النشر العلمي –جامعة
امل�شرع الكويتي
وخ �ت��ام��ا ن���ش�ي��د مب ��وق ��ف امل� ���ش�رع ال�ك��وي�ت��ي
مبواكبته للتطورات الدولية يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بتنظيم �أحكام التوقيع
االل �ك�تروين م��ن خ�لال ق��ان��ون رق��م  20ل�سنة

الكويت) ،العدد الثاني ،السنة  ،32يونيو
.2008

• قانون المعامالت االلكترونية الكويتي رقم
 20لسنة .2014
• قانون التوقيع االلكتروني المصري
القانون رقم  15لسنة .2004
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صحة
يحقق حلم الرشاقة

تكميم املعدة
يلج�أ مر�ضى ال�سمنة �إىل طرق كثرية للتخ ُّل�ص
متنوعة
من ال��وزن الزائد با�ستخدام جمموعة ِ ّ
من اخليارات العالجية التي ت�شمل ا ِ ّتباع �أنظمة
حمية غذائية� ،أو ممار�سة الريا�ضة� ،أو ا�ستعمال
الأدوية ،و�أخري ًا اجلراحة ،ويعد اخليار اجلراحي
امللج�أ الأخري عندما تف�شل الو�سائل الأخرى.
الحل الجراحي للذين
يفشلون في اتباع
أنظمة غذائية للتخلص
من الوزن الزائد
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�إعداد :ال�صيديل �إلهامي الن�شار
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

ر�سم يو�ضح �شكل املعدة قبل وبعد �إجراء عملية التكميم

�أنظمة غذائية
هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي ت�ساعد
على �إنقا�ص الوزن ،وت�ساهم ممار�سة الريا�ضة
يف �رسعة التخل�ص م��ن ال ��وزن ال��زائ��د ،ولكن
امل�شكلة تكمن يف ع ��دم ق ��درة معظم مر�ضى
ال�سمنة على اتباع �أنظمة غذائية لفرتات كافية،
�أو ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية لأ�سباب كثرية
�أهمها �ضعف الإرادة ،كما �أن ا�ستعمال �أدوية
تخفيف ال ��وزن ل��ه خماطر ك�ث�يرة ،وال يعطي
النتائج املرجوة يف معظم احلاالت.
وتوجد �أنواع خمتلفة من العمليات اجلراحية
ال�ت��ي ميكن �أن ت�ساعد على تخفيف ال ��وزن،
يهدف بع�ضها �إىل جعل املعدة �أ�صغر حجم ًا،
وه� ��ي ُت��ع ��رف ب��ا� �س��م "عمليات الت�صغري"،
وجراحة تكميم املعدة تندرج حتت هذه النوعية
من اجلراحات.
تكميم المعدة يندرج
تحت "عمليات

التصغير" حيث تصبح

المعدة أصغر حجم ًا

تكميم
تكميم املعدة هو عملية جراحية تهدف لإنقا�ص
ال ��وزن ع��ن طريق تقليل ال �ق��درة على تناول
كميات كبرية من الطعام ،من خالل ت�صغري
حجم امل�ع��دة �إىل ح ��وايل � % 25أو �أق ��ل من
حجمها الأ�صلي ،وذلك عن طريق اال�ستئ�صال
اجلراحي جلزء كبري من املعدة .وتقلل العملية
حجم املعدة ب�شكل دائ��م ،مع العلم �أن��ه  -يف
حاالت قليلة  -ميكن �أن يحدث تو�سع للمعدة
يف وقت الحق بعد العملية نتيجة متددها ب�سبب
تناول كميات كبرية من الطعام.
ب�إزالة جزء من املعدة ،وترك جزء �صغري منها
بحجم حبة املوز تقريبا ً ،ي�صبح بالإمكان احلد
من كمية الطعام املتناولة وال�شعور بال�شبع
خالل فرتة ق�صرية.
من ينا�سبهم التكميم
 -1من لديهم م��ؤ� ِّ�شر كتلة اجل�سم (� )40أو
�أك�ثر (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم " "BMIعبارة عن
ن��اجت ق�سمة ال ��وزن على م��رب��ع ال �ط��ول باملرت
"كجم /مرت )"2
 -2م��ن لديهم م ��ؤ� ِّ�شر كتلة اجل�سم ب�ين (35
و ،)39.9ويعانون من مر�ض خطري مرتبط

بال�سمنة ،كال�س َّكري من النوع الثاين �أو مر�ض
بالقلب �أو انقطاع التنف�س �أثناء النوم.
 -3م��ن ف�شل يف جميع ط��رق �إن�ق��ا���ص ال��وزن
الأخرى.
وت��وج��د ال�ع��دي��د م��ن التحاليل والفحو�صات
ال��روت �ي �ن � ّي��ة ال �ت��ي ت�ب�ين م ��دى ح��اج��ة اجل�سم
ومالئمته لهذه العمل ّية اجلراح ّية ،مثل:
– � �ص��ورة دم ك��ام�ل��ة (Complete Blood
 :Count (CBCوذل � � ��ك مل� �ع ��رف ��ة ن���س�ب��ة
الهيموجلوبني ف��إذا كانت الن�سبة �أق��ل من ،9
يف�ضل �أن يتناول املري�ض جرعة عالجية لعالج
نق�ص الهيموجلوبني قبل �إجراء العمل ّية.
– حتليل ال�سكر وال�ك��ول�ي���س�ترول وال��ده��ون
الثالث ّية.
– وظائف الغدة الدرقية.
– �سيولة ال��دم :وذل��ك ملعرفة ما �إذا كان هناك
بإزالة جزء من المعدة
يمكن تقليل كمية
الطعام المتناولة ومن
ثم الشعور بالشبع
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النظام الغذائي املتوازن مطلوب ب�شدة بعد �إجراء هذه العملية

خلل يف عوامل التجلط ،فقد ي�ؤدي ارتفاع ن�سبة
�سيولة الدم �إىل حدوث نزيف.
– منظار للمعدة :وذلك للت�أكد من عدم وجود �أية
التهابات �أو قرح �أو فتق يف الأمعاء �أو احلجاب
احلاجز.
– �أ�شعة "�سونار" على البطن :ملعرفة حجم الكبد
وه��ل يوجد �شحوم عليه �أم ال؟ و�أي�ضا ملعرفة
حالة املرارة وهل يوجد عليها ح�صوات �أم ال؟
وبعد الت�أكد من �أن املري�ض م�ؤهل للخ�ضوع
جلراحة ال�سمنة ،يقوم الطبيب ب�رشح خماطر
العملية وم�ن��اف�ع�ه��ا ،وم ��ا ال ��ذي مي�ك��ن توقعه
الطبيب ب�إجراء هذه
بعد العملية .وال ين�صح
ُ
العملية �إ َّال بعد �أن يت�أكد من ا�ستيعاب املري�ض
ملخاطرها ،وللتغيريات التي يجب �أن يقوم بها
يف منط حياته بعد العملية ،مع الت�أكد �أي�ض ًا من
ا�ستعداده للقيام بهذا التغيري.
ما يجب معرفته قبل العملية
• �إن جراحة ع�لاج البدانة والتمثيل الغذائي
لي�ست جراحة جتميلية ،فالإجراءات ال تت�ضمن
إجراء مجموعة من
التحاليل والفحوصات
للتأكد من مالءمة
العملية
الجسم لهذه
ّ
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�إزال ��ة الأن�سجة الدهنية م��ن خ�لال الق�ص �أو
ال�شفط.
• يعتمد جناح اجلراحة على تغيري منط احلياة
على املدى الطويل يف النظام الغذائي وممار�سة
الريا�ضة.
• ي��ق ��وم اجل� � ��راح ب�ت���ش�ك�ي��ل م��ع ��دة ��ص�غ�يرة
با�ستخدام جهاز تدبي�س� :أما بقية املعدة فتتم
�إزالتها.
• جتري هذه العملية حتت التخدير العام ،وهذا
يعني �أن املري�ض �سوف يكون يف حالة نوم عميق
ولن ي�شعر ب�أي �أمل.
• ميكن �إج��راء ه��ذه العملية عرب �شق جراحي
كبري يف البطن �أو بوا�سطة املنظار عرب ب�ضعة
ج� ��روح ��ص�غ�يرة يف ال �ب �ط��ن ،ح�ي��ث ت�سمى يف
ه��ذه احل��ال��ة اجل��راح��ة باملنظار �أو اجل��راح��ة
التنظريية .وم��ن ميزات اجل��راح��ة التنظريية
�أن املري�ض ي�شعر بانزعاج �أق��ل ،ويتمكن من
مغادرة امل�ست�شفى يف وقت �أبكر.
• �إن املر�ضى الذين �سبق �أن خ�ضعوا لعمليات
ج��راح�ي��ة م�ت�ع��ددة يف ال�ب�ط��ن ،ق��د ال يكونون
م�ؤهلني للجراحة التنظريية .كما �أن اجلراح قد
يبد�أ با�ستعمال املنظار ،ثم يتحول �إىل اجلراحة
املفتوحة �إذا ر�أى �أن اجلراح َة املفتوحة �أف�ضل
من �أجل �سالمة املري�ض.
• يقوم اجل��راح يف �أثناء العملية بتحديد مكان
املعدة ،ويحررها من الأن�سجة املحيطة بها ،ثم

ي�ست�أ�صل حوايل  85باملائة من املعدة ،ويغري
�شكلها م��ن ج�ي��ب �إىل ك ��م ،وه ��ذا يف�رس ا�سم
هذه العملية .يجعل هذا الإج��راء املعدة �أ�صغر
حجم ًا.
• يخ�رس املري�ض من وزنه لأن جزء املعدة الذي
ي�ستقبل الطعام من املريء ي�صبح �أ�صغر ،مما
ي��ؤدي �إىل جعل املري�ض ي�أكل �أق��ل ،لأنه ي�شعر
بال�شبع عند تناول ك ِّمية قليلة جد ًا من الطعام.
وي�ج��ري �إي�ق��اظ املري�ض بعد انتهاء العملية،
وي�ؤخذ �إىل غرفة الإنعا�ش.
ما بعد العملية اجلراحية
املري�ض ليلة
بعد العملية اجلراحية ،يبقى
ُ
واح� ��دة �أو ليلتني يف وح� ��دة امل��راق �ب��ة قبل
املغادرة �إىل املنزل ،ويف اليوم التايل للعملية
اجلراحية ،قد يطلب اجل � َّرا ُح �إج��را َء �صورة
�أ�ش َّعة للمعدة ،للت�أ ُّكد من �أ َّن ��ه ال يوجد � ُّأي
رسب �أو ان�سداد ،ومن امله ِّم جد ًا �أن يبقى
ت� ُّ
يتم�شى يف ال��رده��ات
املري�ض ن�شيط ًا ،و�أن
َّ
ُ
خالل �إقامته يف امل�ست�شفى� ،إذ � َّإن ذلك ي�ساعد
يعتمد نجاح جراحة
تكميم المعدة على
تغيير نمط الحياة
على المدى الطويل

يتوجب تغيري منط احلياة واالهتمام مبمار�سة الريا�ضة بانتظام

على منع جلطات ال ��دم واالل�ت�ه��اب ال��رئ��وي
املري�ض �أي�ض ًا خالل �إقامته
والإم�ساكُ .يز َّو ُد
ُ
يف امل�ست�شفى بجهاز �صغري مل�ساعدته على
التن ُفّ�سُ ،ي�س َّمى حم ِفّز التن ُفّ�س ،وهو ي�ساعده
على الوقاية من االلتهاب الرئوي وم�شاكل
�أخرى يف التن ُفّ�س.
حاملا ي�سمح اجلراح للمري�ض بتناول الطعام،
ف��ان��ه ي �ب��د�أ ب�ن�ظ��ام غ��ذائ��ي خ��ا���ص يعتمد على
ال�سوائل يف �أول �أ��س�ب��وع�ين ،ث��م على �أطعمة
طرية �أو مهرو�سة ملدة �أ�سبوعني �آخرين ،وال
يكون املري�ض ق ��ادر ًا على تناول ك ِّمية كبرية
من الطعام ،لأن جراحة تكميم املعدة قد جعلت
املعدة �أ�صغر حجم ًا.
ي�ج��ب ع�ل��ى امل��ري����ض �أن ي�ت�ن��اول الفيتامينات
وامل �ك �م�ل�ات ال �غ��ذائ �ي��ة ي ��وم �ي � ًا ،م �ث��ل احل��دي��د
والكال�سيوم ،مع الأدوي ��ة الأخ��رى التي يرى
الطبيب �أو اخت�صا�صي التغذية �أنها �رضورية،
وت�ع��د ج��راح��ة �إن�ق��ا���ص ال ��وزن ناجحة عندما
يخ�رس املري�ض ن�صف الوزن الزائد ،ويحافظ
املري�ض على هذه اخل�سارة مدة خم�س �سنوات،
الجراحة ناجحة إذا
خسر المريض نصف
الوزن الزائد وحافظ على
هذا خمس سنوات

وقد يتقي�أ املري�ض �إذا كان ي�أكل ب�رسعة كبرية،
�أو ي��أك��ل كميات ك�ب�يرة� ،أو ي�رشب ال�سوائل
خ�لال تناول الطعام .كما يجب على املري�ض
�أن ي��أك��ل وي���شرب ب�ب��طء ��ش��دي��د ،و�أال ي�رشب
ال�سوائل قبل �أو بعد الوجبات بن�صف �ساعة
�إىل �ساعة كاملة ،وعليه �أي�ض ًا �رشب ال�سوائل
اخلالية من الكافيني وال�سكر واالمتناع عن
امل�رشوبات الغازية ،لأنه يكون �أكرث ح�سا�سية
لها بعد العملية.
قواعد لل�شفاء
على املري�ض �أن يتبع القواعد التالية كي ي�ساعد
ج�سمه على ال�شفاء:
• �أال يقوم ب�أية ن�شاطات جمهدة �أو رفع �أي وزن
�إال بعد موافقة اجل��راح ،وع��دم رفع �أي �شيء
يزيد وزنه على �أربعة كيلوغرامات.
• �أال يقود ال�سيارة �إال بعد موافقة اجلراح.
• �أال يغطي ال���ش�ق��وق اجل��راح �ي��ة ب��امل��اء مل��دة
�أ�سبوعني ،و�أ َّال ي�ستحم يف و�ضعية اجللو�س �أو
�أحوا�ض املياه ال�ساخنة ملدة �أ�سبوعني.
م�ضاعفات حمتملة بعد اجلراحة
قد حتدث �إحدى �أو كل امل�ضاعفات التالية بعد
كل �أنواع جراحات ال�سمنة:
• الغثيان.
• التهاب اجل��روح �أو اجللد �أو ترهل اجللد،
وت�ساقط ال�شعر.

• التهاب امل�سالك البولية.
• التهاب املريء واحلرقة.
• انخفا�ض ال�صوديوم والبوتا�سيوم� ،أو ال�سكر
يف الدم ،وانخفا�ض �ضغط الدم.
• فقر ال��دم ،ونق�ص التمثيل الغذائي (احلديد
والفيتامينات واملعادن).
• الإم�ساك� ،أو الإ�سهال ،وغازات املعدة.
• تكون ح�صى يف املرارة �أو مر�ض املرارة.
• عدم فقدان الوزن بطريقة مر�ضية.
• جراحات ال�سمنة ال ت�ؤثر ج�سدي ًا فقط ولكن
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تغريات عاطفية واجتماعية
وغالب ًا ما تختلف هذه التغريات من �شخ�ص
لآخ��ر ،حيث �أن��ه بعد �إج��راء اجلراحة مل يعد
بو�سع ال�شخ�ص ا�ستخدام الطعام كمتنف�س
لتخفيف ال �ت��وت��ر �أو ك��و��س�ي�ل��ة للتعبري عن
عواطفه ،وبالتايل يجب �أن يكون �أك�ثر وعي ًا
جتاه واقع االكتئاب بعد اجلراحة لكي يكون
ق ��ادر ًا على التعرف على ع�لام��ات و�أع��را���ض
االكتئاب يف وقت مبكر ولتتم مواجهته وعالجه
ب�سهولة.
عملية ال تؤثر جسدي ًا
فقط ولكن يمكن أن
تؤدي إلى تغيرات
عاطفية واجتماعية!
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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.

ضحى
ا لر ميضين
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
الدرا�سي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

اخترت العمل في
القطاع النفطي

�ضحى حممد الرمي�ضني ،تخرجت من جامعة
الكويت ،تخ�ص�ص هند�سة ميكانيكية.

ألتحدى طبيعة العمل

• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤدينه؟

القاسية وإلثبات ذاتي

مهند�س �أول تن�سيق امل�شاريع ،وتت�ضمن

م��ه��ام عملي ال��ت ��أك��د م��ن �أن ���س�ير �أع��م��ال • ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

فالدرا�سة النظرية ت�شتمل على العديد من
التطبيقات العملية ،وذل��ك من خالل تطبيق
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات وال��درا���س��ات على �أر���ض
الواقع ،والعمل على حل امل�شكالت والتحديات
التي تواجه �سري العمل ،لهذا ال اعتقد �أنه يوجد
اختالف كبري بني احلياة العملية والدرا�سة
النظرية يف هذا املجال.

الرغبة يف حتدي طبيعة العمل القا�سية التي • ما هي �أه��م التحديات التي تقابلها يف جمال
امل�شاريع يتم يف ال��وق��ت املطلوب وب��دون
تنا�سب الرجال �أكرث ،و�إثبات الذات ،والقدرة العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

�أي ت�أخري ،وكذلك العمل على حل العوائق
على حتقيق التطور املهني امل�ستمر ،رغم �أية
ومتطلبات املوقع� ،سواء متطلبات دائرة
�صعوبات.
امل�شاريع �أو ال�شركات النفطية الأخ��رى.
ولتحقيق ه��ذه الأه���داف تت�ضمن طبيعة • �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة
العمل عقد اجتماعات دورية ،وتقييم للخطط العملية والدرا�سة النظرية؟
املو�ضوعة واملدرو�سة لإجناز املهام و�إمتام ه��ن��اك ت��ق��ارب ك��ب�ير ب�ين درا���س��ة الهند�سة
امل�شروع وفق املخطط له ،بدون وقوع �أية امليكانيكية نظريا ،وتطبيق ه��ذه الدرا�سة
من خالل العمل امليداين يف امل�صايف النفطية،
خ�سائر مالية لل�شركة.
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معظم امل�شاريع التي تقوم ال�شركة بتنفيذها
�ضخمة وتت�سم بنطاق �أعمال وا�سع يتطلب جهود
كبرية ومدة زمنية طويلة ن�سبيا لإمتام التنفيذ،
وبالتايل ف�إن العمل خالل مراحل �سري امل�شاريع
وتنفيذها خالل هذه املدة ،ووفق جدول زمني
م��درو���س ،ميثل حت��دي��ا ،ويتطلب املتابعة
امل�ستمرة ،وحتديد امل�س�ؤوليات والأولويات،
وااللتزام بخطة امل�شاريع املطروحة.

ترى �ضحى الرمي�ضني �أن ح�ضور الفعاليات والندوات ي�سهم يف تطوير الذات

• هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

نعم ،فالعمل يف هذا املجال �أتاح يل التعرف على
الزمالء من دوائ��ر ال�شركة املختلفة ،وكذلك
االحتكاك بال�شركات النفطية الزميلة ،مما �أتاح
يل فر�صة �أك�بر للتطوير ال�شخ�صي يف �إدارة
املهام والتعامل مع الآخرين.

• ما هي �أهم الإجنازات التي جنحت بتحقيقها
يف جمال العمل؟

يف م�سرية عملي الب�سيطة بال�شركة ا�ستطعت
ان �أحظى بثقة زمالئي وم�سئويل ال�شركة منذ
التحاقي بال�شركة يف �أكتوبر � 2007إىل يومنا
هذا ،فقد ا�ستطعت يف هذه الفرتة وبالتدريج
احل�صول على الآتي:
 -1احل�صول على لقب �أف�ضل مهند�س حتت
التدريب يف برنامج ال�صيانة ال�شاملة يف م�صفاة
ميناء االحمدي �سنة .2009
 -2احل�صول على العديد من اجلوائز يف جمال
ال�صحة والبيئة.
 -3احل�صول على لقب �أف�ضل قائد جمموعة
يف برنامج ال�صيانة ال�شاملة يف م�صفاة ميناء
االحمدي ل�سنة .2013
إرضاء ربي والتقدم
في حياتي العملية
وصفاء النفس من أهم
أولوياتي في الحياة

-4

ان�ضمامي لفريق م�شروع الوقود البيئي • ما هي �أولوياتك يف احلياة؟

وامل�����ش��ارك��ة يف العمل على اجن ��از وتنفيذ �إر�ضاء رب العاملني يف خمتلف جوانب احلياة،
امل�����ش��روع ال��ت��أه��ي��ل��ي مل��وق��ع م�صفاة ميناء ور�ضا والدتي والتقدم والتوفيق يف احلياة
العملية ،ومن جانب �آخ��ر العمل على �صفاء
االحمدي �سنة .2013
 -5اجن��از وتنفيذ وت�شغيل م�شروع تقدم النف�س لالرتقاء والتقدم يف حياتي اخلا�صة.
وحدة التك�سري باملواد احلفازة  FCCيف موقع • م ��ا ه ��ي ه ��واي ��ات ��ك ..وه� ��ل حت��ر� �ص�ين على
امل�شروع التابع مل�صفاة ميناء االحمدي �سنة ممار�ستها؟
.2015
الريا�ضة ومنها ال�سباحة واجلري ،و�أحر�ص
 -6احل�صول على املركز الثالث يف م�سابقة على ممار�ستها لتجديد منط احلياة ،واملحافظة
الهاكاثون الأوىل يف القطاع النفطي والتي على ال�صحة العامة.
�أقيمت يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف
• هل هناك م�شاركات يف بطوالت �أو م�سابقات
مايو .2018

• ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

يجب على االن�سان تنمية وتطوير الذات ب�شكل

فيما يتعلق مبمار�سة الهواية؟

ال ،ا�ستهدف فقط املحافظة على اللياقة البدنية.

• ما ال�س�ؤال الذي توقعته ومل ا�س�أله لك؟ وما
م�ستمر من خالل امل�شاركة الفعالة بالدورات
هي الإجابة؟

والندوات املختلفة والبحث امل�ستمر وتنمية
ال�س�ؤال املتوقع ه��و :من هو مثلي الأع��ل��ى يف
العالقات .و�أي�ضا احلر�ص على روح املبادرة
احل��ي��اة؟ والإج��اب��ة هي وال��دي ال�شهيد حممد
وامل�����ش��ارك��ات الفعالة يف خمتلف امل��ج��االت
جا�سم الرمي�ضني ،والذي كان خري مثال لكل من
احلياتية والعملية.
عرفه بالعمل واملثابرة واالخالق وح�سن ال�سمعة
• ما هي طموحاتك ،وما الذي تودين حتقيقه وال�سلوك ،وكان فخرا لدولة الكويت ..ف�أ�سال اهلل
له ولنا الرحمة ولقاءه يف جنات النعيم.
يف امل�ستقبل؟
�أ�سعى �إىل العمل على �صقل �شخ�صيتي
مشاريع الشركة ضخمة
وم��ه��ارات��ي يف العمل ،حتى تتكون لدي
ال��ق��درة على مواجهة كافة التحديات،
وتتطلب المتابعة
والتعامل مع م�ستجدات خمتلف الأمور،
المستمرة وااللتزام
و�أي�ضا االرتقاء والتقدم يف حياتي املهنية
وتحديد المسؤوليات
واخلا�صة.
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هل تعلم ؟

•�أن �أول من �صنع ال�صابون هو �سيدنا �سليمان
عليه ال�سالم.
•�أن ال�سرطان البحري يعي�ش فترة �أطول �إن
و�ضعته في �صندوق مغلق.
•�أنّ القوة الع�ضلية لدى رجل في الخام�سة
وال�ستين تعادل قوة امر�أة في الخام�سة
والع�شرين من العمر.

معلومات عامة

•عدد قتلى الحرب العالمية االولى �أكثر من  14مليون
ان�سان اغلبهم من المانيا.
•عدد قتلى الحرب العالمية الثانية �أكثر من  55مليون
ان�سان.
•في الهند ي�أتي مولود جديد كل ثانية وفي م�صر ي�أتي
مولود جديد كل  20ثانية.

كلمات

•الكالم من اخت�صا�ص المعرفة �أ ّما اال�ستماع
فهو امتياز الحكمة.
•العبرة لي�ست بمكان تواجدنا الآن ولكنها
باالتجاه الذي نبحر �إليه.
•فليكن عندك ال�شجاعة لتفعل بد ًال من �أن
تقوم برد فعل.

من الكويت

•قاروة هي �أ�صغر الجزر م�ساحة ،وت�سكنها �أ�سراب من
الطيور البحرية.
•جزيرة �أم المرادم تقع بالقرب من الحدود البحرية
بين الكويت والمملكة العربية ال�سعودية وا�شتهرت
قديما ب�صيد الل�ؤل�ؤ.
•جزيرة عوهة تقع جنوب �شرق جزيرة فيلكا ،وتعتبر
�أهم مناطق �صيد الأ�سماك في الكويت.
•جزيرة م�سكان تمتاز بوجود حيوانات بحرية حول
�سواحلها ،وهي تقع �شمال غرب جزيرة فيلكا.

شخصيات

�آالن تورنج :هو الأب الروحي لعلم الحا�سوب الحديث ،فهو عالم ريا�ضيات �إنجليزي ،عمل على درا�سة الريا�ض ّيات في جامعة
وقت الحق .قام بو�ضع مفهوم جديد لحل الم�شاكل الريا�ض ّية ،وقد اعتبر مفهومه �أ�سا�س ًا
(كامبريج) ،ثم عمل مدر�س ًا فيها في ٍ
ً
لمفاهيم الح�سابات الحديثة ،ويُعرف هذا المفهوم حال ّيا با�سم (�آلة تورنج).
ً
مقارنة مع التفا�صيل المعقدة لجهاز الحا�سوب ،وعلى الرغم من ب�ساطته �إال �أنه قادر على تنفيذ
ت�أتي �أهمية هذا المفهوم بب�ساطته
القابلة للتنفيذ بو�ساطة �أحدث �أجهزة الحا�سوب المتط ّورة ،ولهذا ف�إ ّنه يمكن فح�ص العمل ّيات الح�سابية
جميع القواعد الخوارزم ّية
ِ
بو�ساطة �آلة تورنج لمعرفة قابليتها للتنفيذ بوا�سطة الحا�سوب �أم ال ،ويطلق على هذه العمل ّية ا�سم (قابل ّية الح�ساب).
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• •مهند�س من ق�سم الت�صنيع يقوم بمراقبة ـلة دقيقة لثقب المعادن.
• •مهند�سان يقومان بعملهما في ق�سم ال�صيانة لإ�صالح الأعطال
الطارئة في المعدات الخا�صة بم�صافي ال�شركة.
الوطنية :عدد ابريل 1975
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