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جوائز عاملية

م��وج��زًا  ح�����رشًا  ه��ذا  ع��دده��ا  ثنايا  يف  "الوطنية"  جملة  ت��ق��دم 

خالل  ال�رشكة  عليها  ح�صلت  التي  البارزة،  العاملية  للجوائز 

واأق�صام  مرافق  خمتلف  و�صملت  الأخ��رية،  اخلم�ص  ال�صنوات 

ال�رشكة، بدءًا من امل�صايف ومرورًا باملبنى الرئي�صي، وو�صوًل 

اإىل الت�صويق املحلي.

هذه  حققتها  التي  اجلماعية  بالإجنازات  تتعلق  اجلوائز  هذه 

من  اأخ��رى  وا�صعة  جمموعة  احل��ال  بطبيعة  وهناك  امل��راف��ق، 

اجلوائز واأ�صكال التكرمي املختلفة، التي ح�صل عليها موظفونا 

ب�صكل فردي، وي�صعب اإيرادها يف هذا احليز، الذي خ�ص�صناه 

ككيان  ال�رشكة،  با�صم  جاءت  التي  اجلوائز  لأهم  اأ�صلفت  كما 

�صخم ورائد يف جماله.

التمُيّز  على  الوطنية"  "البرتول  حر�صت  م�صريتها،  بداية  منذ 

اأن و�صيلتها لتحقيق  اأداء مهامها، واأدركت منذ ذلك احلني  يف 

اإىل  الإجن��ازات  من  املزيد  واإ�صافة  عليه،  واملحافظة  النجاح، 

بالهتمام  �صيئ،  ك��ل  وقبل  اأوًل،  م��ره��ون  ه��و  اإمن��ا  �صجلها، 

جتعل  اأ�صباب  م��ن  اأم��ك��ن  م��ا  ك��ل  وتهيئة  الوظيفي،  بكادرها 

موظفيها قادرين على العطاء املتميز، وذلك لأن ال�رشكة توؤمن 

باأنهم اأ�صا�ص تطورها وتقدمها.

التطور  مواكبة  تاأتي  �صبق،  عما  اأهمية  يقل  ل  وهو  ثانيًا،  ثم 

العاملي،  امل�صتوى  على  وال��غ��از  النفط  �صناعة  ت�صهده  ال��ذي 

مفتوح  م�صمار  فهي  الي�صري،  ب��الأم��ر  لي�صت  املواكبة  وه��ذه 

على  منفتحة  متمكنة،  اإداري��ة  ق��درات  توفر  يتطلب  للتناف�ص، 

العامل، وحري�صة على الأخذ بتجاربه الناجحة، وتطويرها، بل 

وابتكار مبادرات خا�صة بها، تنقلها من خانة املتاأثر اإىل خانة 

اأخرى اأهم واأكرب، هي خانة املوؤثر.

يف حقيقة الأمر لي�صت اجلوائز هدفنا يف "البرتول الوطنية"، ول 

ن�صعى اإليها، ولكن حني تاأتي ن�صعد بها، لأنها بب�صاطة مقيا�ص 

ملدى كفاءتنا، و�صهادة عاملية على اأن �رشكتنا ذات مكانة واأهمية 

ل ميكن اإغفالهما باأي حال من الأحوال.
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م�ستمر  ب�سكل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  ت�سعى 

لاللتزام بكافة ا�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة والبيئة ونظم 

وقواعد العمل، حفاظا منها على اأرواح و�سحة العاملني، 

وحماولة منها لرفع كفاءتهم وقدرتهم على تفادي املخاطر.

التكرير،  قطاع  اأعمال  جمال  يف  الريادة  حتقيق  اأجل  ومن 

�سالفة  بالقواعد  االلتزام  قوائم  لت�سدر  ال�سركة  ت�سعى 

اأو  املحلي  النفطي  القطاع  م�ستوى  فقط على  لي�س  الذكر، 

الذي  االأم��ر  اأي�سا،  العاملي  امل�ستوى  على  بل  االإقليمي، 

االإقليمية  اجلوائز  من  العديد  على  حت�سل  ال�سركة  جعل 

والعاملية خالل ال�سنوات اخلم�س االأخرية.

حصول "البترول 

الوطنية" على جوائز 

رفيعة يعكس تميز 

أدائها وكفاءة موظفيها

جهود

5 سنوات .. ُمثمرات!
زاخرة بجوائز عالمية
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طفرة كبرية

ب�صكل خا�ص �صهدت ال�رشكة خالل اآخر خم�ص 

�صنوات طفرة كبرية على م�صتوى التقدم العلمي 

والتقني والحرتايف وقد تزامن مع هذه الطفرة 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  بقواعد  تام  التزام 

مر�صحة  م�صتمر  ب�صكل  ال�����رشك��ة  ج��ع��ل  مم��ا 

للح�صول على جوائز متعددة يف جمالت �صتى.

ال�صنوات  ه��ذه  خ��الل  ال�����رشك��ة  ح�صدت  وق��د 

تنوعت  25 جائزة عاملية،  يزيد عن  ما  اخلم�ص 

ما بني جمالت ال�صحة والبيئة واجلودة، كما 

اختلفت اجلهات املانحة وكانت معظمها اأ�صماء 

املعنوية  وقيمتها  العاملي  وزنها  لها  معروفة 

الكبرية.

بع�رش  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  فازت 

جوائز عاملية خالل العام اجلاري 2018 وذلك 

معايري  بتعزيز  وال��ت��زام��ه��ا  اإجن��ازات��ه��ا  نظري 

مرافقها  خمتلف  يف  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة 

وعملياتها. وقيامها ب�صفقات �صخمة وتوفريها 

التي  املجالت  من  وغريها  اإيجابية  عمل  لبيئة 

حققت ال�رشكة فيها تفوقا ملحوظا. 

منع احلوادث

ال�رشكة  عليها  التي ح�صلت  اأبرز اجلوائز  من 

امللكية  اجلمعية  من  جوائز  ث��الث  العام  خ��الل 

الربيطانية ملنع احلوادث "RoSPA" يف مدينة 

برمنغهام، وهي اجلهة التي متنح هذه اجلوائز 

ال�صحة  املتميزة يف جمالت  لالإجنازات  �صنويًا 

عبداهلل  ميناء  وال�صالمة، حيث ح�صلت م�صفاة 

فئة  م��ن  رو�صبا  ج��ائ��زة  على  لل�رشكة  التابعة 

"الرئي�ص" للمرة الثالثة اأي انها ح�صلت عليها 

رئا�صية(،   3 و  ذهبية   10( مت�صلة  عام   13 ل� 

ودائ��رة  الرئي�صي  املكتب  من  كل  ح�صل  فيما 

الذهبية لل�صحة  الت�صويق املحلي على اجلائزة 

وال�صالمة "مرييت".

ويدل ح�صول ال�رشكة على هذه اجلائزة العاملية 

لتطبيق  متنحها  التي  الأول��وي��ة  على  املرموقة 

م�صتوى  على  اأي�صا  ي��دل  كما  ال�صالمة،  نظم 

الوعي العايل الذي يتحلى به موظفوها. 

امللكية  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 

اأكرث  قبل  تاأ�ص�صت  احل���وادث  ملنع  الربيطانية 

معنية  ع��امل��ي��ة  ج��م��ع��ي��ة  وه���ي  ع����ام،   100 م���ن 

بتعزيز ال�صالمة يف خمتلف املجالت ال�صناعية 

واملدنية، وتهدف اإىل احلد من احلوادث، ومتنح 

جوائزها بعد اإجراء تقييم �صامل لنظم ال�صحة 

ال�صالمة والبيئة املطبقة يف ال�رشكة.

ال�سحة املهنية

وقد حققت ال�رشكة البرتول اإجنازًا لفتًا اأي�صا 

جمال  يف  دول��ي��ة  ج��وائ��ز  اأرب���ع  على  بح�صولها 

ال�صحة املهنية وال�صالمة، وذلك يف اأربعة مواقع 

تابعة لها هي م�صفاة ميناء الأحمدي، وم�صفاة 

ميناء عبداهلل، ودائرة الت�صويق املحلي، واملكتب 

جوائز  على  ال�رشكة  ح�صلت  حيث  الرئي�صي، 

مينحها  والتي   ،2018 للعام  الدولية  ال�صالمة 

جمل�ص ال�صالمة الربيطاين.

امل�صتوى  على  املعتمدة  اجلوائز  اأهم  من  وهي 

الدويل يف جمال حيوي بالغ الأهمية هو ال�صحة 

املهنية وال�صالمة، وقد اأثنت جلنة اجلائزة خالل 

التكرمي على جهود ال�رشكة والتزامها باملعايري 

وال�صرتاطات الدولية يف هذا املجال، وحر�صها 

الدائم على تطبيق قواعد ال�صحة وال�صالمة يف 

اأظهرت م�صايف ال�رشكة متّيزًا يف الأداء حظي بتقدير عاملي

تحقيق الريادة يتطلب 

االلتزام باالشتراطات 

والضوابط ومواكبة 

التقنيات المتطورة

10 جوائز في عام 
2018 وأكثر من 25 
جائزة خالل 5 أعوام 

في مجاالت مختلفة
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خمتلف م�صاريعها وعملياتها.

بهذه  الوطنية"  "ال���ب���رتول  ف���وز  اأن  واأك�����دت 

اجلائزة يعك�ص مدى التزامها مبعايري ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة يف خمتلف اأعمالها.

�سفقة العام

ومن اجلوائز التي ح�صدتها "البرتول الوطنية" 

متنحها  التي  العام"،  "�صفقة  جائزة  العام  هذا 

�رشكة )TXF(  العاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات 

ال�صناديق  واإدارة  والتمويل  والت�صدير  التجارة 

الربيطانية  العا�صمة  ومقرها  املالية،  واملخاطر 

لندن.

يف  لنجاحها  اجل��ائ��زة  ه��ذه  ال�رشكة  ُمنحت  وق��د 

من  البيئي  الوقود  م�رشوع  متويل  �صفقة  اإمت��ام 

وكالت ائتمان ال�صادرات العاملية، وهي ال�صفقة 

اأمريكي،  دولر  مليار   6.25 قيمتها  تبلغ  التي 

ومدة �رشيانها 13 عاما.

اأكرب  من  ال�صفقة  الربيطانية  ال�رشكة  واعتربت 

ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ي مت��ت م��ن ق��ب��ل وك���الت  �صفقات 

�صبع  فيها  ا�صرتكت  حيث  ال�����ص��ادرات،  ائتمان 

وكالت ائتمان من عدة دول هي كوريا واليابان 

واإيطاليا وهولندا وبريطانيا، اإىل جانب م�صاركة 

جمموعة من البنوك العاملية املعروفة، كما قدمت 

 )NBK Capital( لال�صتثمار  الوطني  �رشكة 

ال�صت�صارة املالية لتن�صيق هذه ال�صفقة.

ال�صفقات  لأك��رث  العام"  "�صفقة  جائزة  ومتنح 

املالية ابتكارا، والتي متتاز بتاأثريها على ال�صوق، 

وال�����ص��ادرات  والب�صائع  بالتجارة  وارتباطها 

ومتويل امل�صاريع، كما ت�صكل اأي�صا م�صاهمة هامة 

لالقت�صاد الوطني.

متنح  اجلائزة  فاإن  الربيطانية  ال�رشكة  وبح�صب 

يف  ت�صاهم  التي  وال�صخمة،  املبتكرة  للم�صاريع 

�صنع اأ�صواق اقت�صادية حقيقية وم�صتقرة. 

الوطنية"  "ال���ب���رتول  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 

ال�صفقة  لذات  كانت قد حازت على تكرمي مماثل 

للنفط  ال��ع��ام  "�صفقة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  بح�صولها 

مبنطقة  التكرير  ق��ط��اع  م�صتوى  على  والغاز" 

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.

اأف�سل جهة عمل

وقد احتلت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية باملركز 

الثالث كاأف�صل جهة عمل بني �رشكات النفط الوطنية 

جملة  اأجرته  ا�صتطالع  وفق  العامل،  م�صتوى  على 

املتخ�ص�صة  العاملية    )Rigzone("ري����ج����زون"

نفطية  �رشكات   10 اأف�صل  لختيار  والغاز  بالنفط 

للعام 2018.

الفوز بجائزة "صفقة 

العام"، التي تمنحها 

شركة )TXF( وثالث 

أفضل جهة عمل

حققت الشركة تفوقًا 

ملحوظًا عبر عقد 

صفقات ضخمة وتوفير 

بيئة عمل إيجابية

وجاءت ال�رشكة يف املركز الثالث، بعد �رشكة اأرامكو 

ال�صعودية التي ت�صدرت القائمة، و�رشكة برتونا�ص 

املاليزية التي احتلت املركز الثاين.

عاملية  جملة  وه��ي  "ريجزون"  ا�صتطالع  يف  �صارك 

الإن��رتن��ت  ع��ل��ى �صبكة  اأخ��ب��اره��ا  ت��ن�����رش  م��ع��روف��ة 

 2,990 يف  يعملون  ال��ذي��ن  ق��رائ��ه��ا  م��ن   6,621

العامل،  100 بلد حول  اأكرث من  �رشكة منت�رشة يف 

حيث ذكر هوؤلء اأ�صماء �رشكات النفط الوطنية التي 

يرغبون يف العمل لديها.

جماالت اأخرى

فقد  املا�صية  اأع����وام  اخلم�صة  م���دار  على  اأم���ا 

العديد من اجلوائز يف جمالت  ال�رشكة  حققت 

بال�رشكة  الرئي�صي  املكتب  ح�صل  فقد  �صتى، 

قبل  من   2017 عام  يف  ال�صتدامة  جائزة  على 

 ،"GSAS" املنظومة العاملية لتقييم ال�صتدامة

ال�رشكة  وم�صايف  الرئي�صي  املكتب  ح�صل  كما 

وال��ت�����ص��وي��ق امل��ح��ل��ي وم���راف���ق���ه امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

جائزتي  على  التعبئة  وحمطات  امل�صتودعات 

.)ISO 9001 و ISO 14001(

 ما حتققه ال�رشكة من اإجنازات يعود بدرجة اأ�صا�صية اإىل جهود وتفاين موظفيها
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اأهم اجلوائز التي ح�سدتها ال�سركة خالل 5 اأعوام

عام  اإىل اجلهة املانحة  اجلائزة

2014 م�صفاة ميناء الأحمدي "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 1

2014 م�صفاة ميناء الأحمدي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التمييز" 2

2014 م�صفاة ميناء عبداهلل جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التفوق" 3

2014 م�صفاة ميناء عبداهلل "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 4

2015 ال�رشكة ISO املنظمة الدولية للمقايي�ص ISO 14001 5

2015 ال�رشكة ISO املنظمة الدولية للمقايي�ص ISO 9001 6

2015 م�صفاة ميناء عبداهلل جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التفوق" 7

2016 م�صفاة ميناء عبداهلل "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث

اجلائزة الرئا�صية لل�صحة وال�صالمة 

العام 11

8

2016 م�صفاة ميناء عبداهلل جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 9

2017 املكتب الرئي�صي "GSAS" املنظومة العاملية لتقييم ال�صتدامة جائزة ال�صتدامة الذهبية 10

2017 الت�صويق املحلي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 11

2017 املكتب الرئي�صي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 12

2017 م�صفاة ميناء عبداهلل جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 13

2017 الت�صويق املحلي "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 14

2017 املكتب الرئي�صي "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 15

2017 م�صفاة ميناء عبداهلل "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث

اجلائزة الرئا�صية لل�صحة وال�صالمة 

العام 12

16

2017 م�صفاة  ال�صعيبة "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث جائزة امليدالية الذهبية 17

2018 الت�صويق املحلي "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 18

2018 م�صفاة ميناء الأحمدي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 19

2018 الت�صويق املحلي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 20

2018 م�صفاة ميناء عبداهلل جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 21

2018 املكتب الرئي�صي جمل�ص ال�صالمة الربيطاين جائزة ال�صالمة الدولية "التميز" 22

2018 م�صفاة ميناء عبداهلل "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث

اجلائزة الرئا�صية لل�صحة وال�صالمة 

العام 13

23

2018 املكتب الرئي�صي "RoSPA" اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث اجلائزة الذهبية لل�صحة وال�صالمة 24

2018 ال�رشكة

�رشكة "TXF" العاملية املتخ�ص�صة يف قطاعات التجارة والت�صدير 

والتمويل

�صفقة العام 25

2018 ال�رشكة هيئة جوائز "IJ" العاملية �صفقة العام للنفط والغاز 26

2018 ال�رشكة جملة ريجزون"Rigzone"  العاملية املتخ�ص�صة بالنفط والغاز اأف�صل جهة عمل 27
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الخيَّاط: 
استراتيجية 2040 
تحقق رؤية الشركة

أبرز مالمح االستراتيجية:

•  التوسع يف الطاقة التكريرية بأىلع مستوى  
     تحويلي وتلبية االحتياجات املحلية.

•  تحقيق أىلع مستوى من الطاقة التحويلية 
     يف املصايف وتوفير مصادر بديلة للوقود.

•  توفير املنتجات البترولية املطابقة 
     للمواصفات املحلية والعاملية املطلوبة.

•  تحقيق التكامل بين عمليات التكرير 
     والبتروكيماويات داخل دولة الكويت.

لقاء

"البرتول  ل��روؤي��ة  الرئي�سية  املالمح  تبلورت 

عاملية  مرتبة  باعتالء  للم�ستقبل  الوطنية" 

حمليا  النفط  تكرير  �سناعة  جمال  يف  مرموقة 

التي   2040 ا�سرتاتيجية  خ��الل  من  وعامليا، 

بو�سوح  لتج�سد  م��وؤخ��را،  ال�سركة  اعتمدتها 

لتحقيق  االأ�سا�سية،  والتوجهات  امل��ب��ادرات 

للموارد  امل�سافة  القيمة  وتعظيم  الروؤية،  هذه 

اإنتاج  خ��الل  من  الكويتية،  الهيدروكربونية 

م�ستقات نفطية عالية اجلودة، تلبي احتياجات 

ت�سغيلي  اأداء  عرب  والعاملي،  املحلي  ال�سوق 

ومايل متميز.    

التنفيذي  الرئي�س  نائب  "الوطنية"  التقت 

حدثنا  الذي  اخلياط،  خالد  واملالية  للتخطيط 

ال�سرتاتيجية  الرئي�سية  التوجهات  اأه��م  عن 

التي  التحديات  واأبرز  2040 وعوامل جناحها، 
تواجهها، وكيفية التعامل معها. 

لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي 
للتخطيط والمالية
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اأبرز املالمح

ح�����ول روؤي����ت����ه لأب�������رز امل����الم����ح ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

بالن�صبة  اأهميتها  وم��دى   2040 ل�صرتاتيجية 

لل�رشكة، ي�صري اخلياط اإىل اأن موؤ�ص�صة البرتول 

الكويتية و�صعت توجهاتها ال�صرتاتيجية حتى 

عام 2040، ووجهت �رشكاتها التابعة لتطوير 

خططها ال�صرتاتيجية، لتحقيق تلك التوجهات. 

م�صيفا اأن البرتول الوطنية انتهت موؤخرا من 

املدى حتى  ال�صرتاتيجية طويلة  و�صع اخلطة 

التوجهات  م��ع  متوافقة  ل��ت��اأت��ي   ،2040 ع��ام 

ال�صرتاتيجية الأخرية للموؤ�ص�صة. وي�صيف اأنه 

ميكن تلخي�ص التوجهات ال�صرتاتيجية لقطاع 

التكرير والت�صنيع والبرتوكيماويات حتى عام 

2040 يف اأربعة جمالت اأ�صا�صية:

ال��ت��و���ص��ع يف ال��ط��اق��ة ال��ت��ك��ري��ري��ة يف دول��ة   -

الأخ��ذ  م��ع  حتويلي  م�صتوى  وباأعلى  الكويت 

النفوط  ت�رشيف  تعظيم  �صمان  العتبار  بعني 

املحلية،  التكرير  م�صايف  يف  الثقيلة  الكويتية 

الطاقة  من  املحلية  الحتياجات  تلبية  وكذلك 

وفق املخطط التايل:

 مليون برميل يوميًا يف عام 20201.4

 مليون برميل يوميًا يف عام 2025  1.7

   مليون برميل يوميًا يف عام 20352.0 

حتقيق اأعلى م�صتوى من الطاقة التحويلية   -

توفر  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  املحلية،  امل�صايف  يف 

م�صادر بديلة للوقود لتلبية الحتياجات املحلية 

من الطاقة. 

ت���وف���ري امل��ن��ت��ج��ات ال���ب���رتول���ي���ة امل��ط��اب��ق��ة   -

للموا�صفات املحلية والعاملية املطلوبة.

حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ب���ني ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ك��ري��ر   -

والبرتوكيماويات داخل دولة الكويت.

توجهات عامة

ومن جانب اآخر، ي�صري اخلياط اإىل اأن التوجهات 

العامة ل�صرتاتيجية 2040 تتمثل يف:

يف  للتميز  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  تطبيق   .1

الريادة  لتحقيق  عليها  واملحافظة  الت�صغيل، 

وال�صتدامة يف جمال �صناعة النفط والغاز.

الت�صغيلية  للمحفظة  امل�صتمرة  املراجعة   .2

للو�صول اإىل املحفظة املثلى من خالل ا�صتغالل 

ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة، وا���ص��ت��ب��ع��اد الأ����ص���ول غري 

عمليات  �صميم  م��ن  لي�صت  وال��ت��ي  امل��رب��ح��ة 

واأن�صطة املوؤ�ص�صة.

ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال���ط���اق���ة احل���ال���ي���ة   .3

تزويد  طريق  عن  الكويت  لدولة  وامل�صتقبلية 

املختلفة،  ال��وق��ود  اأن����واع  خمتلف  م��ن  خليط 

على  احل��ر���ص  م��ع  وبيئيًا  اقت�صاديًا  والأم��ث��ل 

توفري البديل ال�صرتاتيجي لها.

ا�صتغالل م�صادر الطاقة البديلة واملتجددة   .4

وم�صادر الطاقة الأخرى يف حال حتقيقها قيمة 

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

الكويتية.

الر�سالة والروؤية

وينوه نائب الرئي�ص التنفيذي للتخطيط واملالية 

بتطوير  ال�رشكة  قامت  الإط��ار  ه��ذا  يف  اأن��ه  اإىل 

التوجهات  لتحقق  اجلديدة  وروؤيتها  ر�صالتها 

 التو�صع يف الطاقة التكريرية يعد اأحد اأهم مالمح ا�صرتاتيجية 2040

معايير عالمية للتميز 

في التشغيل وتحقيق 

الريادة واالستدامة في 

الصناعة النفطية

طوَّرت الشركة رسالتها 

ورؤيتها لتحقق 

توجهات المؤسسة 

حتى عام 2040
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 توفري فر�ص عمل جديدة وتطوير كفاءة الكادر الوطني 

الكويتية حتى  البرتول  ملوؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية 

عام 2040.

الكويتية:  الوطنية  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  ر���ص��ال��ة 

"ت���ع���ظ���ي���م ال���ق���ي���م���ة امل���������ص����اف����ة ل����ل����م����وارد 

اإنتاج  خ��الل  م��ن  الكويتية  الهيدروكربونية 

ال�صوق  احتياجات  يلبي  اجل��ودة  ع��ايل  وق��ود 

املحلي والعاملي".

روؤية �رشكة البرتول الوطنية الكويتية: "اعتالء 

النفط  تكرير  �صناعة  يف  مرموقة  عاملية  مرتبة 

عرب اأداء ت�صغيلي ومايل متميز".

ثالثة عوامل

ل�صمان  اأهميتها  يرى  التي  العوامل  اأهم  وعن 

املدى  طويلة  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  تنفيذ  اإجن��اح 

ثالثة  اإىل  اخل��ي��اط  ي�صري   ،2040 ع���ام  ح��ت��ى 

عوامل رئي�صية وهي كالآتي: 

عوامل داخلية

•  تعزيز التميز يف ت�صغيل الأ�صول املوجودة، 

وت��ط��ب��ي��ق اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ع��ل��ى الأ���ص��ول 

والتو�صعات اجلديدة.

تعزيز الكفاءة يف ا�صتخدام الطاقة.  •

اتباع اأف�صل املمار�صات يف �صيانة الأ�صول   •

للحد من الإيقاف غري املخطط له.

للم�صايف  الأم��ث��ل  الت�صغيل  على  ال��رتك��ي��ز   •

التحويلية  ال��ق��درة  يف  ال��زي��ادة  م��ن  لال�صتفادة 

للم�صايف بعد النتهاء من تنفيذ م�رشوع الوقود 

البيئي.

�صمان توفر القوة العاملة املدربة.  •

اإدارة  يف  ال����رائ����دة  امل��م��ار���ص��ات  ت��ط��ب��ي��ق   •

امل�صاريع  تنفيذ  دورة  وحت�����ص��ني  امل�����ص��اري��ع، 

الراأ�صمالية.

عوامل �سمن القطاع النفطي

التابعة  ال�رشكات  م��ع  امل�صتمر  التن�صيق   •

للموؤ�ص�صة ل�صمان تنفيذ الأهداف ال�صرتاتيجية 

حتى عام 2040.

البرتول  موؤ�ص�صة  م��ع  امل�صتمر  التن�صيق   •

ال��ك��وي��ت��ي��ة و����رشك���ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت وال�����رشك��ة 

طاقة  ت��وف��ري  ل�صمان  اخلليج  لنفط  الكويتية 

تكريرية جديدة متا�صيًا مع توافر اإنتاج النفوط 

الثقيلة.

البرتول  موؤ�ص�صة  م��ع  امل�صتمر  التن�صيق   •

ال��ك��وي��ت��ي��ة و����رشك���ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت وال�����رشك��ة 

الطاقة النتاجية  لنفط اخلليج ملتابعة  الكويتية 

والإن��ت��اج  ال�صتك�صاف  قطاع  خ��الل  من  للغاز 

واآث���اره���ا ع��ل��ى حت��دي��د ط��اق��ة وح����دات معاجلة 

الغاز.

���رشك��ة �صناعة  م���ع  امل�����ص��ت��م��ر  ال��ت��ن�����ص��ي��ق   •

تطوير  يخ�ص  فيما  ال��ب��رتول��ي��ة  ال��ك��ي��م��اوي��ات 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ك��ام��ل ب���ني ن�����ص��اط��ي ال��ت��ك��ري��ر 

والبرتوكيماويات. 

العاملي  الت�صويق  م��ع  امل�صتمر  التن�صيق   •

مل��وؤ���ص�����ص��ة ال���ب���رتول ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 

املنتجات  مل��وا���ص��ف��ات  امل�����ص��ت��ج��دة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

البرتولية وكمياتها.

التكامل بين التكرير 

والبتروكيماويات داخل 

الكويت في ظل منافسة 

عالمية شديدة

التركيز على التشغيل 

األمثل للمصافي بعد 

االنتهاء من تنفيذ 

مشروع الوقود البيئي
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 ت�صتلهم ال�رشكة خطتها ال�صرتاتيجية من روؤى وتوّجهات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية

عوامل خارجية

مراقبة التغريات يف الأ�صواق العاملية نتيجة   •

ديناميكية اأ�صواق النفط مما يرتتب عليه ازدياد 

حدة املناف�صة العاملية.

القدرة  يف  ال��زائ��د  العاملي  العر�ص  متابعة   •

التكريرية.

التن�صيق مع وزارة الكهرباء واملاء لإعداد   •

توقعات الطلب على الطاقة الكهربائية.

اأهداف رئي�سية

واأ�صار اخلياط اإىل اأن الأهداف الرئي�صية ل�رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية، والتي ينتظر حتققها 

مع تنفيذ مبادرات ا�صرتاتيجية 2040 تتمثل يف:

التو�صع يف الطاقة التكريرية حمليا.  -

مت��ك��ني زي������ادة اإن����ت����اج ال���غ���از م���ن ق��ط��اع   -

ال�صتك�صاف والإنتاج.

اأداء ت�صغيلي باأعلى املعايري العاملية للتميز.  -

اإنتاج  احتياجات  من  املتزايد  الطلب  تلبية   -

الوقود عايل اجلودة حمليا وعامليا.

مناف�سة وحتديات

مع  مواجهتها  املتوقع  التحديات  اأبرز  حول 

تنفيذ املبادرات اخلا�صة بال�صرتاتيجية، يقول 

الوطنية  البرتول  اأن  باعتبار  "انه  اخلياط: 

ال�صتك�صافات،  قطاعات  بني  الو�صل  حلقة 

ي��رتت��ب علينا من  والإن���ت���اج وال��ط��اق��ة، وم���ا 

املحلي  ال�صوق  تلبية احتياجات  م�صوؤولية يف 

واجبنا  فمن   ،2040 ع��ام  حتى  الطاقة  من 

اأن نعمل ب�صكل متنا�صق وفعال مع موؤ�ص�صة 

لقطاع  التابعة  و�رشكاتها  الكويتية  البرتول 

ووزارة  جهة،  من  والإن��ت��اج  ال�صتك�صافات 

الكهرباء واملاء من جهة اأخرى، وذلك لتاأمني 

التقديرات  �صوء  يف  للطاقة  املتزايد  الطلب 

امل�صتقبلية لحتياجات وزارة الكهرباء واملاء 

اأي�صا  علينا  البعيد.  امل��دى  على  ال��وق��ود  من 

الطلب  م��واج��ه��ة  يف  مبتكر  ب�صكل  التعامل 

النفطية  املنتجات  على  وعامليا  حمليا  املتزايد 

ع��ال��ي��ة اجل����ودة ذات امل��وا���ص��ف��ات امل��ح��ددة 

والت�رشيعات  العاملية  التفاقيات  �صوء  يف 

البيئية للحد من النبعاثات ال�صارة، والذي 

ي�صع اأمامنا التزاما بو�صع ال�صرتاتيجيات 

مبنتجات  العاملية  الأ���ص��واق  لتزويد  الالزمة 

نظيفة متوافقة مع هذه الت�رشيعات".

حتقيق التكامل

ترتبط  اأخ����رى  اإىل حت��دي��ات  اخل��ي��اط  وي�����ص��ري 

ب�������رشورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل بني 

دولة  داخل  والبرتوكيماويات  التكرير  عمليات 

الكويت يف ظل وجود املناف�صة الكبرية من الدول 

وم�صارف  اأ�صواق  اإيجاد  كذلك  للنفط،  املنتجة 

الطاقة  البرتولية مع وجود مناف�صة  للمنتجات 

البديلة. اأي�صا على م�صتوى العن�رش الب�رشي، 

جديدة  فر�ص  خلق  على  العمل  ���رشورة  يوؤكد 

الكوادر  واإمكانيات  ق��درات  وتطوير  لتوظيف 

الوطنية.

ضمان توفر القوة 

العاملة المدربة من أهم 

ضمانات نجاح تنفيذ 

االستراتيجية 

"البترول الوطنية"

حلقة الوصل بين 

قطاعات االستكشافات 

واإلنتاج والطاقة
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تلبية الرغبة األميرية 

بتوفير 15 % من 

احتياجاتنا للطاقة من 

مصادرها المتجددة

مراحل  فعلياً  الوطنية"  "البرتول  بداأت 

تنفيذ م�سروع �سخم من م�ساريع الطاقة 

"الدبدبة"  م�سروع  به  ونعني  املتجددة، 

�سمن  ي��اأت��ي  ال��ذي  ال�سم�سية،  للطاقة 

البرتول  ملوؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية  اخلطة 

رئي�س  "الوطنية"  التقت  وقد  الكويتية. 

املهند�س   5 امل�ساريع-  تن�سيق  فريق 

م�سعل ال�سعيدي، الذي حدثنا عن طبيعة 

امل�سروع واأهدافه ومراحل التنفيذ.

بيئة

طاقة من الشمس

مشروع "الدبدبة"

 .2030 ع��ام  بحلول  املتجددة  الطاقة  م�سادر 

الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�س�سة  اأطلقت  هنا  م��ن 

احليوي  امل�سروع  هذا  بتنفيذ  اخلا�سة  املبادرة 

ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 

امل�سروع  ويهدف  ورع��اه.  اهلل  حفظه  البالد  اأمري 

النفطي  القطاع  احتياجات  من  جانب  توفري  اإىل 

وقد  الكهرو�سوئية.  ال�سم�سية  الطاقة  من  للطاقة 

الرغبة االأمريية

عن  تف�صيلية  �صورة  تعطينا  ان  ميكن  بداية   •

من  يت�صمنه  وم���ا  ال��دب��دب��ة،  م�����رشوع  طبيعة 

اأعمال؟

تنفيذًا  ياأتي  ال�سم�سية  للطاقة  "الدبدبة"  م�سروع 

اإنتاج  اإىل  والداعية  ال�سامية  االأم��ريي��ة  للرغبة 

من  الكويت  يف  الطاقة  احتياجات  م��ن   %  15

من  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  تكليف  مت 

اأحد  يعد  وهو  امل�سروع،  بتنفيذ  املوؤ�س�سة  قبل 

الطاقة  لتوليد  حمطة  لبناء  ال�سخمة  امل�ساريع 

ال�سم�سية بقدرة 1500 ميجا وات. يت�سمن نطاق 

الطاقة  حمطة  وبناء  توريد  اأعمال  امل�سروع  عمل 

الكهربائية  املحطات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سم�سية، 

الهوائية  النقل  وخطوط   )Substations(
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السعيدي: يساهم 

مشروع "الدبدبة" في 

الحد من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون 

مشروع ضخم لبناء 

محطة لتوليد الطاقة 

الشمسية بقدرة 

1500 ميجا وات

 �صيكون م�رشوع الدبدبة واحدًا من اأ�صخم م�صاريع الطاقة ال�صم�صية يف العامل .. يف الإطار املهند�ص م�صعل ال�صعيدي

امل�سروع وفق منوذج توريد واإن�ساء وت�سغيل 

الطاقة  ب��ا���س��ت��خ��دام   )PCOM( و���س��ي��ان��ة 

الكهرو�سوئية  االأل��واح  طريق  عن  ال�سم�سية 

على  الكلي  وباالعتماد   ،)Photovoltaic(

احلاجة  وبدون   ،PV الكهرو�سوئية  االأل��واح 

اإىل تخزين الطاقة، ويتوقع ان ي�ساهم امل�سروع 

يف توفري يف الوقود مبا يقارب 6.2 مليون برميل 

يف  امل�ساهمة  اإىل  وباالإ�سافة  �سنوي،  كمعدل 

احلد من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون مبقدار 

2.17 مليون طن �سنوياً.

فر�س عمل

• ما الهدف من امل�رشوع، ويف اأي مرحلة يجري 

العمل حاليا؟

احتياجات  م��ن   %  15 اإن��ت��اج  ه��و  ال��ه��دف 

ال�سم�سية  الطاقة  من  للطاقة،  النفطي  القطاع 

اخلام�سة  ال�سنة  بحلول  وذلك  الكهرو�سوئية 

يهدف  كما  امل�سروع.  ت�سغيل  من  والع�سرين 

يف  للكويتيني  عمل  فر�س  خلق  اإىل  امل�سروع 

م�سادر  وتنويع  الكويت  دولة  يف  جديد  جمال 

الطاقة يف البالد. 

من  املناق�سة  طرح  عن  االإع��الن  حالياً  مت  وقد 

العامة  للمناق�سات  امل��رك��زي  اجل��ه��از  خ��الل 

و�ستكون فرتة تقدمي العطاءات 3 �سهور، حيث 

دي�سمرب   16 بتاريخ  االإغ��الق  موعد  �سيكون 

.2018

امل�سروع  يت�سمن  كما   .)Overhead Lines(

 25 ال�سم�سية ملدة  الطاقة  اإدارة و�سيانة حمطة 

ت�سل  ا�ستيعابية  بقدرة  امل�سروع  �سيكون  �سنة. 

اإىل1,500  ميجاوات و�سيقوم باإنتاج، على االأقل، 

اخلام�سة  ال�سنة  يف  �ساعة  جيجاوات/   3,150
الهدف  ميثل  ما  وهو  الت�سغيل،  من  والع�سرين 

اأن  املتوقع  اأنه من  امل�سروع. حيث  االأ�سا�سي من 

يكون امل�سروع من اأكرب م�ساريع الطاقة ال�سم�سية 

على م�ستوى العامل عند ت�سغيله.

جممع ال�سقايا

التي �صينفذ  امل�صاحة  اأين يقع امل�رشوع؟ وما   •

عليها، وما مت فيه من اعمال حتى الآن؟ 

للطاقة  "ال�سقايا"  جممع  داخل  امل�سروع  يقع 

لالأبحاث  ال��ك��وي��ت  ملعهد  ال��ت��اب��ع  امل��ت��ج��ددة 

العلمية، 100 كم غرب مدينة الكويت، وي�سغل 

امل�سروع م�ساحة 32 كيلو مرتا مربعا. وقد مت 

العامة بطرح  للمناق�سات  املركزي  قام اجلهاز 

املناق�سة اخلا�سة بامل�سروع. حيث �سيتم تنفيذ 

دور ال�سركة

• ما الدور الذي �صتقوم به "البرتول الوطنية" 

خالل مراحل تنفيذ امل�رشوع؟

ومتابعة  امل�سروع  ب���اإدارة  ال�سركة  �ستقوم 

املحطة  وت�سغيل  االأداء  اختبار  حتى  التنفيذ 

عن  م�سوؤولة  تكون  و�سوف  الكهرو�سوئية، 

جميع مراحل تنفيذ امل�سروع. 

• من هم اأع�صاء الفريق اخلا�ص بامل�رشوع؟ وما 

طبيعة الأعمال املوكلة له؟

نائب  ب��رع��اي��ة  متخ�س�س  ف��ري��ق  ت�سكيل  مت 

فهاد  ع��ب��داهلل  للم�ساريع  التنفيذي  الرئي�س 

خمتلف  من  اأع�ساء  الفريق  وي�سم  العجمي، 

دوائر ال�سركة واملعنيني مبتابعة تنفيذ مراحل 

الالزمة.  القرارات  واتخاذ  املختلفة،  امل�سروع 

لل�سركات،  امل�سبق  التاأهيل  من  االنتهاء  مت  وقد 

ال�ستكمال  امل�سروع  ا�ست�ساري  مع  والتن�سيق 

اقت�ساديات  من  واالنتهاء  اجل��دوى،  درا�سة 

امل�سروع، وجتهيز واإكمال وثائق املناق�سة التي 

ت�سمل املوا�سفات الفنية والتجارية والتعاقدية.
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توفير فرص عمل 

في مجال جديد على 

البالد أحد أهداف 

هذا المشروع

مراحل التنفيذ

وطبيعة  امل�������رشوع؟  تنفيذ  م��راح��ل  ه��ي  م��ا   •

العمال يف كل مرحلة؟ 

 2019 فرباير  يف  امل�سروع  عقد  توقيع  متوقع 

اأن  املخطط  ومن  امل��واد،  توريد  بدء  وبالتايل 

2021 مع بدء  يتم ت�سغيل امل�سروع يف فرباير 

اأعمال الت�سغيل وال�سيانة.

• �صورة عن الطاقة الإنتاجية للمحطة؟ 
�سينتج امل�سروع يف اأول �سنة ما يقارب 23 % 

الكهرباء،  من  النفطي  القطاع  احتياجات  من 

احتياجات  من   %  15 اإىل  الن�سبة  هذه  وتقل 

من  والع�سرين  اخلام�سة  ال�سنة  يف  القطاع 

ت�سغيل امل�سروع )3,150 جيجاوات �ساعة(. 

يف  املتوقعة  الزيادة  اإىل  النق�س  هذا  ويرجع 

وكذلك  الكويت،  ب��دول��ة  الكهرباء  ا�ستهالك 

ب�سبب  للكهرباء  املحطة  اإن��ت��اج  انخفا�س 

كما   ،)degradation( امل�ستمر  اال�ستعمال 

احتياجات  من   %  5.5 يقارب  ما  �سينتج  اأنه 

من  �سنة  اأول  يف  للكهرباء  ال��ك��وي��ت  دول���ة 

الت�سغيل.

خطة الت�سغيل

ما  ومقدار  امل�رشوع؟  ت�صغيل  خطة  عن  م��اذا   •

يوفره من دعم للطاقة؟

اأحد  مع  بالتعاون  امل�سروع  ت�سغيل  �سيتم 

املقاولني العامليني الذين �سبق تاأهيلهم من قبل 

واعتماده  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة 

العامة،  للمناق�سات  املركزي  اجلهاز  قبل  من 

عاملي،  �سركة/حتالف   28 اعتماد  مت  حيث 

يف  الطاقة  م�سادر  تنويع  امل�سروع  و�سيدعم 

الطاقة  جمال  يف  عمل  فر�س  وخلق  الكويت، 

املتجددة. 

امل�سمى الوظيفياال�سم

نائب الرئي�ص التنفيذي للم�صاريععبداهلل فهاد العجمي

مدير دائرة امل�صاريع 2 - مدير امل�رشوع ريا�ص التورة

م�صعل ال�صعيدي

رئي�ص فريق تن�صيق امل�صاريع املجموعة 5 – 

دائرة امل�صاريع 2

رئي�ص فريق البحث والتكنولوجيا – املجموعة بملياء الكندري

د. خالد املزيدي

رئي�ص فريق البحث والتكنولوجيا – موؤ�ص�صة 

البرتول الكويتية

رئي�ص فريق تخطيط ال�صيانةجا�صم عي�صى املهنا

رئي�ص فريق العقود - امل�صاريع و ال�صت�صارات�صهال اخلالد

رئي�ص فريق احل�صابات املدينةحممد نهار

مهند�ص اأول تخطيط امل�صاريعم�ي البراهيم

م�صت�صارم�ي الأيوبي

مهند�ص اأول ال�صيانة الكهربائيةمنرية بوحمد

قائد تطبيقات امل�صاريع�صيد ر�صوي

مهند�ص تطوير كفاءة الأداء ال�صناعيعبداهلل الزبن

مهند�ص كهربائيكايال�صاناث بيثاكار

مهند�ص م�صاريع�صليمان التنيب

فريق امل�سروع

 ال�صعيدي يقّدم عر�صًا �صاماًل ملوا�صفات امل�رشوع
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يف اإطار م�ساعي فرق دائرة تقنية املعلومات لتقدمي الدعم التقني 

عمل  فريق  قدم  لها،  التابعة  واملواقع  ال�سركة  مل�سايف  والفني 

 K-Max ا�سرتاتيجي يدعى  للدائرة درا�سة حول م�سروع  تابع 

التطبيقات  عر�س  يف  التقليدية  الطريقة  من  يغري  اأن  �ساأنه  من 

من  يت�سكل  وال��ذي  القائمة،  املعلوماتية  البنية  على  اجلديدة 

جلعلها  خوادم  اإىل  اإ�سافة  للبيانات،  وقواعد  و�سيطة  برجميات 

دائرة  مدير  مب�ساندة  وذلك  واحد،  م�سدر  من  مدعومة  حزمة 

احللول  ق�سم  وتنفيذ  الدعيج،  عبدالعزيز  املعلومات  تقنية 

ال�ساملة برئا�سة نبيل حيدر. 

مشاريع

K-Max مشروع
تحديث "ماكسيمو" 

تماشيًا مع استراتيجية 

2040 تم البدء بتنفيذ 
 K-MAX مشروع

لتحقيق مبادرات هامة

نبذة تاريخية

 2002 مايو  منذ  ماك�صيمو  برنامج  بداأ تطبيق 

مت  وق��د  التجارية،  الإج����راءات  توحيد  بهدف 

28 تطبيقًا م�صتقاًل يف جمموعة برجميات  دمج 

ماك�صيمو  برنامج  تطبيق  مت  كما  ماك�صيمو، 

ع��ب��داهلل،  م��ي��ن��اء  م�����ص��ف��اة  يف   2004 ي��ن��اي��ر  يف 

ال�صعيبة،  م�����ص��ف��اة  م��ن  ك��ل  ذل���ك  يف  وتبعتها 

املحلي،  الت�صويق  ودائرة  الأحمدي،  وم�صفاة 

واإدارة  لل�رشكة،  الرئي�صي  املكتب  اإىل  اإ�صافة 

حاليا  تتبع  )التي  ال��زور  وم�صفاة  امل�صاريع، 

ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة 

ماك�صيمو  برنامج  تطبيق  وخ�صع   .)KIPIC

 6 .1 اإىل   5 .1 وذل��ك من  رئي�صيني  لتطويرين 

واأي�صًا من 1. 6 اإىل 5. 7. 

اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه مت���ت اإ���ص��اف��ة ال��ع��دي��د من 
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ولتتمكن من القيام بالتطبيق ال�رشيع للتقنيات 

امل�صتجدة والنا�صئة.

من  ال�رشكة  متكني  واحل��رك��ة:  التنقل  اإمكانية   •
التنقل  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��ده��ا  من�صة  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

ال�رشيع  الدخول  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  بحيث  واحلركة 

وال�صهل معًا اإىل جميع اأنظمة ال�رشكة، مما يوؤدي 

بدوره اإىل زيادة اإنتاجية العمل.

املحافظة  ال�رشكة:  لأن�صطة  الالزم  الدعم  تقدمي   •
ع��ل��ى ال��ع��الق��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��الأن�����ص��ط��ة م��ن خ��الل 

التوا�صل  وت��وق��ع��ات  املتطلبات  على  احل�����ص��ول 

والتغيريات والر�صوم وكل ما يتعلق بالأداء. 

• دمج تقنية املعلومات بالتقنيات الت�صغيلية: القيام 
من  الت�صغيلية  بالتقنيات  املعلومات  تقنية  بدمج 

والأم���ن،  واحلوكمة  والعمليات  التخطيط  خ��الل 

ناهيك عن �صمان ا�صتمرار العمل امل�صرتك لالأنظمة.

K-MAX اأهداف

• تقدمي خدمة للم�صتخدمني باأقل تكلفة ممكنة.
• حت�صني الأداء.

• بناء �صبكة من املوارد الداخلية.
• حتقيق توقعات امل�صتخدمني.

• احلد من التخ�صي�ص.
• ال�صتفادة املثلى من املوارد املتاحة.

• مواكبة التكنولوجيا املتطورة.
• تقدمي اخلدمة لل�رشكات النفطية.

اإعادة الت�سميم الهند�سي

�صي�صمل التطوير الذي نحن ب�صدده التغيريات 

التالية يف البنية التحتية:

ن�صخة ماك�صيمو املعدلة:

 x.7.5 صيتم ترحيل ن�صخة ماك�صيمو املعدلة� •
x.7.6 اإىل ن�صخة ماك�صيمو

املُثلى  الن�صخة  ن�صخة خادم )�صريفر( الويب: هي 

.)IBM Power Systems( لأ�صلوب بناء اأنظمة

 ،v10.3.6.0   WebLogic ا�صتبدال تطبيق •
 WebSphere v9.0 بتطبيق

ن�صخة نظام الت�صغيل: 

 AIX �ب  Solaris 11.3 ا�صتبدال نظام ت�صغيل

.v7.1
ن�����ص��خ��ة ق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات: ال���ه���دف م��ن��ه��ا هو 

والأداء   )License( الرخ�صة  من  ال�صتفادة 

ماك�صيمو  وت��ط��ب��ي��ق   )Performance(

.)Multi-Tenancy( بخا�صية

11.2 ب�   • ا���ص��ت��ب��دال ق��اع��دة ب��ي��ان��ات اأوراك����ل 
DB2 11.1 )حيث �صتتم احلاجة اإليه من اأجل 

)Multi-Tenancy خا�صية

برجميات  جمموعة  اإىل  املخ�ص�صة  التطبيقات 

للعمليات  م��واف��ق��ت��ه��ا  ب��ه��دف  وذل���ك  ماك�صيمو، 

التجارية املعتمدة واملطبقة يف "البرتول الوطنية"، 

مثل الدليل التجاري وطلبات احل�صول على الغذاء، 

التعديالت  اإجراء  املطبوعات، وطلب  اإعداد  وطلب 

اإ�صافة على  اآخر  اإىل ما �صابه ذلك، وكانت  عليها، 

برنامج ماك�صيمو تطبيق النفط والغاز، والتطبيق 

اخلا�ص بدائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة.

ا�سرتاتيجية 2040

عمليات  ل��دع��م  مهمة  اجن����ازات  ماك�صيمو  ح��ق��ق 

ال���دائ���رة ال��ت��ج��اري��ة وامل��ال��ي��ة، وت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��م يف 

امل�صايف والتي اأ�صهمت ب�صكل ملحوظ يف احلد من 

التكاليف وحت�صينها.

2040 فاإنه  ومتا�صيا مع ا�صرتاتيجية ال�رشكة 

لتنفيذ   K-MAX م�����رشوع  بتنفيذ  ال��ب��دء  مت 

املبادرات ال�صرتاتيجية التالية: 

ال�صرتاتيجية  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  الإب�����داع:   •
واحت�صانه،  البتكار  تقبل  على  قادرة  لت�صبح 

تطوير تقدمه "تقنية 

المعلومات" من شأنه 

تعزيز طريقة عرض 

التطبيقات الجديدة

حقق برنامج ماكسيمو 

إنجازات مهمة ألعمال 

الشركة والمشروع 

الجديد يدعمه أكثر

 الربامج والتطبيقات التقنية تظل بحاجة دائمة للتطوير الالزم ملواكبة الع�رش
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فوائد امل�سروع  

 )IIoT( البتكار: يوفر حاًل لإنرتنت الأ�صياء •
من الألف اإىل الياء مع القدرة على اإجراء �صيانة 

ذكية لفر�ص البتكار يف امل�صتقبل. 

• القابلية للتو�صع: ي�صاعد يف تقدمي خدمة للمزيد 
من امل�صتخدمني والهيئات �صواء كانت من داخل 

ال�رشكة اأو من ال�رشكات النفطية الأخرى. 

امل�صتخِدم ومعدل  يح�ِصن من جتربة  الأداء:   •
نقل النظام )وهو عبارة عن مقدار املعلومات يف 

النظام ما بني املدخالت واملخرجات(.

• خطة وا�صحة للمنتج: يحٌد من اأي انقطاع يف 
اخلدمة،  ل�صتمرار  ال�صمان  ويوفر  امل�صتقبل 

.IBM لأن احلزمة مقدمة ب�صكل كامل من �رشكة

اإمكانية  �صمان  التخ�صي�ص:  م��ن  التقليل   •
 .)Maximo( حتديث ودعم بنية ماك�صيمو

• تكلفة خمف�صة للرتخي�ص والدعم: يتم توفري 
الو�صيطة  والربجميات   )DB2( بيانات  قاعدة 

 Websphere(، )Everyplace( &(

COGNOS كحزمة يف تطبيق ماك�صيمو 7.6 

املحَدث. 

• دمج وتوحيد واإعادة هيكلة جميع تراخي�ص 
خف�ص  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ذلك  �صاأن  من  ماك�صيمو: 

التكلفة مبقدار 70 %.

ثالث  اأي ط���رف  ت��راخ��ي�����ص  اع��ت��م��اد  جت��ن��ب   •
والتقليل من تكاليف ترخي�ص ماك�صيمو.

.IBM اأداء م�صمون وحم�َصن من قبل •
ميكن   Multi-tenancy خا�صية  وج���ود   •
جلميع   )Maximo( ماك�صيمو  ت��وف��ري  م��ن 

ال�رشكات النفطية الأخرى، مما يوؤدي لتحقيق 

مبداأ )مركز تقنية املعلومات الربحي(.

ل�رشكة  التحتية  للبنية  الفعال  ال�صتخدام   •
البرتول الوطنية الكويتية.

اأعمال  بتنفيذها   IBM خربة  من  ال�صتفادة   •
م�صابهة على امل�صتوى العاملي. 

• بناء موارد ال�رشكة على التقنية احلديثة.

من�صة احلو�صبة: لتاأمني دعم اأف�صل لالأداء باملوارد 

املتاحة وبتكلفة منخف�صة القيمة للرتخي�ص.

 M7  Sparc صيتم ترحيل البنية التحتية خلادم� •
اإىل البنية التحتية خلادم IBM Power8 من�صة 

التخزين وال�صبكة:

مركز  ا���ص��ت��خ��دام  ب��اإع��ادة  ال�����رشك��ة  �صتقوم   •
البيانات احلايل والتخزين والدعم / ال�صتعادة 

اأوراك����ل  وب��ن��ي��ة   LDAPو والأم����ن  وال�صبكة 

التحتية وال�صتثمار.

نقاط ال�سعف

اإن برنامج ماك�صيمو 7.5 ل يواكب التقنيات 

ما  اآخ���ر  ول   ،IIoT مثل  احلديثة  الإب��داع��ي��ة 

واحل��ل��ول  التحليل  تطبيقات  اإل��ي��ه  تو�صلت 

املتعلقة بالتنقل واحلركة )يف اأي مكان ويف كل 

مكان(. بالإ�صافة اإىل ما ذكر، فاإن الربجميات 

تدعم  ل  احلالية  البيانات  وقاعدة  الو�صيطة 

اأجل  من  )وذل��ك   Multi-Tenancy خا�صية 

النفطية  لل�رشكات  ماك�صيمو  خ��دم��ة  ت��ق��دمي 

اأج��ل تقدمي خدمة لأي��ة �رشكة  الأخ��رى( فمن 

اإذ  التكلفة،  عايل  اج��راء  اتباع  نفطية لبد من 

يجب القيام بعملية الن�صخ من خادم ال�رشكة، 

ال��دم��ج بني  ف���اإن عملية  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 

التقنيات املختلفة قد تت�صبب يف ن�صوء م�صاكل 

تطوير  يف  تفاديها  �صيتم  وال��ت��ي  الأداء،  يف 

الربنامج املذكور.

 فريق دائرة تقنية املعلومات الذي اأعّد الدرا�صة اخلا�صة بامل�رشوع اجلديد

تحسين األداء وتقديم 

خدمة للمستخدمين 

بأقل تكلفة ممكنة من 

أبرز أهداف المشروع

فريق العمل

اإعداد هذه الدرا�صة من دائرة  �صاهم يف 

تقنية املعلومات كل من:

نا�رش الطيار  •
اأنوار النوح     •
اإ�رشاء اأبل      •
فرح امل�رشي   •
مانوج فريما  •
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خمزون كبري

يف  ال�صالمة  فريق  رئي�ص  اأ�صار  ال�صدد  هذا  يف 

وجود  اإىل  التناك  حافظ  عبداهلل  ميناء  م�صفاة 

من  اهلل  ع��ب��د  م��ي��ن��اء  م�صفاة  يف  ك��ب��ري  خم���زون 

مثل  التنف�صية،  املخاطر  م��ن  الوقاية  اأج��ه��زة 

اأجهزة  م��ع  النجاة  وم��ع��دات  التنف�ص  اأج��ه��زة 

تهوية م�صاعدة. 

واأ�صاف التناك الذي اأ�رشف على جتهيز املبنى 

اجلديد لور�صة �صيانة اأجهزة التنف�ص اخلا�صة 

بدائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة ب�صكل مبا�رش 

بناًء  تتم  و�صيانتها  التنف�ص  اأجهزة  معاينة  اأن 

على برنامج الوقاية من املخاطر التنف�صية الذي 

اأعدته �رشكة البرتول الوطنية الكويتية واملبني 

اأ�صا�صًا على املمار�صات واملقايي�ص العاملية.

طبيعة العمل يف م�سايف النفط تطرح ت�ساوؤالت ملحة عن 

خماطر التنف�س، وذلك نتيجة ال�ستخدامها مواد كيماوية 

وهيدروكربونية يف عمليات االإنتاج.

اأدرك  التنف�سية،  املخاطر  ه��ذه  من  احلماية  ولتاأمني 

توفري  يتعني  اأن��ه  عبداهلل  ميناء  م�سفاة  يف  امل�سوؤولون 

اأنواع اأجهزة الوقاية من املخاطر التنف�سية، مثل  اأف�سل 

�سابهها.  وما  النجاة  ومعدات  امل�ستقلة  التنف�س  اأجهزة 

وقد مت بالفعل جتهيز مبنى خا�س ل�سيانة اأجهزة التنف�س 

حاالت  ويف  اال�ستثنائية  واالأو���س��اع  الطوارئ  حل��االت 

اإغالق الوحدات التابعة للم�سفاة لل�سيانة.     

مبنى خاص في مصفاة ميناء عبداهلل

تتم معاينة أجهزة 

التنفس وصيانتها 

بناًء على برنامج أعدته 

"البترول الوطنية"

صيانة أجهزة التنفس

لهذه  اأداء  اأف�����ص��ل  على  املحافظة  اأج���ل  وم��ن 

لها  اإج����راء معاينة  م��ن  ب��د  ك��ان ل  الأج���ه���زة، 

امل�صنعة،  ال�رشكة  لإر�صادات  طبقًا  و�صيانتها 

وال��ت��ي ي��ج��ب اأن ي��ق��وم ب��ه��ا ف��ن��ي��ون م��درب��ون 

وم�����ص��ه��ود ل��ه��م ب���اخل���ربة ح��ي��ث ي��ق��وم ه���وؤلء 

الفنيون باإجراء معاينة و�صيانة لهذه الأجهزة 

على اأ�صا�ص يومي و�صهري و�صنوي يف املوقع.

أمن
وسالمة
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من أجل أفضل أداء 

لألجهزة ال بد من 

صيانتها طبقًا إلرشادات 

الشركة المصنعة

تقوم  وكذلك  الأجهزة،  هذه  يف  نق�ص  ح��دوث  عند 

الور�صة بتقدمي اأجهزة التنف�ص يف حالت الطوارئ 

والأو�صاع ال�صتثنائية ويف حالت اإغالق الوحدات 

التابعة للم�صفاة لل�صيانة.     

تد�سني املبنى

التنف�ص  اأج��ه��زة  ل�صيانة  اجل��دي��د  املبنى  افتتح 

مدير  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  بدائرة  اخلا�صة 

عبداهلل  ميناء  م�صفاة  يف  اجل���ودة  �صمان  دائ���رة 

ميناء  م�صفاة  اإدارة  ع��ن  بالنيابة  العلي  �صمري 

عبداهلل بتاريخ 24 يوليو 2018.

العمليات  دائ��رة  مدير  بح�صور  العلي  واأو���ص��ح 

ط��ارق  ال�صيانة  دائ���رة  وم��دي��ر  اخل��ي��اط،  ���ص��الح 

ال��ث��وي��ن��ي، وع���دد م��ن روؤ���ص��اء ال��ف��رق يف امل�صفاة 

التنف�ص  باأجهزة  امل�صفاة  ت��زود  الور�صة  هذه  اأن 

تفقد الهواء امل�سغوط

تفقد  )الكمربي�صور(  ال�صاغط  غرفة  يف  ويتم 

للتاأكد  منتظم  ب�صكل  امل�صغوط  التنف�ص  ه��واء 

الدرجة  من  التنف�ص  هواء  ملعايري  مطابقته  من 

)د( ح�صب املعهد الوطني الأمريكي للمعايري / 

 .EN 12021اأو  G-7 امل�صغوط  الغاز  رابطة 

ال�صالمة  فريق  لدى  لي�ص  تاريخه،  حتى  ولكن 

يف م�صفاة ميناء عبداهلل التابعة ل�رشكة البرتول 

اأو  لل�صيانة  الكويتية غرفة خم�ص�صة  الوطنية 

ل�صاغط هواء التنف�ص. 

املبنى اجلديد

يف  ال�صالمة  ف��ري��ق  رئي�ص  ق��ام  الإط����ار  ه��ذا  يف 

مببادرة  التناك،  حافظ  اهلل  عبد  ميناء  م�صفاة 

لإن�صاء املبنى اجلديد الذي ي�صم اأربعة �صواغط 

و�صيانة  التنف�ص  لأج��ه��زة  )ك��م��ربي�����ص��ورات( 

معدات التنف�ص اأي�صًا، وذلك من خالل ا�صتغالل 

ت�صييد  ليتم  امل��ق��اول��ني،  فناء  يف  ال��ق��دمي  ال��ك��وخ 

اأجهزة  �صيانة  باأعمال  للقيام  عليه  مبنى جديد 

التنف�ص. 

املباين واالأجهزة

التنف�ص:  ه��واء  )كمربي�صور(  �صاغط  غرفة   •
ه���ذه ال��غ��رف��ة خم�����ص�����ص��ة ل���ص��ت��ي��ع��اب اأرب��ع��ة 

مع  التنف�ص  لأجهزة  )كمربي�صورات(  �صواغط 

التكييف  بنظام  التعبئة  لإع��ادة  ُخ�ص�ص  مكان 

الهوائي. 

الغرفة  ه��ذه  التنف�ص:  اأج��ه��زة  �صيانة  غرفة   •
و�صيانتها،  التنف�ص  اأجهزة  ملعاينة  خم�ص�صة 

ال��ن��ج��اة وم��ع��دات عربات  م��ع��دات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

وهناك  م�صاندة.  تهوية  اأج��ه��زة  م��ع  ال��ط��ريان 

لأجهزة  وظيفي  فح�ص  ب��اإج��راء  للقيام  مكان 

فيه  يتم  حيث  فيها،  التدفق  وفح�ص  التنف�ص 

القيام بالأعمال التالية: 

وتعقيمها  ال��ت��ن��ف�����ص  اأج���ه���زة  تنظيف  ي��ت��م   -

وتخزينها  و�صيانتها  واإ�صالحها  ومعاينتها 

بها  اأو�صت  التي  ل��الإج��راءات واجل��داول  طبقًا 

وت�صمل  التنف�ص،  لأج��ه��زة  امل�صنعة  ال�رشكة 

التنف�ص  لإ�صطوانات  املائي  الختبار  املعاينة 

التدفق  وفح�ص  لها  وظيفي  فح�ص  واإج���راء 

فيها. 

تاريخ  ُي��دون فيه  القيام بحفظ �صجل خا�ص   -

توقيع  )اأو  وا����ص���م  ال��ت��ن��ف�����ص  ج��ه��از  م��ع��اي��ن��ة 

ال�صخ�ص( الذي قام باملعاينة وت�صجيل النتائج 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ع��اي��ن��ة،  اأ���ص��ف��رت عنها  ال��ت��ي 

الرقم  امل�صكلة وذكر  املُتخذ يف معاجلة  الإجراء 

لتحديد جهاز  اأخرى  و�صيلة  اأية  اأو  الت�صل�صلي 

التنف�ص الذي متت معاينته.

التنف�ص قبل وبعد  اأجهزة  تتم معاينة جميع   -

كل ا�صتخدام لها واأثناء القيام بتنظيفها.

التي  التنف�ص  اأج��ه��زة  جميع  تفقد  من  بد  ل   -

ح��الت  يف  ا�صتخدامها  مت  اأو  �صيانتها  مت��ت 

لوظيفتها  اأدائ��ه��ا  �صالحية  من  للتاأكد  طارئة 

ا�صتخدام  ك��ل  وبعد  قبل  وذل��ك  �صليم،  ب�صكل 

لها. بالإ�صافة اإىل ذلك، ل بد من معاينة جميع 

اأجهزة التنف�ص املخَزنة يف موقع العمل مرة كل 

اأو�صت  �صهر على الأقل طبقًا لالإجراءات التي 

بها ال�رشكة امل�صنعة.

- تتم �صيانة اأ�صطوانات التنف�ص وهي يف حالة 

ال�صحن الكامل طبقًا لتعليمات ال�رشكة امل�صنعة 

لها. حيث ت�صمل اإجراءات املعاينة فح�ص املنِظم 

واأجهزة الإنذار بهدف �صمان اأدائها لوظيفتها 

على اأكمل وجه.

تدريب وتخزين

غرفة التدريب: هذه الغرفة خم�ص�صة للتدريب 

اإىل  وتت�صع  التنف�ص،  اأج��ه��زة  ا�صتعمال  على 

ثالثني متدرب يف وقت واحد. 

اأجهزة  تخزين  يتم  اأن  يجب  التخزين:  غ��رف 

الإ���ص��اف��ي��ة  واخل��راط��ي�����ص  وال��ف��الت��ر  التنف�ص 

اأو  التلوث  اأو  التلف  من  حلمايتها  الحتياطية 

احل��رارة  درج��ات  اأو  ال�صم�ص  اأ�صعة  اأو  الغبار 

امل���واد  اأو  ال���زائ���دة  ال��رط��وب��ة  اأو  ال��ق�����ص��وى 

قطعة  تخزين  من  بد  ول  ال�صارة.  الكيميائية 

الوجه و�صمام الزفري ب�صكل �صحيح.

 لقطة لفتتاح مبنى �صيانة اأجهزة التنف�ص
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مهمة أنجزها فريق 

ادات  إعادة تشغيل عدَّ

القراءة اإللكترونية في 

رصيف الزيت الجديد 

حتميلها  يتم  التي  الكميات  دقة  على  احلر�س  اإط��ار  يف 

الوطنية يف  البرتول  ل�سركة  التابع  الر�سيف اجلديد  من 

كميات  اأي  هدر  عدم  وبالتايل  االأحمدي،  ميناء  م�سفاة 

ت�سكيل  مت  اليدوية،  العدادات  دقة  عدم  نتيجة  نفطية 

فريق فني لتحديث هذه العدادات بحيث يتم حتويلها اإىل 

عدادات الكرتونية ل�سبط الكميات املحملة بال�سفن بدقة 

جنح  وقد  بال�سركة.  خ�سائر  اأي  احلاق  لتفادي  متناهية 

اإعادة ت�سغيل جممع عدادات القراءة االلكرتونية  فريق 

مما  املهمة،  هذه  يف   ،)NOP( اجلديد  الزيت  ر�سيف  يف 

على  ت�سيع  كانت  كبرية  مالية  مبالغ  بتوفري  �ساهم 

ال�سركة، ب�سبب القراءات اليدوية وعدم دقة االأرقام.    

ادات إلكترونية عدَّ

مهمة ناجحة 

في مصفاة ميناء األحمدي

تطوير
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توفير مبالغ مالية كبيرة 

كانت تضيع على الشركة 

بسبب القراءات اليدوية 

وعدم دقة األرقام

اأداء اأمثل

الأداء  حتقيق  اإىل  تطمح  ال�رشكة  اأن  وحيث 

ا�صتبدال  مت  فقد  اأع��م��ال��ه��ا  جميع  يف  الأم��ث��ل 

منظومة عدادات القيا�ص يف الر�صيف النفطي 

باأخرى  الأح��م��دي  ميناء  م�صفاة  يف  اجل��دي��د 

�رشكة  �صناعة  م��ن  وه��ي  عامليًا  بها  م��ع��رتف 

FMC املتخ�ص�صة يف �صناعة املعدات البحرية 

واأجهزة قيا�ص املواد النفطية واملعتمدة ح�صب 

للبرتول  الأم��ري��ك��ي  للمعهد  الدولية  املعايري 

.API

مرحلة الت�سميم

تن�صيق  مهند�صي  كبري  التقينا  الإط���ار  ه��ذا  يف 

امل�صاريع هويدا مبارك، ب�صفتها رئي�ص اللجنة 

حيث اأو�صحت اأنه

اأث���ن���اء م��رح��ل��ة ال��ت�����ص��م��ي��م، مت���ت دع����وة ق�صم 

للتحقق   Oil Accounts النفطية  احل�صابات 

م��ن ���ص��الم��ة ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة، وامل��واف��ق��ة على 

الدولية  للمعايري  طبقًا  الهند�صية  ال��وح��دات 

يف  �صت�صتخدم  التي  للبرتول  الأمريكي  للمعهد 

ع��دادات  ملنظومة  امل��ادة  بتدفق  التحكم  اأجهزة 

ومعايري  ملتطلبات  مالءمتها  ل�صمان  القيا�ص 

مرحلتي  واأث��ن��اء  الكويتية.  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

املوقع،  قبول  واختبار  امل�صنع  قبول  اختبار 

قامت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بالتحقق 

من �صحة اأداء املنظومة وال�رشكة امل�صنعة لها، 

وذلك ل�صمان اتباعها ملعايري موؤ�ص�صة البرتول 

الكويتية.

اأعمال الت�سغيل

يف ه��ذا ال�����ص��دد، اأك��م��ل ف��ري��ق ���رشك��ة ال��ب��رتول 

اأع��م��ال   2016 ي��ن��اي��ر  يف  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

النفطي  للر�صيف  اجلديدة  للمنظومة  الت�صغيل 

النفط وغرفة  املركزية بحركة  التحكم  يف غرفة 

اأماكن  ويف  النفطية،  املنتجات  بتحميل  التحكم 

اإىل  اإ�صافة  البحر،  من  القريبة  ال�صفن  حتميل 

غرفة التحكم املركزية مبن�صاأة الغاز. 

ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام تقارير  وم��ن��ذ ب���دء ال��ع��م��ل، مل 

ر�صميًا  القيا�ص  ل��ع��دادات  القيا�صية  التحميل 

زالت  ل  كل  على  النفطية.  احل�صابات  قبل  من 

القيا�ص  طريقة  ت�صتخدم  النفطية  احل�صابات 

واحل�صابات  اخل��زان  يف  معينة  اأداة  بتغطي�ص 

 60 ح��رارة  درج��ة  عند  النوعي  للوزن  اليدوية 

للعمالء  النهائية  �صهاداتها  لإ�صدار  فهرنهايت 

ح�صابات  اأو  املنتجات،  بتحميل  يتعلق  فيما 

احل�صابات النفطية.

خطة العمل

جلنة  بت�صكيل  الأح��م��دي  ميناء  م�صفاة  قامت 

مهمته  الدقيقة  الآلت  �صيانة  ق�صم  برئا�صة 

اجلديدة  القيا�ص  ع��دادات  منظومة  اأداء  حتليل 

 + لل�صوائل  ع��داد   214( النفطي  الر�صيف  يف 

42 عداد للغاز ال�صائل( وخل�ص هذا الفريق اإىل 

اإبداء تو�صياته.

اإدارة امل�صفاة مت ت�صكيل  وبناًء على توجيهات 

ع�صويتها:  يف  �صملت   2016 يونيو  يف  جلنة 

مراقبة   – دق��ي��ق��ة  اآلت  �صيانة   – العمليات 

تخطيط   – النفطية  احل�����ص��اب��ات   – الت�صنيع 

ال�صيانة – ال�صيانة امليكانيكية.

 فريق ال�رشكة الذي اأجنز عملية اإعادة ت�صغيل جمّمع عدادات القراءة الإلكرتونية

أصبحت المنظومة تعمل 

طبقًا لقواعد المؤسسة 

ومعايير المعهد 

األمريكي للبترول
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مهام رئي�سية

تق�صيم  اللجنة  ق���ررت  ت��ق��دم،  م��ا  على  وب��ن��اًء 

بعدادات  خا�ص  اأحدهما  جزاأين،  اإىل  تقريره 

ال�����ص��وائ��ل، والآخ�����ر خ��ا���ص ب���ع���دادات ال��غ��از 

املُ�صال، وتلخ�صت املهمة الرئي�صية للجنة فيما 

يلي:

القيا�ص  ل���ع���دادات  ال��ك��ل��ي  ال��ع��دد  حت��دي��د   -1

)اخل���ا����ص ب��ال�����ص��وائ��ل واخل���ا����ص ب��ال��غ��از( يف 

الر�صيف النفطي اجلديد.

يف  القيا�ص  زلق���ات  جميع  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د   -2

معايرتها  مت��ت  اجل��دي��د  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ر���ص��ي��ف 

واختبارها.

غطا�ص  مع  �صفينة  كل  دفعة  تقرير  حتليل   -3

اخلزان وغطا�ص ال�صفينة.

اإعداد تقرير يحدد مقدار خ�صارة ال�رشكة يف   -4

كل دفعة. 

تبليغ موؤ�ص�صة البرتول الكويتية بعد النتهاء   -5

من اأداء املهام املذكورة اأعاله والإعالن اأن منظومة 

تعمل طبقًا  النفطي  الر�صيف  يف  القيا�ص  ع��دادات 

للقواعد الإر�صادية ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية. 

منظومة القيا�س

بداأت اللجنة با�صتخدام ومراقبة منظومة القيا�ص 

من اأغ�صط�ص 2016 باعتماد مترين مبداأ املحاولة 

دفعة/   46 ر�صد  يف  مبدئيًا  جنحنا  وق��د  واخل��ط��اأ 

حماولة.

وبعد مرور 3 �صهور على التحليل واملراقبة متكنا 

من ح�رش امل�صاكل التي تواجه اأداء هذه العدادات.

بالن�صبة للكثافة الن�صبية للديزل الكربيتي الثقيل/ 

املعهد  للت�صدير من �صمن نطاق  املعد  اأويل  الغاز 

حلها  مت  فقد  متطابقة(  )غ��رب  للبرتول  الأمريكي 

وتكوينها يف املنظومة من خالل مراقبة الت�صنيع، 

املنَتج  وا�صم  الن�صبية  الكثافة  نطاق  بتغيري  وذلك 

النفطي  الر�صيف  )�صريفرات(  خوادم  يف  ونوعه 

اجلديد ح�صب النطاق الذي تقدم به ق�صم التخطيط 

وب��ع��د   .)0.870 ح��ت��ى   0.820( ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي 

لوحظ  املختربية  الن�صبية  الكثافة  على  احل�صول 

اأنها تقع �صمن نطاق التكوين اجلديد يف املنظومة.

اخلامتة 

املرتية  الأطنان  يف  الفرق  اأن  اللجنة  اأع�صاء  اأك��د 

النفطي  الر�صيف  القيا�ص يف  بني تقارير منظومة 

بال�رشكة.  تلحق  خ�صائر  ُيعد  ال�صفينة  وتقرير 

لذلك، مت اإعالم موؤ�ص�صة البرتول الكويتية ر�صميًا 

واملُعتمدة  القيا�ص  مبنظومة  املتعلقة  التقارير  اأن 

هي  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  قبل  م��ن 

تقارير نهائية، ويجب ا�صتخدامها يف جمال اإجراء 

عمليات املحا�صبة مع العمالء.

بعد 3 شهور من 

التحليل والمراقبة 

ن الفريق من حصر  تمكَّ

المشاكل التي تواجه 

ادات العدَّ

 مت ا�صتبدال منظومة العدادات يف الر�صيف اجلديد مب�صفاة ميناء الأحمدي

اأع�ساء اللجنة

تن�صيق  مهند�صي  كبري   - مبارك  هويدا   -1

امل�صاريع – الوقود البيئي )رئي�صة اللجنة(

– رئ��ي�����ص ق�����ص��م،  2- ع��ل��ي ح�����ص��ن ع���ب���دال 

العمليات املنطقة – 8 )ع�صوًا(

ق�صم،  رئي�ص   – الكندري  جا�صم  حممد   -3

العمليات املنطقة – 8 )ع�صوًا(

اآلت  �صيانة  مهند�ص   – ماندافا  فينكايا   -4

دقيقة )ع�صوًا(

يف  متخ�ص�ص   – ح��ج��ازي  ك��ام��ل  حممد   -5

مراقبة الت�صنيع )ع�صوًا(

– مهند�ص تخطيط  اأحمد الكندري  6- خالد 

�صيانة )ع�صوًا(

�صيانة  مهند�ص   – ت�صوكالينغام  ت�صيليا   -7

ميكانيكية )ع�صوًا(

اأول  حما�صب   – اخلليفة  جا�صم  حممد   -8

)ع�صوًا(

– حم��ل��ل،  اأب�����و ج�����راد  م�����ازن ح�����ص��ني   -9

ح�صابات املنتجات واملبيعات )ع�صوًا(

– حم��ا���ص��ب،  ال��ع��ج��م��ي  ه����الل  ط����الل   -10

ح�صابات املنتجات واملبيعات )ع�صوًا(

م الفريق الديحاين كرَّ

ميناء  مل�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  م  كرَّ

الأح���م���دي ف��ه��د ال���دي���ح���اين، ف��ري��ق اإع����ادة 

الإلكرتونية  القراءة  عدادات  ت�صغيل جممع 

بقيادة   ،)NOP( الزيت اجلديد  يف ر�صيف 

ه��وي��دا  امل�����ص��اري��ع  تن�صيق  مهند�صي  ك��ب��ري 

مبارك، مما �صاهم بتوفري مبالغ مالية كبرية 

كانت ت�صيع على ال�رشكة، ب�صبب القراءات 

اليدوية وعدم دقة الأرقام. 
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الوطنية"  "البرتول  اأبناء  اإجنازات  ل�سجل  ي�ساف  جديد  اإجناز 

العاملون  يحرزه  مما  الكثري  باإ�سافة  دائما،  واملتجدد  امل�سرف 

على  �سواء  جوائز  من  يح�سدونه  وما  جناحات،  من  بال�سركة 

امل�ستوى املحلي اأو امل�ستوى العاملي. 

فقد مت موؤخرا اختيار مهند�س اأول ت�سنيع بدائرة اخلدمات الفنية 

مهند�سني   6 اأف�سل  �سمن  العون  اأحمد  االأحمدي  ميناء  مب�سفاة 

لعام  واعد  مهند�س  "اأف�سل  جائزة  �سمن  العامل،  م�ستوى  على 

 Hydrocarbon processing جملة   متنحها  التي   "2018

"الوطنية"  جملة  والغاز.  النفط  جمال  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

التقت املهند�س اأحمد العون، وكان احلوار التايل. 

مجلة متخصصة اختارت 

المهندس أحمد العون 

ضمن أفضل ستة 

مهندسين في العالم

أفضل مهندس واعد
"العون" جائزة عالمية 

إنجازات
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 يعمل املهند�ص اأحمد العون يف م�صفاة ميناء الأحمدي وي�صاهم اإىل جانب بقية زمالئه يف تطويرها

إضافة جديدة لسجل 

إنجازات الشركة 

تعكس اهتمامها 

وتميُّز موظفيها

العون: توفيق اهلل 

ودور الشركة ودعم 

زمالئي هي العوامل التي 

تقف وراء هذا االختيار

التكنولوجية  التطورات  حول  العامل،  م�ستوى 

يف هذا املجال، وتعترب املجلة من اأهم امل�سادر 

جمال  يف  العملية  واخل��ربة  للمعرفة  العاملية 

تخ�س�سها.

• ما هي املعايري التي يتم ال�صتناد اليها يف تقييم 

الفائزين؟

تعتمد اختيارات الرت�سيح التي تعتمدها املجلة 

على جمموعة من العوامل واملعايري ومن اأهمها:

اخلربة العملية املتنوعة باملجال للمر�سح.  •
تقييم القدرات ال�سخ�سية واملهنية.   •

م���دى م�����س��ارك��ة امل��ر���س��ح يف امل��وؤمت��رات   •
العاملية، وقدرته على تقدمي اوراق عمل قيمة، 

باالإ�سافة اإىل كتابة املقاالت املتخ�س�سة.

املتخ�س�سة  واجلمعيات  اللجان  ع�سوية   •
يف جمال النفط والغاز.

يف  العمل  جم��ال  تطوير  يف  املر�سح  دور   •
خالل  من  اليها،  املنت�سب  وال��دول��ة  ال�سركة 

القائمة  املن�ساآت  امل�ستقبلية وتطوير  امل�ساريع 

يف �سناعة النفط والغاز.

• يف تقديرك ما هي اهم الإجنازات التي حققتها 

و�صاهمت يف اختيارك �صمن اأف�صل 6 مهند�صني 

على م�صتوى العامل؟

لهذه  اختياري  يف  الف�سل  ب��اأن  اأن��وه  اأن  اأود 

اجلائزة يعود اإىل توفيق املوىل عز وجل ومن ثم 

• بداية هل ميكن اأن تو�صح لنا كيفية ال�صرتاك 

يف اجلائزة، ومن قام برت�صيحك لها؟

ت��ر���س��ح��ت ع���ن ط��ري��ق امل���وق���ع االل���ك���رتوين 

 hydrocarbon جملة  تقوم  حيث  للمجلة، 

الرت�سيح  باب  بفتح  العاملية   Processing
للجائزة من خالل موقعها االلكرتوين مع بداية 

كل �سنة ميالدية. 

ومنذ  لها  واملنظمني  اجل��ائ��زة  طبيعة  هي  ما   •

متى يتم تنظيمها؟

ل��ع��دة ج��وائ��ز  ال��رت���س��ي��ح  ب���اب  امل��ج��ل��ة  تفتح 

مهند�س  اأف�سل  جائزة  �سمنها  وم��ن  �سنوية 

 hydrocarbon جم��ل��ة  وت��ع��ت��رب  واع����د، 

Processing من اال�سدارات الرائدة عامليا 
بت�سليط  تخت�س  وهي  والغاز،  النفط  جمال  يف 

�سمنها  وم��ن  متنوعة  موا�سيع  على  ال�سوء 

واأ�سعار  النفطية،  امل�ساريع  اخ��ب��ار  اأح���دث 

خرباء  واآراء  ومقاالت  العاملية،  والغاز  النفط 

على  وال��غ��از  النفط  جم��ال  يف  ومتخ�س�سني 

دور �سركة البرتول الوطنية الكويتية يف تطوير 

العاملني بها على امل�ستويني املهني وال�سخ�سي 

باأف�سل ال�سبل املتاحة وال اأغفل دور زمالئي يف 

ال�سركة والقطاع النفطي حيث وجدت كل الدعم 

الأ�سل ملا و�سلت اليه، ومن اهم االجنازات هي 

اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  يف  الفعالة  امل�ساركة 

لل�سركة، فذلك ي�ساهم يف �سقل اخلربات وزيادة 

اخلربة والكفاءة لدى مهند�سي ال�سركة. 

كما اأن ع�سوية اللجنة الفنية جلمعية م�سنعي 

اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ف��رع   - ال��غ��از 

دول  بني  واملهنية  العملية  اخل��ربات  وتبادل 

يتم  وم�ساريع  فعاليات  عدة  خالل  من  املنطقة 

تنظيمها يف هذا االإطار، مثلت عن�سرا فعاال يف 

للجائزة، ملا تقوم به  التقييم واالختيار  عملية 

من  متكن  وهامة  حيوية  اأن�سطة  من  اجلمعية 

تبادل اخلربات مع كربى ال�سركات.

• كيف تلقيت خرب الفوز بهذا اللقب امل�رشف؟ 
تلقيت اخلرب من خالل الربيد االإلكرتوين، و�سررت 
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 تعد املجلة واحدة من اأهم املجالت العاملية املتخ�ص�صة يف �صناعة النفط والغاز

اأف�سل مهند�س واعد

برو�صي�صنغ  هيدروكربون  جملة  اأن  يذكر 

 )Hydrocarbon-Process ing (

لتكرمي  �صنوية  جوائز  مبنح  تقوم  العاملية 

الطاقة  قطاع  يف  الرائدة  الإبداعية  الأعمال 

الإ���ص��ه��ام��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ت��ك��ري��ري��ة، 

ال�صخ�صية البارزة يف جمال ال�صناعة ل� 12 

فئة من الأعمال.

اأف�صل  جائزة  لنيل  العون  تر�صيح  مت  وق��د 

م��ه��ن��د���ص واع����د، اإىل ج��ان��ب اأك����رث م��ن 80 

18 بلدًا حول العامل. حيث مت  تر�صيحًا من 

من  حدة  على  مو�صوع  كل  على  الت�صويت 

لت�صنيع  م�صتقل  ا�صت�صاري  جمل�ص  قبل 

كواحد  العون  اختيار  ومت  الهيدروكربون، 

من اأف�صل �صتة مهند�صني و�صلوا اإىل نهاية 

مهند�ص  اأف�صل  فئة  عن  وذل��ك  الت�صفيات، 

واعد.

مهام العمل

مهمته  املهند�صني  من  فريقًا  العون  يراأ�ص 

الغاز يف  ت�صنيع  ملن�صاآت  الفني  الدعم  تقدمي 

ت�صنيع  كمهند�ص  عمله  ب��داأ  وق��د  ال�رشكة، 

البرتول  �رشكة  يف  الغاز  ت�صنيع  جممع  يف 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال����ذي ت�����ص��ل ط��اق��ت��ه 

من  مكعب  ق��دم  بليون   1.5 اإىل  النتاجية 

العديد  فعال يف  ب�صكل  يوميًا، و�صاهم  الغاز 

م��ن امل�����ص��اري��ع، ك��م�����رشوع ا���ص��رتج��اع غاز 

ما  بتقدمي  قام  وقد  لل�رشكة،  التابع  الإيثان 

ملوؤمترات  فنية  عمل  اأوراق  ع�رش  عن  يزيد 

ع��دة  يف  ع�����ص��و  اأي�����ص��ًا  وه���و  متخ�ص�صة، 

املهند�صني  جمعية  مثل  مهنية،  منظمات 

دول  يف  الغاز  م�صنعي  وجمعية  الكويتية، 

جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. وه���و اأي�����ص��ًا 

 2040 ا�صرتاتيجية  اإع��داد  فريق  يف  ع�صو 

ومتابعة  بدرا�صة  ُتعنى  ا�صرتاتيجية  وه��ي 

راأ�صها  وعلى  والغاز،  بالنفط  تتعلق  ق�صايا 

املحلي، حيث  التكرير والت�صويق  مو�صوعا 

ت�صنيع  لقدرات  طريق  خارطة  مبثابة  ُتعد 

الغاز يف دولة الكويت، بالإ�صافة اإىل ع�صوية 

جلنة البتكار ب�رشكة البرتول الوطنية.

الختياري �سمن القائمة النهائية الأف�سل مهند�س 

واعد لعام 2018، وانتابني �سعور بالفخر لرفع 

ا�سم بلدي واظهار مكانة �سركة البرتول الوطنية 

هذا  يف  املتقدمة  ال�سركات  م�ساف  بني  الكويتية 

الطاقات  من  الكثري  بوجود  اأوؤمن  حيث  املجال، 

الكويت احلبيبة وهم  املتميزين يف  واال�سخا�س 

واأول  قدراتهم.  الإظهار  الفر�سة  فقط  يحتاجون 

ثم  ومن  وجل  عز  امل��وىل  �سكر  هو  به  قمت  عمل 

االت�سال بوالدي ووالدتي الأب�سرهم باخلرب كون 

هذا نتاج تربيتهم واهتمامهم بي منذ ال�سغر.  

• ما الذي تطمح بتحقيقه على م�صتوى العمل؟ 

وعلى م�صتوى اجلوائز الأخرى؟

احلبيب  وطننا  ا�سم  رف��ع  ه��و  دائ��م��ا  ه��ديف 

الكويت من خالل امل�ساهمة يف تطوير ال�سركة 

املمار�سات  اأف�����س��ل  تطبيق  على  وال��ع��م��ل 

زي��ادة  يف  ي�سهم  مم��ا  من�ساآتنا  يف  العملية 

هذا  عن  وينتج  لل�سركة  واالن��ت��اج  الكفاءة 

بني  مكانتها  لتتبواأ  وتطورها  ال�سركة  تقدم 

م�ساف كربى �سركات تكرير النفط يف املنطقة 

والعامل.

وا�ستمرار  اجلهود  من  املزيد  بذل  اإىل  واأطمح 

واملوؤمترات،  العاملية  اجلوائز  يف  امل�ساركات 

الإبراز الدور احليوي الذي تقوم به ال�سركة يف 

هذا املجال.

• كلمة اأخرية.
�ساندين  من  لكل  القلب  من  �سكرا  اأقول  اأن  اأود 

وق��دم يل ال��دع��م ال��الحم��دود ���س��واء م��ن داخ��ل 

االف�سل  بتقدمي  واأعدهم  خارجها  اأو  الكويت 

دائما لرفعة وطننا و�سركتنا.
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ورشة عمل بالتعاون 

مع "كوفبك" لمشاركة 

التطبيقات المثلى مع 

الشركات الزميلة

على  التطبيقات  اأف�سل  م�ساركة  مبادرة  اإط��ار  يف 

م�ستوى ال�سركات النفطية التابعة ملوؤ�س�سة البرتول 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  نظمت  الكويتية، 

لال�ستك�سافات  الكويتية  ال�سركة  م��ع  بالتعاون 

بهدف  عمل  ور�سة  "كوفبك"  اخلارجية  البرتولية 

تبادل اخلربات يف جمال التعامل مع الكربون ب�سكل 

يحافظ على البيئة وال�سحة العامة.

مبادرات

تجميع وتخزين الكربون
مبادرة على مستوى القطاع النفطي
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قدم العرض مدير 

التطوير والعمليات 

في مكتب شركة 

"كوفبك" بالنرويج

 تجميع الكربون 

وتخزينه يسهم في 

تخفيض التأثير البيئي 

لثاني أوكسيد الكربون

 مدير التطوير والعمليات يف مكتب �رشكة "كوفبك" بالرنويج قون�صتانتينو�ص ماكرجيان�ص اأثناء تقدمي حما�رشته 

نقاط فنية

من  عدد  حول  ونقا�صا  �رشحا  الور�صة  �صهدت 

النقاط الفنية بداأت بتعريف الهدف من جتميع 

الفنية  الأ�صاليب  ثم عر�ص  الكربون وتخزينه، 

للتجميع والنقل، ومن ثم عمليات احلقن بثاين 

النفط  وا�صرتجاع  ور�صده  الكربون  اأوك�صيد 

املعزز، كما تناولت الور�صة بع�ص �صبل البحث 

والتطوير يف هذا املجال احليوي.

ع��ر���ص م��و���ص��وع ال���ور����ص���ة م��دي��ر ال��ت��ط��وي��ر 

بالرنويج  "كوفبك"  مكتب �رشكة  يف  والعمليات 

عدد  وح�رشها  ماكرجيان�ص،  قون�صتانتينو�ص 

الفرق وموظفي  ال��دوائ��ر وروؤ���ص��اء  م��دراء  من 

"البرتول الوطنية".

يف البداية اأو�صح ماكرجيان�ص اأن اأهداف جتميع 

الكربون وتخزينه تتلخ�ص يف تخفي�ص التاأثري 

البيئي واحلد من مقدار ثاين اأوك�صيد الكربون 

جتميع  طريق  ع��ن  وذل��ك  الأج����واء،  يف  املنطلق 

وكذلك  ودائ��م،  اآم��ن  ب�صكل  وتخزينه  الكربون 

ا�صرتجاع  اإج����راء  ع��رب  منه  ال���ص��ت��ف��ادة  ميكن 

النفط  ا�صرتجاع  عامل  وحت�صني  املعزز  النفط 

من خالل ترحيل النفط املتبقي.

عن  متحدثا  ال��ور���ص��ة  ماكرجيان�ص  وا�صتهل 

امل�صادر التي ميكن جتميع الكربون منها كغاز 

الإنتاج  وعمليات  الكهرباء  وحمطات  املداخن 

جتميعه  اأي�صا  ميكن  اأن��ه  مو�صحا  ال�صناعي، 

الت�صنيع،  عملية  اأثناء  الطبيعية  ال��غ��ازات  من 

بوا�صطة  تتم  التي  النقل  ثم حتدث عن عمليات 

ال�����ص��ي��ارات  اأو  ال�صفن  اأو  الأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط 

اختيار  ويعتمد  احل��دي��د،  �صكة  اأو  ال�صاحنة 

الو�صيلة على حجم الكمية وامل�صافة بني امل�صدر 

يتم  التخزين  اأن  مو�صحا  التخزين،  وموقع 

حتت الأر�ص، ثم عر�ص كل جزء بالتف�صيل.

جتميع الكربون

ت��ق��ن��ي��ات رئي�صية  ث���الث  ه��ن��اك  امل���داخ���ن:  غ���از 

لتجميع الكربون من غاز املداخن، الأوىل )قبل 

اأوك�صيد  ث���اين  ف�صل  فيها  وي��ت��م  الح�����رتاق( 

الكربون من غاز املداخن قبل احرتاقه يف حمطة 

الكهرباء، وتعد مرافق التجميع هنا جزءا من 

حمطة الكهرباء.

فيها  فيتم  الح��رتاق(  )بعد  الثانية  التقنية  اأما 

املداخن  غاز  من  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  ف�صل 

بعد احرتاقه يف حمطة الكهرباء، وتقوم مرافق 

مرحلة  وه���ي  ال��غ��از،  مب��ع��اجل��ة  ه��ن��ا  التجميع 

منف�صلة عن حمطة الكهرباء.

الثالثة )وقود اأوك�صي( وهي تقنية يتم فيها ف�صل 

ثاين اأوك�صيد الكربون من املاء وتكون فيها مرافق 

التجميع اأخف واأب�صط من احلالتني ال�صابقتني.

ان  "ماكرجيان�ص"  قال  احلديثة  التقنيات  وعن 

"مونغ�صتاد"  م�صفاة  يف  التكنولوجيا  مركز 

ب��ال��رنوي��ج وه���و اأك���رب م��رف��ق يف ال��ع��امل يقوم 

ثاين  جتميع  تقنيات  وحت�صني  باختبار  حاليا 

اأوك�صيد الكربون، حيث يتم فيه اختبار تقنيتني 

خمتلفتني لتجميع ثاين اأوك�صيد الكربون.

جتميع  فيها  يتم  "اأم���ني"،  وه��ي  الأوىل  التقنية 

ث���اين اأوك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون ب��ف��رك غ���از امل��داخ��ن 

مبحلول الأمينات ذات الأ�صا�ص املائي.
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 هناك ثالث تقنيات لتجميع الكربون من غاز املداخن 

غاز ثاني أوكسيد 

الكربون غير قابل 

لالشتعال إال أنه غاز 

خانق وأثقل من الهواء

ام���ا ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة "الأم���ون���ي���ا"، وال��ت��ي 

كمحلول  امل����رَبدة  الأم��ون��ي��ا  فيها  ت�صتخدم 

غاز  من  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  لمت�صا�ص 

املداخن.

الغاز الطبيعي: ويعد الغاز الطبيعي م�صدرا 

معاجلة  يتم  حيث  الكربون،  لتجميع  اآخ��را 

ال��غ��از ال��غ��ن��ي ب��ث��اين اأوك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون يف 

مرافق  الأم��ني كجزء من  بغاز  يعمل  م�صنع 

غاز  ف��اإن  وللعلم  من�صات،  يف  الغاز  معاجلة 

غاز  م��ن  م�صتق  ع�صوي  مركب  ه��و  الأم���ني 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  ميت�ص  الأمونيا 

بطريقة انتقائية.

على  امل�صنع  الطبيعي  ال��غ��از  يحتوي  وق��د 

اأوك�صيد  9 % من غاز ثاين  اإىل  ن�صبة ت�صل 

الكربون، وحتى يوائم موا�صفات الت�صدير 

2.5 %، يتم  العاملية والتي يجب األ تتعدى 

التخل�ص من غاز ثاين اأوك�صيد الكربون من 

اإعادة حقنها،  قبل  املُنَتجة  الهيدروكربونات 

ثاين  غ��از  يتبخر  الإج���راء،  ه��ذا  يتم  واإذا مل 

اأوك�صيد الكربون املُنَتج اإىل الأجواء وتوجب 

غرامة  تدفع  اأن  لها  املُرَخ�ص  اجلهات  على 

باليوم  اأمريكي  دولر  األ��ف   130 اإىل  ت�صل 

اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  على  نرويجية  ك�رشيبة 

الكربون.

نقل الكربون

حتمل  اأن��اب��ي��ب،  ب�صبكة  ال��ك��رب��ون  نقل  يتم 

كميات كبرية من غاز ثاين اأوك�صيد الكربون 

تتعدى  ل  حيث  ق�صرية  م�صافات  اإىل  ولكن 

�صبكة الأنابيب حول العامل الثالثة اآلف كيلو 

44 مليون طن  مرت وهي حتمل �صنويا نحو 

من الكربون.

�صحنات  بوا�صطة  النقل  يتم  اأن  ميكن  كما 

عرب  اأو  ال�����ص��ي��ارات  اأو  ال�صفن  على  حمملة 

قليلة  الكميات  هنا  وتكون  احلديد،  ال�صكة 

لأجل  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  بعيدة،  وامل�صافات 

بع�ص ال�صناعات الغذائية والكيميائية.

ول�صهولة النقل يتم �صغط غاز ثاين اأوك�صيد 

م���وادًا  تنقل  اأن  الأ���ص��ه��ل  ف��م��ن  ال��ك��رب��ون، 

لذا  تنقل موادًا غازية.  اأن  �صائلة كثيفة على 

اأوك�صيد  ثاين  غاز  �صغط  يتم  اأن  املثايل  من 

الكربون اإىل ما يزيد عن 74 بار وذلك بهدف 

القيام بعملية نقل ناجحة.

اأث��ن��اء ن��ق��ل غ���از ث���اين اأوك�����ص��ي��د ال��ك��رب��ون عرب 

العتبار  بعني  الأخ��ذ  من  بد  ل  اأنابيب،  �صبكة 

الحتكاك.  ب�صبب  �صيح�صل  فقدانًا  هناك  اأن 

ومن الأف�صل يف امل�صنع ت�صغيل �صبكة الأنابيب 

وذلك  املدخل  جهة  عند  بار   103 تفوق  بقدرة 

لأ�صباب ال�صالمة.

عمليات  يف  الرئي�صية  الإ�صافية  العوامل  م��ن 

نقل غاز ثاين اأوك�صيد الكربون وجتنب التاآكل، 

النبوب  املائي يف جمرى  املحتوى  يجب �صبط 

بدقة للحيلولة دون حدوث تاآكل، ولتحقيق ذلك 

ميكن ا�صتخدام جمفف اأنابيب.

�سالمة النقل

النقل،  لعملية  ال�صالمة  ا�صرتاطات  ولتحديد 

الكربون  اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  ب��اأن  العلم  يجب 

غاز  اأن��ه  اإل  النفجار،  اأو  لال�صتعال  قابل  غري 

خانق واأثقل من الهواء ولذلك ميكن اأن يرتاكم 

الأماكن  يف  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  ت�رشب 

املنخف�صة.

اأما احلوادث الأ�صا�صية التي قد حتدث ل�صبكات 

الغاز  اأو  الكربون  اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  اأنابيب 

الطبيعي فتنح�رش يف تاآكل الأنابيب، اأو انبعاث 

ولتجنب  ال�صبكة،  حِل��ام  تفكك  اأو  معيبة  م��ادة 

الأنابيب يف  الأ���رشار غالبًا ما تتواجد �صبكات 

املناطق قليلة ال�صكان.
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 يتم نقل الكربون عرب �صبكة من الأنابيب التي حتمل كميات كبرية من ثاين اأوك�صيد الكربون

اختيار موقع التخزين 

الجيولوجي يتم وفق 

معايير لتجنيب البيئة 

األضرار السلبية  

تخزين الكربون

العلم  يجب  ال��ك��رب��ون  تخزين  ع��ن  وب��احل��دي��ث 

يتم  اجليولوجي  للتخزين  موقع  اختيار  اأن 

وحقن  ب�صخ  عالقة  لها  رئي�صية  معايري  وف��ق 

للحد من  التخزين وذلك  الأر���ص  وق��درة  الغاز 

الت�رشيب وجتنب التاأثري ال�صلبي على البيئة.

الكربون  اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  مراقبة  يتم  كما 

التاأكد  الأر�ص ب�صكل دوري بهدف  املحقون يف 

اأن الغاز حم�صور يف اخلزان وفق اخلطط  من 

والتوقعات، كما توفر هذه الرقابة بيانات يتم 

ان��ح��راف��ات،  اأي  ح��دوث  حالة  يف  ا�صتخدامها 

التخفيف  لتحديث مناذج اخلزان ودعم تدابري 

من الأ�رشار.

ال��زل��زايل"  "امل�صح  ع��ن ط��ري��ق  ال��رق��اب��ة  وت��ت��م 

وا�صتخدام  احلرارة  ودرجة  ال�صغط  ومراقبة 

اأجهزة الك�صف عن غاز ثاين اأوك�صيد الكربون 

يف اأ�صفل احلفرة وعلى ال�صطح، وكذلك ت�صوير 

القمر ال�صناعي ومراقبة قاع البحر.

حقن الغاز

النفط  املعزز من مناطق  النفط  ويتم ا�صرتجاع 

املتبقي وهي املناطق الطبيعية التي ظهرت بعد 

ن�صوبه، ويكون يف �صكل مذيب قابل لالمتزاج 

على  الم��ت��زاج  درج��ة  وتعتمد  اخل���ام،  بالنفط 

�صغط البئر.

وط��ب��ق��ًا ل��ظ��روف الم���ت���زاج ي��ق��وم غ���از ث��اين 

املتبقي ويجعل  النفط  بنقل  الكربون  اأوك�صيد 

من املمكن ا�صتخراجه، وقد مت ا�صتخدام هذا 

الأ�صلوب ل�صنوات عديدة، خا�صة يف الوليات 

املتحدة.

وتظهر مناطق النفط املتبقي يف املرحلة الأخرية 

من اإنتاج النفط، حيث تبقى كمية حمدودة من 

مناطق  بع�ص  تت�صكل  كما  منقول،  الغري  النفط 

الطبيعية،  ال��ظ��واه��ر  بع�ص  يف  املتبقي  النفط 

بحقول  دائ��م��ا  املتبقي  النفط  مناطق  وترتبط 

النفط العمالقة.

النفط املعزز

تتم العملية طبقًا لظروف المتزاج، حيث يذوب 

ويختفي  النفط  يف  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز 

اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  وي��ح��ل  ال�صطحي  ال��ت��وت��ر 

ال�صخور  من  امل�صتخرج  النفط  حمل  الكربون 

ويدفعه باجتاه البئر املنتج.

اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  ي�صِخم  العملية  ه��ذه  وم��ع 

لزوجيته  من  ويقلل  النفط  حجم  من  الكربون 

ويزيد من كثافته، وي�صتخدم هنا الغاز بالتناوب 

اأوك�صيد  ثاين  غاز  للتخفيف من حدة  املاء،  مع 

الكربون لي�صق طريقه اأمام النفط املُزاح.

حقول الكربون

من  كان  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  غاز  ولتخزين 

الكميات  ه��ذه  حلقن  حقل  اإن�����ص��اء  ال�����رشوري 

املجمعة من الكربون، فتم اإن�صاء حقل "�صليبرن" 

مت  وق��د  ال�صمال،  البحر  منطقة  يف  ب��ال��رنوي��ج، 

ت�صغيله حتت اإدارة �رشكة "اإكوينور".

ب��ال��ع��امل  اأول م�������رشوع م���ن ن��وع��ه  وق���د ك���ان 

للتخزين التجاري لغاز ثاين اأوك�صيد الكربون 

ومع  ال�صبعينات  اأواخ����ر  باإن�صائه  ب��دء  وق��د 

اإجمايل  لت�صل  تو�صعته  متت  الثمانينات  بداية 

ويف  مربع.  مرت  كيلو   250 اإىل  اأر�صه  م�صاحة 

اأوك�صيد  ث��اين  غ��از  فيه حقن  ب��داأ   ،1996 ع��ام 

0.9 مليون طن  الكربون بكميات بلغت حوايل 

من الغاز بال�صنة.

خم��زن  "�صليبرن"  بحقل  امل���خ���ازن  اأه���م  وم���ن 

"اأوت�صريا" ال�صخم الذي �صهد حتى هذا العام 

حقن ما يزيد عن 17 مليون طن من هذا الغاز، 

وق��د اأظ��ه��رت الأب��ح��اث ثالثية الأب��ع��اد، اأن��ه ل 

يعاين من اأي ت�رشيب.
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إدمان العمل

إدمان العمل قد 

يتطلب التوجه إلى 

أحد المختصين 

المدرَّبين لتلقي العالج

اإىل  ويحتاج  خمتلفة،  نف�سية  م�سكالت  اإىل  العمل  يف  االإف��راط  يوؤدي 

العمل  مهام  بني  املطلوب  التوازن  ا�ستعادة  اأج��ل  من  فعال  عالج 

وجوانب احلياة االأخرى، بحيث يبدو من الغرابة اأن ميتلك مدمن 

الكحول االإقالع عن هذه العادة، وكذلك من يعتاد على عدم تنظيم 

الوقت اأو عدم االنتظام يف وجبات الطعام، يف وقت يجد مدمن العمل 

�سعوبة يف ذلك.    

العمل؟ وما هي  اإدمان  ُكنت تعاين من  اإذا ما  اأن تعرف  كيف ميكنك 

الطرق املتاحة اأمامك للم�ساعدة يف احلل؟

يمكن التغلب على آثاره السلبية

تنمية 
بشرية
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 م�صاركة الآخرين مهمة يف حال التعر�ص مل�صكلة اإدمان العمل وقد تكون بداية الطريق اإىل احلل

هناك مزيج من 

العمل المفرط والعمل 

القهري والنزعة 

القهرية تجاه العمل

بعض مدمني العمل 

ربما يشعرون بالقلق 

أو أن حياتهم 

خالية من أي معنى

مدمنة حقيقية

ذه��ب��ت ج��ي ���ص��ي، وه��ي ل ت��ري��د الإف�����ص��اح عن 

تنظمه  اج��ت��م��اع  حل�����ص��ور  احل��ق��ي��ق��ي،  ا�صمها 

)مدمنو  اأنونيمو�ص"  "وركهوليك  موؤ�ص�صة 

الربحية، لأنها �صعرت  العمل املجهولون( غري 

اأنها مدمنة عمل، واأنها مل تعد تتحمل ذلك. 

ف��ل��وري��دا  ولي����ة  تعي�ص يف  ال��ت��ي  ج��ي  وت��ق��ول 

وتوؤكد  العمل"،  على  مدمنة  "اأن���ا  الأم��ري��ك��ي��ة، 

اأنها بحاجة اإىل مزيد من الت�صجيع يف اأول مرة 

تقف فيها اأمام ح�صد من النا�ص مل تكن تعرفهم 

مطلقا من قبل.

الهو�س بالعمل

عاما،   40 العمر  من  البالغة  �صي،  جي  وت�صري 

الكحوليات،  اإدمان  على  ب�صهولة  تغلبت  والتي 

وعدم النتظام يف تناول الطعام، اإنها مل ت�صتطع 

اأن حت�صل على الهدوء الذي كانت تاأمل به من 

خ��الل م��ا تتمتع ب��ه م��ن رج��اح��ة عقل وت��وازن 

مدمنة  اأ�صبحت  ذلك  من  ب��دًل  لأنها  احلياة،  يف 

للعمل. 

وت�صيف كنت دائما مهوو�صة بالعمل، واأدركت 

اأنني ا�صتخدمت العمل لتخدير نف�صي، ولتجنب 

اإدمانها  لكن  وخم��اويف.  وم�صاعري،  م�صاكلي، 

العمل، والتوتر امل�صاحب لذلك، تركا اأثرًا على 

رمادي  �صعر  لدّي  اأ�صبح  وت�صتطرد  �صحتها. 

ال��ل��ون خ��الل ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر م��ن ت��ويل من�صبي 

بق�صور  اأي�صا  اأ�صبت  وق��د  اجل��دي��د،  الإداري 

الغدة الكظرية، واأ�صبح لدي م�صكلة يف القلب.

12 خطوة اأ�سا�سية

املجهولون"،  العمل  "مدمنو  موؤ�ص�صة  وتن�صح 

امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات  ن�صاطها يف  ب���داأت  ال��ت��ي 

 12 باتباع  العمل  مدمني  الثمانينيات،  اأوائ��ل 

خطوة كخطة اأ�صا�صية للعالج، خالل ح�صورهم 

الجتماعات الدورية التي تنظمها، وت�صبه هذه 

"مدمنو  منظمة  ذل��ك  قبل  اأعلنته  ما  اخلطوات 

الكحول املجهولون". 

ال����ي����وم، ت��ع��ق��د م��وؤ���ص�����ص��ة "م���دم���ن���و ال��ع��م��ل 

على  اج��ت��م��اع   100 م��ن  اأك���رث  املجهولون"، 

ال��ولي��ات  اإىل  الأرج��ن��ت��ني  م��ن  ال��ع��امل،  م�صتوى 

املتحدة، اإىل بريطانيا، واليابان. 

وهناك اأي�صا اإمكانية ح�صور اأحد هذه الجتماعات 

اأو عرب  على الإنرتنت من خالل برنامج �صكايب، 

ُكنت  ما  اإذا  تعرف  كيف  لكن  املحمول،  الهاتف 

تعاين من اإدمان العمل؟ وما هي الطرق الأخرى 

املتاحة اأمامك للم�صاعدة يف احلل؟.

طريقة قهرية

التنظيمي  النف�ص  وعلم  الأعمال  اأ�صتاذ  ي�صف 

اأوتريخت يف هولندا ويليام ت�صوفيلي،  بجامعة 

وهو�ص،  بجد  يعمل  �صخ�ص  باأنه  العمل  مدمن 

بطريقة قهرية. وي�صيف وبالتايل، هناك مزيج 

والنزعة  القهري،  والعمل  املفرط،  العمل  من 

القهرية جتاه العمل. 
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ويقول ت�صوفيلي اإن الذهاب اإىل موؤ�ص�صة "مدمنو 

الأ�صخا�ص  كثريًا  ي�صاعد  املجهولون"  العمل 

"لأن���ك ترى  ال��ذي��ن يعانون م��ن ذل��ك الإدم����ان، 

اأنك  وت�صعر  امل�صكلة،  نف�ص  من  يعانون  اأنا�صًا 

لكل  مهم  الأم��ر  ه��ذا  اأن  واأعتقد  وح��دك،  ل�صت 

اأنواع امل�صكالت ال�صلوكية اأو الإدمان". 

من  يعانون  اآخ��ري��ن  لأ�صخا�ص  بالن�صبة  لكن 

م�صكلة اإدمان العمل، يكمن احلل يف التوجه اإىل 

العالج  تلقي  اأجل  من  املدربني  املخت�صني  اأحد 

ب�صورة فردية.

ا�سطرابات نف�سية

تعالج الخت�صا�صية النف�صية مبركز اأوك�صفورد 

كلوديا  الطبيبة  اأوك�صفورد�صري  مبدينة  للتنمية 

اإن  وتقول  العمل،  مدمني  الكثري من  هريبرت، 

نف�صية  ا�صطرابات  من  يعانون  منهم  العديد 

العمالء  من  كثري  ي�صعر  قد  وت�صيف  اأخ���رى، 

اأن  بالفعل  ي�صعرون  ورمب���ا  حمبطون،  اأن��ه��م 

اأي معنى، ورمبا يعانون من  احلياة خالية من 

من  اأي�صا  يعانون  اأو  بالقلق،  تتعلق  م�صكالت 

التغلب  ويريدون  الإدم���ان،  من  خمتلفة  اأن��واع 

عليها. 

ب�صبب  الأول  املقام  يف  امل�صكلة  تلك  تظهر  وقد 

كبري،  بجد  للعمل  م�صطر  ب��اأن��ه  امل���رء  �صعور 

اإىل  الغالب  يف  النا�ص  ي�صطر  هريبرت  وتقول 

ق��ب��ول وظ��ائ��ف ك��ان��ت يف ال�����ص��اب��ق حت��ت��اج اإىل 

�صخ�صني اأو ثالثة للقيام بها. 

العمل  اإدم���ان  ح��الت  تظهر  اأن  اأي�صا  وميكن 

جزئيا عندما ُيدفع ال�صخ�ص للعمل بجد وتفان 

حياته،  من  مبكرة  مرحلة  يف  اأب��وي��ه  خ��الل  من 

وت�صري  لحقا،  العمل  يف  روؤ�صائه  خالل  من  اأو 

هريبرت اإىل اأن الأ�صخا�ص الذين كانوا ُيدفعون 

بقوة وهم اأطفال لتحقيق نتائج جيدة اأكرث مما 

مدمني  من  ي�صبحوا  اأن  املرجح  من  يطيقون، 

العمل لحقا.

م�ستويات قيادية

تدفع  اأن  ميكن  التي  الأع��م��ال  بنوع  يتعلق  وفيما 

يقول  العمل،  مدمني  م��ن  لي�صبحوا  اأ�صحابها 

يف  ب��ال��وظ��ائ��ف  ك��ث��ريا  يتعلق  ذل���ك  اإن  ت�صوفيلي 

امل�صتويات القيادية، اأكرث من الوظائف الأخرى يف 

امل�صتويات املتو�صطة اأو الدنيا من ال�صلم الوظيفي. 

اأن  يرون  ل  الغالب  يف  العمل  مدمني  اأن  وي�صيف 

اإىل  يعود  وذل��ك  ما،  م�صكلة  على  ينطوي  �صلوكهم 

الأعمال،  من  كبريًا  كمًا  ينجزون  الغالب  يف  اأنهم 

املكا�صب،  من  مزيد  اإىل  الغالب  يف  يرتجم  ما  وهو 

ومزيد من الرتقيات. 

العمل، ت�صري هريبرت  اإدم��ان  يتعلق بعالج  وفيما 

وفقا  مف�صل  ف��ردي  ع��الج  اإىل  يحتاج  ذل��ك  اأن  اإىل 

التي  امل�صكلة  اأ�صل  ومعرفة  �صخ�ص،  كل  حلالة 

ت�صببت يف هذا الإدمان.

 ال�صغط على الأبناء لدفعهم للتمّيز رمبا جعلهم يدمنون العمل لحقًا على نحٍو ي�رش بهم

قد تظهر المشكلة 

بداية بسبب شعور 

المرء بأنه مضطر 

للعمل بجد كبير

مشاركة اآلخرين مهمة 

في حالة إدمان العمل 

كشأن المشكالت 

السلوكية األخرى
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اآثاره على العالقات االجتماعية

العالقات  على  العمل  اإدم���ان  اآث���ار  على  للتعرف 

كري�صتني  الدكتورة  قامت  والأ�رشية  الجتماعية 

ت�صامربلني الباحثة يف علم النف�ص الإر�صادي والطب 

بحثية  ب��درا���ص��ة  ب��ال  ولي���ة  جامعة  يف  ال�صلوكي 

وط��الب  اجل��ام��ع��ة  ط��الب  م��ن  �صخ�صا   374 على 

يعاين  على جمموعتني،  مق�صمني  العليا  الدرا�صات 

العمل يف  اإدمان  اإحدى املجموعتني من  اآباء طالب 

حني ل يعاين منه اآباء طالب املجموعة الأخرى.

اأب��ري��ل  يف  ن�����رشت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  نتائج  ك�صفت 

من  اآب��اوؤه��م  يعاين  الذين  الطالب  اأن   2009 ع��ام 

القبول  م��ن  اأق��ل  م�صتويات  لديهم  العمل  اإدم���ان 

النف�صي،  الرفاه  الذاتي وم�صتويات منخف�صة من 

وامل�صكالت  ال�صكاوى  من  الكثري  اإىل  بالإ�صافة 

النف�صية  وال��ق��ي��ود  الآث����ار  م��ع  البدنية  ال�صحية 

املجموعة  ط��الب  من  بنظرائهم  مقارنة  الأخ���رى 

العمل  لإدمان  ال�صلبي  التاأثري  يوؤكد  الأخرى، مما 

على تدهور العالقات الأ�رشية وتهمي�صها.

برنامج عالجي

النف�صي  للتاأهيل  �صاوث"  "ريرتيت  مركز  ويف 

يف ولية فيكتوريا باأ�صرتاليا، يطبق القائمون 

ال�صلة  وث��ي��ق  ع��الج��ي��ًا  ب��رن��اجم��ًا  امل��رك��ز  على 

الذي ي�صيب عادة  العمل، والإجهاد  ب�صغوط 

اإع��ادة  خالله  من  يحاولون  الأع��م��ال،  مديري 

العمل وجوانب  التوازن بني  اإىل حالة  النا�ص 

احلياة الأخرى.

وق���د ب����داأ ت��ط��ب��ي��ق ذل���ك ال��ربن��ام��ج م��ن��ذ �صت 

يف  الإق��ام��ة  ف��رتة  متو�صط  وي�صل  ���ص��ن��وات، 

�صهر  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  للخ�صوع  امل��رك��ز 

دولر   6,100 م��ن  الأ���ص��ع��ار  وت��ب��داأ  تقريبا، 

اأمريكي اأ�صبوعيا. 

من  التاأهيلي  املركز  ه��ذا  عمالء  اأغلب  وياأتي 

اأي�صا  ي�صتقبل  امل��رك��ز  ل��ك��ن  الأ���ص��رتال��ي��ني، 

اأ�صخا�صا من اآ�صيا واأوروبا. 

طريقة خاطئة

املركز  اإن  اإي��ن��رت،  جني  املركز  مديرة  وتقول 

يحاول عالج م�صكلة قد نكون نحن من ت�صبب 

بطريقة  اأطفالنا  مع  تعاملنا  عندما  كاآباء  فيها 

خاطئة يف ال�صغر. وت�صيف ينبغي على النا�ص 

اأنف�صهم، فالأمر  اأن يتعرفوا مرة اأخرى على 

يتعلق باحل�صول على حياة اأكرث توازنا. 

توجهت  التي  �صي  ج��ي  ق�صة  اإىل  وب��ال��ع��ودة 

ذات مرة لطلب امل�صاعدة من موؤ�ص�صة "مدمنو 

2012، فهي تعمل  العمل املجهولون" يف عام 

الآن متطوعة لدى هذه املوؤ�ص�صة التي ل تهدف 

اإىل الربح. 

للمرح،  اإ���ص��ايف  الآن وق��ت  ل���دّي  ت��ق��ول  وه��ي 

والعالقات مع النا�ص. ول زلت اأحتفظ بنف�ص 

التفكري  يف  طريقتي  غ��ريت  لكنني  وظيفتي، 

على  ق���درة  اأك���رث  الآن  واأ�صبحت  واحل��رك��ة، 

اإدارة تلك الوظيفة، واأ�صع قيودًا لعدد �صاعات 

العمل يف كل يوم. 

"مدمنو العمل 
المجهولون" تنصح 

مدمني العمل باتباع 

12 خطوة كخطة للعالج

 قد تظهر امل�صكلة يف بداية الأمر ل�صعور املوظف باأن عليه العمل بجد اأكرب لإثبات قدراته

امل�صدر: 

BBC Arabic 
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يق�سم املوؤرخون فرتات التاريخ اإىل ع�سور يتم حتديدها من نوع 

املادة امل�ستعملة يف وقت معني، مثل الع�سر احلجري، والع�سر 

ينظر  رمبا  القادمة  القرون  ويف  احلديدي،  والع�سر  الربونزي 

اأحفادنا اإىل الوراء، واإىل الفرتة التي تربط االألفية الثانية والثالثة 

و�سي�سريون اإليها بع�سر ال�سيليكون الذي يطبع ع�سرنا احلايل.

يف  االأه��م  االخ��رتاع  ل�سناعة  االأ�سا�سية  امل��ادة  هو  فال�سيليكون 

ال�سيليكون دورًا  يلعب  ال�سغرية، حيث  املعاجلات  ع�سرنا وهو 

اأ�سا�سياً يف تقنيات حديثة عديدة اأخرى تت�سمن الطاقة ال�سم�سية 

والتقنية الفوتونية لالت�ساالت ال�ساعدة.

رقائق السيليكون
أساس أهم اختراع في عصرنا

تستعمل مركبات 

السيليكون في 

الصناعة بشكل واسع 

وأكثرها شهرة الزجاج

علوم 
وتكنولوجيا
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ما هو ال�سيليكون؟

الق�رشة  الأك��رث وف��رة يف  امل��ادة  ال�صيليكون هو 

الأر�صية بعد الأك�صيجني وي�صكل حوايل 28% 

من كتلة الأر�ص، ول يوجد ال�صيليكون ب�صورة 

مع  متحدًا  يوجد  لكنه  النقي،  ب�صكله  طبيعية 

الأك�صجني  مع  الأغلب  وعلى  اأخ��رى،  عنا�رش 

ب�����ص��ك��ل ث��ن��ائ��ي اأك�����ص��ي��د ال�����ص��ي��ل��ي��ك��ون امل��ك��ون 

الرئي�صي )للرمل( والكوارتز.

ال�صناعة  يف  ال�صيليكون  مركبات  وت�صتعمل 

اإن��ت��اج  يف  ه��و  �صهرة  والأك����رث  وا���ص��ع،  ب�صكل 

الزجاج، وال�صيليكون وهو مادة مطاطية مهمة 

ملقاومتها للماء واحلرارة.

بلون  لم��ع��ًا  �صلبًا  النقي  ال�صيليكون  وي��ك��ون 

رم����ادي غ��ام��ق و���ص��ل��ب امل��ل��م�����ص، اإ���ص��اف��ة اإىل 

اأ�صباه  من  فهو  كاجلرمانيوم،  له  قريبة  م��واد 

ويف  النقية  حالته  يف  اأن���ه  يعني  م��ا  امل��و���ص��الت 

مو�صل  غ��ري  يكون  منخف�صة  ح���رارة  درج���ات 

متحدًا  يكون  اأو  ُي�صخن  عندما  لكن  للكهرباء، 

مع �صائبة يف عملية ت�صمى )الطلي( فاإن �صفات 

التيار  اأن  بحيث  تتغري  التو�صيلية  ال�صيليكون 

الكهربائي ينتقل عربه حتت ظروف معينة.

فاإن  الفو�صفور  مثل  م��واد  مع  مي��زج  وعندما   

ال�صيليكون ُيكون في�صًا من الإلكرتونات احلرة 

ت�صمى �صيليكون نوع )N(، وعندما ميزج مبواد 

الثقوب  من  ع��دد  يتكون  ال��ب��ورون  مثل  اأخ��رى 

)فراغات ت�صتقبل اإلكرتونات( ُمكونة �صيليكون 

وهي  الرتانز�صتورات  وتتكون   )P( نوع  من 

ال�صغرية،  املعاجلات  يف  الأ�صا�صية  املركبات 

وك��ذل��ك ال��و���ص��ائ��ل الإل��ك��رتون��ي��ة الأخ����رى من 

.)P( ونوع )N( طبقتني من نوع

رقائق ال�سيليكون

كانت  م���رة  لأول  احل��وا���ص��ي��ب  ظ��ه��رت  ع��ن��دم��ا 

املواد  تطور  ومع  ج��دًا،  ومكلفة  وبطيئة  كبرية 

الإلكرتونية  الأن��اب��ي��ب  ا�صتبدلت  امل�صتخدمة 

على  لل�صيطرة  كو�صيلة  ب��ال��رتان��ز���ص��ت��ورات 

يحدث  مل  لكن  ال����دارات،  يف  ال�صحنة  ���رشي��ان 

ُوجد  حينما   ،1959 �صنة  حتى  حقيقي  تطور 

على  ترانز�صتورات متعددة  ت�صكيل  باأنه ميكن 

طرق  با�صتخدام  ال�صيليكون  من  قطعة  �صطح 

تتكون من  الرتانز�صتورات  هذه  حفر خمتلفة، 

الذي  املعامل  ال�صيليكون  من  دقيقة  م�صاحات 

ميكن  معدنية  مب�صالك  ذل��ك  بعد  رب��ط��ه  ميكن 

ال�صيليكون،  �صطح  على  الفجوات  يف  تر�صيبها 

وهذه املنظومة اأ�صبحت معروفة كدارة متكاملة 

اأو رقيقة �صيليكون.

 تدخل رقائق ال�صيليكون يف ت�صنيع معاجلات اأجهزة احلا�صوب

تصنيع رقائق 

السيليكون عملية 

معقدة يسبقها الحصول 

عليه بحالته النقية

عندما يمزج مع مواد 

مثل الفوسفور فإنه 

ُيكوِّن فيضًا من 

اإللكترونات الحرة 

دارات  حتتوي  كانت  الأوىل  ال�صيليكون  رقائق 

اإلكرتونية ب�صيطة ن�صبيًا، ولكن يف �صنة 1971 

كل  املتكاملة  ال���دارات  م�صّنع  )انتيل(  و�صع 

املكونات الرئي�صية حلا�صوب �صغري على رقيقة 

4004، وكانت  منفردة، وكانت النتيجة رقيقة 

لتقوية  وا�صتعمل  العامل،  يف  دقيق  معالج  اأول 

واح����دة م��ن اأوائ����ل احل��وا���ص��ي��ب الإل��ك��رتون��ي��ة 

امل��ح��م��ول��ة، م��ن��ذ ذل����ك ال���وق���ت ت���ط���ورت ع��دة 

الكفاءة وب�صورة  املعاجلات عالية  �صال�صل من 

ترانز�صتورات  يح�صد  كان  الجتاه  مت�صاعدة، 

ال�صيليكون،  م��ن  اأ�صغر  م�صاحات  على  اأك��رث 

 2300 يحتوي  الأول  ال��دق��ي��ق  امل��ع��ال��ج  وك���ان 

اأ�صبحت   1999 ال��ع��ام  ويف  ت��ران��ز���ص��ت��ورا، 

املعاجلات ال�صغرية املتو�صطة حتتوي على اأكرث 

من ع�رشة ماليني ترانز�صتور.

كيف ت�سنع؟

اإن ت�صنيع رقائق ال�صيليكون هي عملية معقدة، 

النقي  ال�صيليكون  على  احل�صول  يتم  اأن  يجب 

اأوًل، ويتم ذلك ب�صهر كوارتز املنجم وتقطريه 
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اسُتغلت صالبة 

السيليكون مع مالءمته 

للتصنيع في تصنيع 

المكائن الدقيقة

 ت�صتعمل مركبات ال�صيليكون يف العديد من ال�صناعات ويف مقدمتها �صناعة الزجاج

يتم  ثم  منه،  ال�صوائب  جميع  اإزال���ة  تتم  حتى 

اإ�صقاط بلورة �صيليكونية دقيقة جدًا يف الكوارتز 

املن�صهر، والتي تعمل كنواة تنمو حولها بلورة 

�صيليكون اأ�صطوانية اأكرب، وبا�صتعمال منا�صري 

الناجتة  ال�صيليكون  �صبيكة  ف��اإن  الأمل��ا���ص  م��ن 

ت�رّشح اإىل اأقرا�ص رقيقة )رقائق �صبه مو�صلة( 

والتي ميكن �صنع املئات منها.

عدة مراحل

كل  على  الإلكرتونية  املكونات  ا�صتحداث  ميكن 

رقيقة بعدة مراحل:

مب�صتحلب  املو�صلة  �صبه  الرقاقة  تغطى  اأوًل: 

ذلك  بعد  البنف�صجية،  ف��وق  الأ�صعة  يتح�ص�ص 

تعر�ص الرقاقة ل�صوء الأ�صعة فوق البنف�صجية 

منا�صب  ق��ن��اع  خ���الل  م��ن  عليها  ت�صع  وال��ت��ي 

املتعر�ص  امل�صتحلب  فيذوب  ال��دارة،  لت�صميم 

من  املتعر�صة  امل�صاحات  معاجلة  وتتم  جانبًا 

اأخ��رى  م��ك��ون��ات  اإل��ي��ه��ا  وت�����ص��اف  ال�صيليكون 

وف��وت��وغ��راف��ي��ة،  كيميائية  ط���رق  با�صتعمال 

وامل�صالك  املعدن  متا�ص  نقاط  ت�صاف  واأخ���ريًا 

املت�صلة اإىل املكونات.

املو�صلة  ���ص��ب��ه  ال��رق��ائ��ق  تقطيع  ي��ت��م  ث��ان��ي��ًا: 

م��ن��ف��ردة  رق��ائ��ق  اإىل  امل��ح��ف��ورة  ال�صليكونية 

با�صتعمال من�صار املا�ص وحت�رش رقيقة يف حزمة 

�صرياميكية اأو بال�صتيكية والتي ت�صمن الربط 

املطلوب لالت�صال مع لوحة ال�صيطرة للدارة يف 

ُتفح�ص  الرقائق  ف��اإن  النهاية  ويف  احلا�صوب، 

هذه  الت�صنيع  طريقة  اإن  حيث  كاملة  ب�صورة 

ال�صيئة  الرقائق  من  بها  باأ�ص  ل  اأع���دادًا  تنتج 

والتي يجب رف�صها.

ا�ستعماالت اأخرى

ك�صبه مو�صل  لل�صيليكون  اآخر  ا�صتعمال  هناك 

وهو يف اخلاليا ال�صم�صية، وتتكون كل خلية من 

اأخ��رى من  قطعة من نوع )N( مت�صلة بقطعة 

نوع )P( من ال�صيليكون.

املو�صل  ع��رب  لالإلكرتونات  ب�صيطة  حركة  اإن 

حُت��دث فرق جهد   )P( نوع  اإىل   )N( نوع  من 

ال�صوء  ي�صطدم  وعندما  الت�صال،  عرب  قليل 

ت�رشي  التي  الإلكرتونات  يزيح  فاإنه  باخللية 

عرب الت�صال مكونًا التيار.

اإىل  احلديثة  ال�صم�صية  اخلاليا  كفاءة  ت�صل 

ا�صُتغلت  وق��د  ال�صوء،  حتويل  يف   70% حد 

للت�صنيع  م��الءم��ت��ه  م��ع  ال�صيليكون  �صالبة 

بدرجة  م��وؤخ��رًا  دقيق  جمهري  م�صتوى  على 

اأعلى يف ت�صنيع املكائن الدقيقة، وهي ترو�ص 

من  منحوتة  و�صمامات  عجالت  اأو  �صغرية 

الطرق  تطبيق  خ��الل  من  وذل��ك  ال�صيليكون، 

املتناهية  القطع  لإن��ت��اج  امل�صتعملة  املختلفة 

ال�صغر، و�صوف ت�صتعمل هذه الآلت الدقيقة 

على  ال�صيطرة  وو���ص��ائ��ل  ال��ط��ب  جم���الت  يف 

احلركة يف املركبات الف�صائية.

نب�سات ال�سوء

ب��ل��ورات  ل�صنع  م�صابهة  ط���رق  وت�صتعمل 

ف���وت���ون���ي���ة، وه�����ي ����ص���ط���وح م����ن ق�����ص��ب��ان 

ال�صيليكون ت�صتطيع قن�ص ال�صوء ذي الرتدد 

املحدد، ويتم اختيار الرتدد ال�صحيح لل�صوء 

الق�صبان،  ب��ني  امل�صافات  تغيري  طريق  ع��ن 

ال�صطح،  على  �صوائب  اأو  تغيريات  ب��اإدخ��ال 

وبذلك تكون هناك طرق حمددة لل�صوء ميكن 

هناك  كذلك  البلورة،  خ��الل  من  ا�صتحداثها 

خالل  م��ن  فيها  ال�صوء  ينتقل  اأخ���رى  ط��رق 

البيانات  انتقال  يتم  اأن  ويتوقع  ال��ب��ل��ورة، 

اأكرث  ال�صوء  نب�صات  خالل  من  امل�صتقبل  يف 

مم��ا ه��و متوقع ل��ه م��ن خ��الل الإل��ك��رتون��ات، 

املفتاح  مت�صك  �صوف  فوتونية  بلورات  واإن 

لتطورات �رشيعة.

امل�صدر: 

لها اأون لين
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تعد االإدارة اال�سرتاتيجية من االأ�ساليب املهمة التي ال غنى 

يف  اأهميتها  تظهر  حيث  �سليم،  ب�سكل  �سركة  اأي  الإدارة  عنها 

خالل  من  جناحها،  على  املحافظة  على  املوؤ�س�سات  م�ساعدة 

تعزيز تاأقلمها مع بيئتي العمل الداخلية واخلارجية.

ويعتمد ا�سلوب االإدارة اال�سرتاتيجية على حتليل العوامل 

يف  ي�ساهم  مما  ومرتب،  منظم  ب�سكل  والداخلية  اخلارجية 

الطرق،  باأف�سل  لوظائفها  االإدارة  تطبيق  على  املحافظة 

توازن  اأف�سل  بلوغ  اإىل  اال�سرتاتيجي  االأ�سلوب  هذا  ويهدف 

بني االأولويات وال�سيا�سات اخلا�سة باملن�ساآت.

اإلدارة االستراتيجّية
أساسية لنجاح المؤسسات

من األساليب المهمة 

واألساسية التي ال غنى 

عنها إلدارة أي شركة 

بالشكل األمثل

تخطيط
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تعريف االإدارة اال�سرتاتيجّية

تعرف الإدارة ال�صرتاتيجّية باأنها العمليات التي 

ت�صعى اإىل اإعداد وتطبيق وتقومي ال�صرتاتيجّيات 

التي ت�صاعد املوؤ�ص�صة على الو�صول لأهدافها. 

ب�صكل  الأ�صلوب  اأهمية هذا  تلخي�ص  املمكن  ومن 

اأو�صح وفقا لعدة نقاط هي تعزيز قدرة املديرين 

الداخلية  ل��ل��م��وؤث��رات  وال��وع��ي  ال�صتجابة  على 

ت��ط��وي��ر وحت�صني  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  واخل��ارج��ي��ة، 

وتنمية الأفكار امل�صتقبلية، وامل�صاعدة على التوقع 

ب�صكل دقيق للنتائج ال�صرتاتيجية.

وكذلك ي�صعى هذا الأ�صلوب اإىل حت�صني وتطوير 

وتن�صيق  للموؤ�ص�صة،  الأج��ل  طويل  امل��ايل  الأداء 

للو�صول  الإدارّي��ة  الأق�صام  كافة جهود  وتوحيد 

اإىل الغايات املحددة م�صبقا.

من  الإدارة  يف  ال�صرتاتيجي  الأ���ص��ل��وب  وي��ع��زز 

العملية  يف  الإدارة  م�صتويات  ك��اف��ة  م�����ص��ارك��ة 

العنا�رش  رف�����ص  تقليل  يف  وي�صاهم  الإداري�����ة، 

الإدارية لأي برامج تغيري.

حتديد  ع��ل��ى  ال���ص��رتات��ي��ج��ّي��ة  الإدارة  وحت��ر���ص 

املوؤثرة  املُ�صكالت  وتتوقع  امل�صتقبل  يف  الفر�ص 

على العمل.

اأهدافها

ودع��م  بت�صجيع  ال�صرتاتيجّية  الإدارة  تهتم 

املُوؤ�ص�صات  على  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  املُ��وؤ���ص�����ص��ة 

املُناف�صة، واحلّد من ا�صتحواذ هذه املوؤ�ص�صات 

القدرة  وتعزيز  ال�ّصوق،  داخ��ل  ح�صتها  على 

التناف�صية للموؤ�ص�صة ودعم قيمتها اأمام عمالئها 

اأ���ص��ه��م��ه��ا، ول��ذل��ك حتر�ص  واملُ�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 

الو�صول  �صمان  على  ال�صرتاتيجّية  الإدارة 

لالأهداف والتي تتلخ�ص يف:

بيئتها  تهيئة  على  املُوؤ�ص�صة  م�صاعدة   .1

من  جمموعة  تطبيق  طريق  ع��ن  ال��داخ��ل��ّي��ة، 

الب�رشّية،  امل���وارد  ت�صمل  التي  التعديالت 

، والإجراءات، 
ّ
والقواعد، والهيكل التنظيمي

ُقدرتها  تعزيز  يف  ُي�صاهم  مّم��ا  والأن��ظ��م��ة، 

بفاعلية  اخلارجّية  بيئتها  مع  التفاعل  على 

وكفاءة.

وُتوؤثر  مهمة  ق��رارات  �صناعة  يف  املُ�صاهمة   .2

ال�صوقّية  احل�صة  زي��ادة  بهدف  العمل،  بيئة  يف 

اخلا�صة باملُوؤ�ص�صة، وتعزيز قدرتها التناف�صّية، 

املزيد  وحتقيق  الزبائن،  ر�صا  على  واملُحافظة 

من الأرباح لأ�صحابها.

ذات  الأه���داف  ل�صياغة  الأول��وي��ات  حتديد   .3

الأجل الطويل، والربامج وال�صيا�صات، وحتديد 

املوارد املُتاحة وفقًا لهذه الأولوّيات.

دعم الرقابة والتن�صيق والتعاون بني كافة   .4

الوحدات يف املوؤ�ص�صة، واحلر�ص على اكت�صاف 

يف  ت��ك��راره��ا  وجت��ن��ب  وت�صحيحها  الأخ���ط���اء 

معايري  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  خ���الل  م��ن  امل�صتقبل؛ 

ُمنا�صبة ُت�صّكل الأهداف ال�صرتاتيجّية.

اختيار مقيا�ص مو�صوعّي ُي�صاهم يف احُلكم   .5

على نوعية الكفاءة اخلا�صة ب��الإدارة، وحتديد 

مدى قدرتها على تطبيق الأهداف املُخّطط لها؛ 

يف  تف�صل  عندما  ناجحة  غري  الإدارة  ُتعّد  حيث 

اإجنازاتها  عن  النظر  بغ�ص  الأه���داف  حتقيق 

الأُخرى يف املوؤ�ص�صة.

حُت��ي��ط يف  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�����ّص��وق  متابعة   .6

امل��وؤ���ص�����ص��ة؛ م��ن اأج���ل احل�����ص��ول ع��ل��ى اأف�صل 

الفر�ص والأرباح التي ت�صكل عوائد مالّية وتقلل 

من املخاطرة التي قد توؤثر على املوؤ�ص�صة.

حول  وب��ي��ان��ات  معلومات  على  احل�����ص��ول   .7

باملوؤ�ص�صة،  اخلا�صة  وال��ق��وة  ال�صعف  نقاط 

املُتعلقة  ال�صرتاتيجّيات  لدرا�صة  حتليلها  ث��ّم 

 حتر�ص �رشكات القطاع النفطي على اتباع الإدارة ال�صرتاتيجية احلديثة يف �صبيل حتقيق اأهدافها

هي التي تسعى إلى تطبيق 

وتقويم االستراتيجّيات 

التي تساعد في تحقيق 

األهداف 

مرت بمراحل تعد بمثابة 

خطوات تطور ساهمت 

في بلورة فكر اإلدارة 

االستراتيجية

تواجه تحديات كثيرة 

تؤثر في طبيعة عملها 

أهمها االنتقال من 

األسلوب التقليدي



39

 يتطلب جناح اأعمال امل�صايف الأخذ باأ�صاليب الإدارة املتطورة 

للمنافسة الشديدة 

تأثير واضح يتطلب 

التعَرّف على الّسوق 

ودراسة قطاعاته

باملوؤ�ص�صات الأخرى املُناف�صة.

تطبيق نظام خا�ص بالإدارة ال�صرتاتيجّية،   .8

الو�صول  على  ُت�صاعد  علمّية  ُطرق  على  ويعتمد 

حللول للُم�صكالت يف بيئة العمل.

حت��ف��ي��ز ُم�����ص��ارك��ة امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني   .9

اجلماعّي،  العمل  دور  تعزيز  على  بالعتماد 

يف  الل��ت��زام  على  ت�صجيعهم  يف  ذل��ك  وُي�صاهم 

وُمناق�صتها  اإع��داده��ا  يف  �صاركوا  التي  اخُلطط 

وي���وؤدي  عليها،  باملوافقة  ال��ق��رارات  واّت��خ��اذ 

يف  الأداء  تقييم  لعمليِة  فهمهم  تعزيز  اإىل  ذل��ك 

املوؤ�ص�صة.

مراحل تطور االإدارة

و�صلت  اأن  اإىل  املراحل  من  بعدد  الإدارة  مرت 

"الإدارة ال�صرتاتيجّية"، وتعد هذه املراحل  اإىل 

الإدارة  فكر  بلورة  يف  �صاهمت  تطور  خطوات 

عدم  �صهدت  وال��ت��ي  الأوىل،  باملرحلة  وب����داأت 

الثانية  املرحلة  ثم  امل�صتقبل،  بدرا�صِة  الهتمام 

التي ظهر بها التخطيط املايل الذي ميتلك طبيعة 

ب�صيطة.

التخطيط  على  لرتكز  الثالثة  املرحلة  وج���اءت 

يليها  اخل��ارج��ّي��ة،  العوامل  بتوقع  يهتّم  ال��ذي 

املرحلة الرابعة التي و�صلت اإىل مفهوم الإدارة 

ال�صرتاتيجّية.

يف  اأثرت  التي  الرئي�صّية  املراحل  حتديد  ومُيكن 

العمل  بيئة  يف  ونّفذتها  ال�صرتاتيجّية  الإدارة 

ففي  تطورها،  م�صار  على  التعّرف  طريق  ع��ن 

عام 1951 بداأ تنفيذ ُم�صطلح ال�صرتاتيجّية يف 

بيئة الأعمال وحتديدًا عندما اأ�صار اأحد املُفّكرين 

عملية  يف  واأهميتها  ال�صرتاتيجّية  طبيعة  اإىل 

التخطيط للم�رشوعات.

ويف �صتينيات القرن الع�رشين حر�صت جمموعة 

ال��ق��واع��د  واإع�����داد  ع��ل��ى �صياغة  املُ��ف��ّك��ري��ن  م��ن 

طريق  عن  ال�صرتاتيجي،  للتخطيط  الرئي�صّية 

معرفة احلاجة اإىل مزج املوارد مع فر�ص العمل.

"بورتر"  املفكر  اأ�ص�ص  الثمانينات  مرحلة  ويف 

منوذجًا ا�صرتاتيجّيًا جديدًا، ون�رشه يف كتابه 

ال�صناعة،  هيكلّية  على  فكرته  اعتمدت  ال��ذي 

املُ��ن��اف�����ص��ة، وت�صع  ُت�����ص��اه��م يف حت��دي��د  ح��ي��ث 

مُبن�صاآت  اخلا�ص  ال�صلوك  لدرا�صِة  اأ�صلوبًا 

الأعمال، واأطلق "بورتر" ا�صم القوى اخلم�صة 

على كافة العوامل املكّونة لهذه الهيكلّية والتي 

اخلا�صة  الربحّية  ن�صبة  حتديد  على  ُت�صاعد 

الأرب���اح  على  ت��اأث��ريه��ا  وت��در���ص  بال�صناعة، 

ال��ن��اجت��ة ع��ن ا���ص��رتات��ي��ج��ّي��ات ال��ع��م��ل، اأّم����ا يف 

فقد  الع�رشين  القرن  من  الت�صعينّيات  مطلع 

ظهرت ُم�صطلحات جديدة يف هذا املجال، مثل 

م�صفوفة القرارات.

التحديات املُوؤثرة

من  ال��ك��ث��ري  ال���ص��رتات��ي��ج��ّي��ة  الإدارة  ت��واج��ه 

ومن  عملها،  طبيعة  يف  ت��وؤث��ر  التي  التحديات 

اأهّمها:

الطبيعة  ذات  الإدارة  من  الأف��ك��ار  انتقال   •

التقليدّية اإىل الإدارة ال�صرتاتيجّية.

ارتفاع ن�صب التغريات يف الوقت احلا�رش   •

هذه  وت�صمل  ال�صرتاتيجيني،  املديرين  اأم���ام 

الت�صال،  واأدوات  و�صائل  ت��ط��ور  ال��ت��غ��ريات 

وظهور ابتكارات متنوعة.

ت��اأث��ري املُ��ن��اف�����ص��ة ال�����ص��دي��دة وال��ظ��اه��رة يف   •

عن  وينتج  وال��دول��ّي��ة،  القت�صادّية  العملّيات 

ودرا�صة  ال�ّصوق  على  ف  التعَرّ اإىل  احلاجة  ذلك 

القطاعات اخلا�صة به.

من  ع���ززت  تكنولوجّية  ت��ط��ورات  ظ��ه��ور   •

املُناف�صة.

ت���اأث���ريات ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، ح��ي��ث ���ص��ارت   •

ال�صرتاتيجّية،  ل��الإدارة  اأ�صا�صّيًا  حتدّيًا  ُت�صّكل 

والُنُظم  العاملّية  الأع��م��ال  مبجال  وخ�صو�صًا 

املُ�صتقبلّية.

تطبيقّيًا  الإدارّي������ة  ال��ع��ومل��ة  ن��ح��و  ال�صعي   •

التحالفات  دور  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  وف��ك��رّي��ًا، 

ال�صيء  هذا  وُيعّد  القت�صاد،  جمال  يف  الدولّية 

م��ن ال��ت��ح��دّي��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ّي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 

الإدارة.

ُمعّدلت  ارتفاع  مع  املُتاحة  املوارد  �صعف   •

الطلب عليها.
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احل�سارات  عرفت  كما  الزمان،  قدمي  منذ  الريا�سة  االإن�سان  مار�س 

املختلفة الريا�سة باأنواعها، حتى انه يتم تقييم مدى رقي املجتمعات 

من  الكثري  وهناك  ريا�سية.  اأن�سطة  من  اأفرادها  ميار�س  ما  بقدر 

الفوائد ال�سحية التي تتحقق من ممار�سة التمارين الريا�سية، مثل 

احلد من خطر االإ�سابة باالأمرا�س املزمنة مثل ال�سرطان واأمرا�س 

القلب، باالإ�سافة اإىل اأن ممار�سة التمارين الريا�سية متنح االإن�سان 

املزيد من الطاقة وت�ساعد يف احلد من التوتر وحماربة ال�سمنة.

الرياضة اآلمنة
كثرتها عواقبها وخيمة!

فوائد صحية تتحقق 

من ممارسة الرياضة 

مثل الحد من اإلصابة 

باألمراض المزمنة

صحة

بقلم: د. اأمني بدير 

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة
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احلر�س واجب!

تعطى  عام  ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  كانت  اإذا 

�صعورا باحليوية وال�صحة، لكن يجب ان نعي 

جيدا اأن الفراط يف ممار�صة الريا�صة له عواقب 

ل��ه��ا وع���دم جتاهلها.  وخ��ي��م��ة، ي��ج��ب الن��ت��ب��اه 

ا�صت�صارة  الأحيان  من  كثري  يف  الم��ر  ويتطلب 

املنا�صبة ح�صب  الريا�صة  الطبيب ليحدد نوعية 

وال��ه��دف  وال��ع��م��ر  ل��الإن�����ص��ان  ال�صحية  احل��ال��ة 

م��ن مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة. ف��ق��د اث��ب��ت ك��ث��ري من 

ال�صحة  حت�صني  يف  الريا�صة  دور  ال��درا���ص��ات 

الإيجابية  ال���روح  وتعزيز  لالإن�صان  النف�صية 

لديه، بل ويوؤكد املتخ�ص�صون اأن الن�صان اثناء 

تبعث  يفرز هرمونات معينة  الريا�صة  ممار�صة 

على الراحة وال�صعادة.  

املعتدلة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ص��ة  ان 

الأعرا�ص  بع�ص  التحكم يف  ي�صاعد يف  اأن  ميكن 

العامة.  ال�صحة  حت�صني  وب��ال��ت��ايل  املر�صية 

حمددة  ريا�صية  بتمارين  الطبيب  يو�صي  فقد 

اأو تعزيز القوة، بناًء على حالة  للحد من الأمل 

املري�ص، وقد يلزم اأي�صا جتنب بع�ص التمارين 

تفاقم  نوبات  اأثناء  الريا�صة  اأو ممار�صة  متاما 

املر�ص، ويف بع�ص احلالت، قد يلزم ا�صت�صارة 

اخت�صا�صي العالج املهني اأو البدين قبل البدء 

يف ممار�صة الريا�صة.

الريا�سة واالمرا�س املختلفة

ممار�صة  ت�صاعد  اأن  مي��ك��ن  القلب:  اأم��را���س 

�صحة  حت�صني  يف  املنتظمة  الريا�صية  التمارين 

ال��ق��ل��ب. وق���د اأظ��ه��رت ال��درا���ص��ات احل��دي��ث��ة اأن 

التمرين  ميكنهم  ال��ق��ل��ب  ب��اأم��را���ص  امل�����ص��اب��ني 

ب�صورة جيدة، واأن هذا قد يكون له فوائد كبرية.

داء ال�سكري: النتظام يف ممار�صة التدريبات 

الريا�صية ميكن اأن ي�صاعد يف خف�ص الأن�صولني 

فعالية.  اأك��رث  ب�صكل  ال��دم  يف  ال�صكر  مل�صتوى 

كما اأن الن�صاط البدين ميكن اأن ي�صاعدك اأي�صا 

على التحكم يف الوزن وزيادة الطاقة.

اأن  الأحيان، ميكن  من  كثري  يف  الربو:  مر�ص 

بوترية  التحكم  يف  الريا�صة  ممار�صة  ت�صاعد 

نوبات الربو و�صدتها.

الأن�صطة  ممار�صة  يف  الن��ت��ظ��ام  الظهر:  اأمل 

ق���وة الظهر  ي��زي��د م��ن  اأن  ال��ري��ا���ص��ي��ة مي��ك��ن 

الع�صالت،  وظيفة  وُيح�صن  حتمله  وم��ق��دار 

)متارين  والظهر  البطن  ع�صالت  ومت��اري��ن 

يف  ت�صاعد  ق��د  الأ�صا�صية(  الع�صالت  تقوية 

الع�صالت  تقوية  طريق  عن  الأع��را���ص  تقليل 

املحيطة بالعمود الفقري.

ميكن  الريا�صة  ممار�صة  املفا�سل:  التهاب 

قوة  على  احل��ف��اظ  يف  وت�صاعد  الأمل  تقلل  اأن 

الع�صالت يف املفا�صل امل�صابة وتقليل ت�صلب 

املفا�صل.

البعد االجتماعي 

الفوائد  من  الكثري  الريا�صة  ملمار�صة  كان  اإذا 

نغفل  ان  ي��ج��ب  ف��ال  الن�����ص��ان،  ع��ل��ى  ال�صحية 

اأ�صلوبًا  تعد  فالريا�صة  الجتماعي،  اجل��ان��ب 

مع  ال��ب��ن��ّاءة  الجتماعية  العالقات  لبناء  فعال 

اإلفراط في ممارسة 

الرياضة قد يسبب عواقب 

وخيمة يجب االنتباه 

لها وعدم تجاهلها

يجب استشارة الطبيب 

ليحدد نوعية الرياضة 

المناسبة حسب الحالة 

الصحية لإلنسان

 ت�صهم الريا�صة يف حت�صني ال�صحة النف�صية وتعزيز الروح املعنوية
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بينهم.  والأل��ف��ة  امل���ودة  معاين  وتعزيز  النا�ص 

جماعي،  ب�صكل  متار�ص  الريا�صات  من  فكثري 

وغريها،  ال�صلة  وكرة  القدم،  كرة  ريا�صة  مثل 

وهذه الريا�صات تتطلب من الإن�صان الجتماع 

تعزيز  وبالتايل  الفريق،  اأع�صاء  من  غ��ريه  مع 

النا�ص،  بني  والتوا�صل  الجتماعية  العالقات 

الإيجابي  اجلانب  تعزيز  يف  دور  من  لذلك  مبا 

الثقة يف  الإن�صان، وتقوية �صخ�صيته ومنحه  يف 

النف�ص.  

وعلى جانب اآخر ت�صعل الريا�صة روح املناف�صة 

بني املتبارين، فكثري من الريا�صات يلتقي فيها 

الإن�صان مع فريق خ�صم له، ويحر�ص كل فريق 

باملناف�صة،  الفوز  اأو  باللقب،  الفوز  على  منهم 

اجليدة  الجتماعية  بالعالقات  الحتفاظ  م��ع 

زرع  يف  ي�صاهم  وه��ذا  ن��زاع،  اأو  خ�صام  ودون 

روح التحدي بني الالعبني، ويرفع معنوياتهم، 

وي�صحذ هممهم با�صتمرار نحو حتقيق الهدف 

واإدراك الفوز املن�صود، وتقبل الآخر. 

ريا�سة امل�سي

املهمة  ال��ري��ا���ص��ات  م��ن  امل�����ص��ي  ري��ا���ص��ة  تعترب 

�صخ�ص  اأي  ي��زاول��ه��ا  اأن  ميكن  ال��ت��ي  وال�صهلة 

املر�صية.  املخاطر  من  اخلوف  دون  اآمن  ب�صكل 

ال��ت��ي ميكن  الآم��ن��ة  ال��ري��ا���ص��ات  م��ن  يعترب  فهو 

مزاولتها وتكييفها مع القدرات البدنية لالإن�صان. 

تتطلب معدات �صعبة  ريا�صة ل  امل�صي  ريا�صة 

اأو غالية، فما تطلبه ل يتجاوز احلذاء املنا�صب 

واللبا�ص الذي يتما�صى مع نوعية الطق�ص الذي 

امل�صي  اأن  اىل  بالإ�صافة  امل�صي،  فيه  مت��ار���ص 

ريا�صة ميكنك مزاولتها يف اأي زمان ومكان.

فوائده ل�سحة االن�سان

بالإ�صافة اإىل املزايا التي توفرها لك ريا�صة امل�صي 

كثرية  �صحية  فوائد  لها  فاإن  ذكرها  �صبق  والتي 

خ�صو�صا على املدى الطويل ونذكر منها ما يلي:     

اأع�صاء  ت�صمح بتحرك كافة  امل�صي  ريا�صة   -

اجل�صم. 

متكن ريا�صة امل�صي من امتالك لياقة بدنية   -

كبرية مع مرور الوقت.

ت�صاعد على التخفيف من توتر الع�صالت.   -

ب�صكل �صحيح  الع�صالت  بناء  على  ت�صاعد   -

ومتوازن.

القلب  وظيفة  م��ن  حت�صن  امل�صي  ريا�صة   -

والرئتني. 

وبالتايل  ال���وزن  يف  التحكم  على  ت�صاعدك   -

حماربة ال�صمنة.

امل�صي ريا�صة ل توؤثر على املفا�صل واأ�صفل   -

الظهر والأطراف مثل باقي الريا�صات. 

وجتعله  اجل�صم  مرونة  من  يح�صن  امل�صي   -

متوازنا.

امل�����ص��ي ي��زي��د م��ن ال��ط��اق��ة وال���ق���درة على   -

التحمل.

التمارين الريا�سية املنزلية

هناك العديد من التمارين الريا�صية التي ميكن 

ل  الذين  ل��ه��وؤلء  خا�صة  البيت،  يف  ممار�صتها 

تساهم ممارسة التمارين 

الرياضية المنتظمة في 

مساعدة مرضى القلب 

وغيرها من األمراض

الرياضة فعالة في بناء 

العالقات االجتماعية مع 

الناس وتعزيز معاني 

المودة واأللفة بينهم 

 هناك جمموعة من التمارين الريا�صية التي ميكن ممار�صتها داخل املنزل
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ميتلكون الوقت الكايف ملمار�صة الريا�صة، ولكل 

الع�صالت،  من  على جمموعة  معني  تاأثري  منها 

وفقا ملا يلي:

مت��ري��ن ال�����ص��غ��ط: ي��ع��ت��رب واح�����دًا م��ن اأف�����ص��ل 

اأك���رث من  ال��ري��ا���ص��ي��ة، لأن���ه يجمع  ال��ت��م��اري��ن 

ع�صلة يف نف�ص الوقت، ومنها ع�صالت ال�صدر، 

تتم  ال��ذراع��ني.  وع�صالت  الكتفني،  وع�صالت 

ممار�صته من خالل ال�صتلقاء على الأر�ص، ثم 

الأر���ص  على  ال�صغط  خ��الل  م��ن  اجل�صم  رف��ع 

بوا�صطة الذراعني، ثم ثنيهما، وميكن ممار�صة 

هذا النوع من التمارين بطريقة اأخرى للح�صول 

مقعدين  اإح�صار  اأف�صل، من خالل  نتيجة  على 

ليتم و�صع اليدين عليهما بدًل من و�صعهما على 

الأر�ص، ثم و�صع الرجلني على مكان م�صتواه 

اأعلى من م�صتوى �صطح الأر�ص، يف حني يكون 

ال�صدر متجهًا لالأ�صفل، لن ذلك يزيد من تركيز 

اأي�صًا  مي��ِك��ن  ال�����ص��در.  ع�صالت  على  ال�صغط 

متال�صقتان  وجعلهما  اليدين  فتحة  ت�صييق 

وبهذا  التمرين،  اأداء  اأثناء  البع�ص  لبع�صهما 

ي�����ص��ب��ح ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ع�����ص��الت ال���ذراع���ني، 

وبالأخ�ص الع�صالت ثالثية الروؤو�ص. 

ع�صالت  �صد  على  ي�صاعد  ال�صاق:  رفع  مترين 

البطن وكذلك اخل�رش، ويتم ممار�صة هذا النوع 

الأر���ص  على  التمدد  طريق  ع��ن  التمارين  م��ن 

ثم  م�صتٍو،  ب�صكل  الظهر  منطقة  على  وحتديدًا 

عن  �صنتيمرتًا   15 يقارب  ما  الرجلني  رفع  يتم 

حتريكهما  يف  وال���ص��ت��م��رار  الأر�����ص  م�صتوى 

باجتاه الأعلى والأ�صفل.

مترين اجللو�ص: يعترب من اأكرث متارين ع�صالت 

على  ال�صتلقاء  طريق  عن  ويتم  �صيوعًا،  املعدة 

ت�صبح  بحيث  ال�صاقني  ثني  ث��م  وم��ن  الظهر، 

مبحاذاة  الذراعان  وتو�صع  لالأعلى،  الركبتني 

اأثناء التمرين،  الراأ�ص حتى ل يتم ا�صتغاللهما 

ومن ثم يبداأ ال�صخ�ص مبحاولة اجللو�ص بحيث 

يتلو  امل�صتطاع،  قدر  ركبتيه  من  راأ�صه  يقرتب 

يف  ال�صاقني  اإبقاء  مع  جديد  من  ال�صتلقاء  ذلك 

و�صعيتهما، يكرر ذلك اإىل حني اإرهاق الع�صلة 

و�صدها، ويف�صل اأداوؤه ثالث اإىل اأربع مرات.

تمارين عديدة يمكن 

ممارستها في البيت 

خاصة للذين ليس ال 

يملكون الوقت الكافي 

الظهر  ع�����ص��الت  ب�صد  ي��ق��وم  ال��ع��ق��ل��ة:  مت��ري��ن 

ع�صالت  اإىل  اإ�صافة  اأ�صا�صي،  ب�صكل  العلوية 

تعليق  ويتم من خالل  ثانوي،  ب�صكل  الذراعني 

بنف�ص  اليدين  وفتح  افقيا  مثبتة  بع�صا  اجل�صم 

م�صتوى الكتفني اأو اأو�صع، ومن ثم البدء برفع 

اأو  اجل�صم حتى و�صول الذقن مل�صتوى الع�صا 

اأعلى، ومن بعدها اإنزال اجل�صم ببطء.

التمارين  اأك��رث  من  هو  الّظهر:  متديد  مترين 

املفيدة وحتديدًا ملن يعاين من اآلم الظهر التي 

تنتج عن اجللو�ص ب�صكل خاطئ، ويتم ممار�صة 

هذا النوع من التمارين عن طريق التمدد على 

معًا  الركبتني  ثني  ث��م  الظهر،  على  الأر����ص 

اجلانب،  اإىل  ممددتني  الذراعان  تكون  بحيث 

وبذلك  الركبتني،  باجتاه  الراأ�ص  �صد  ثم  ومن 

قوية  ظ��ه��ر  ع�����ص��الت  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  �صيتم 

التمرين  هذا  تكرار  ميكن  باأنه  علمًا  ومرنة، 

5-10 مرات.

ي��ت��م خ���الل ه���ذا التمرين  ال��ق��رف�����ص��اء:  مت��ري��ن 

تقوية ع�صالت كل من الأفخاذ والأرداف، ويتم 

ممار�صته من خالل الوقوف ب�صكل م�صتقيم ثم 

جعل امل�صافة بني القدمني ت�صاوي م�صافة ما بني 

الكتفني، والبدء يف اجللو�ص على �صكل قرف�صاء.

 بع�ص الإ�صابات الناجمة عن الريا�صة قد تتطلب ال�صتعانة مبعاجلني متخ�ص�صني
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موظفي الق�سم، واالإ�سراف على اإجناز العمل 

بعني  اآخذا  عالية،  وبكفاءة  املحدد  بالوقت 

االعتبار روح الفريق الواحد وامل�ساركة بني 

املوظفني.

• ما هو �صبب اختيارك العمل يف جمال القطاع 

النفطي؟

يف  يعمل  اأن  هو  مهند�س  كل  حلم  اأن  �سك  ال 

من  يعد  النفطي  والقطاع  تخ�س�سه،  جم��ال 

اأهم املجاالت املتاحة اأمام املهند�س الكيميائي، 

تعلمه  ما  تطبيق  خالله  من  ي�ستطيع  وال��ذي 

عمل  بيئة  اإط��ار  ويف  عملي  ب�سكل  اجلامعة  يف 

مالئمة.

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

الدرا�صي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

تن�سيق  فريق  رئي�س  امللحم،  بدر  عبدالرحمن 

مهند�س  ال�سامل،  التخطيط  بدائرة  اخلطط 

كيميائي، تخرجت من كلية الهند�سة والبرتول 

بجامعة الكويت.  

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
مع  بالتن�سيق  اخلطط  تن�سيق  فريق  يقوم 

االإن��ت��اج  خطط  عمل  على  ال�سركة  م�سايف 

طويلة  واخلطط  اخلم�سية  باخلطة  اخلا�سة 

اتفاقية  واإع���داد  مبتابعة  يقوم  كما  االأم���د، 

التزويد بني ال�سركات و�سركة البرتول الوطنية 

الكويتية بالتعاون مع دوائر ال�سركة. ومتابعة 

املنتجات  مبوا�سفات  اخلا�سة  املوا�سيع 

االإنتاج  وم�ساريع  ال�سركة  وخطط  امل�ستقبلية 

وموا�سيع اأخرى ذات ال�سلة.

وكوين اأعمل رئي�ساً لفريق هذا الق�سم فمهمتي 

مع  دوري  ب�سكل  املوا�سيع  متابعة  ه��ي 

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية والدرا�صة النظرية؟

اإن طبيعة درا�سة الهند�سة الكيميائية ب�سكل عام 

هي درا�سة تطبيقية، وبالتايل فاالرتباط كبري بني 

العملية،  املمار�سة  وطبيعة  النظرية  الدرا�سة 

خمتربات  يف  وتطبيقه  تعليمه  يتم  ما  فمعظم 

التخرج، جنده  م�ساريع  اعداد  اجلامعة، وعند 

يف احلياة العملية يف اأغلب االأحيان.

تقابلها يف جمال  التي  التحديات  اأه��م  هي  ما   •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

م�سايف  م��ع  التن�سيق  يف  الق�سم  عمل  طبيعة 

احليوية  املوا�سيع  خمتلف  يف  ال�سركة  ودوائر 

ال�سركة،  يف  االن��ت��اج  بخطة  ترتبط  وال��ت��ي 

املنتجات  وج��ودة  العمالء  احتياجات  وتلبية 

اأن  كما  كبريا،  حتديا  يعد  وه��ذا  امل�ستقبلية، 

طبيعة العمل ت�سمل درا�سة ال�سبل الكفيلة برفع 

هام�س ربحية ال�سركة، ويتم ذلك من خالل عقد 

االجتماعات الدورية اأو عقد اللجان م�سرتكة مع 

نسعى إلى إنجاز العمل 

بالوقت المحدد وبكفاءة 

عالية وبروح الفريق 

الواحد

وجوه

لرحمن  عبدا
مللحم ا

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�س 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.
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تود حتقيقه يف  ال��ذي  ما هي طموحاتك، وما   •

امل�صتقبل؟ 

مبداأ  تر�سيخ  اإىل  اأ�سعى  ثم  اأواًل،  اهلل  اإر�ساء 

الفريق الواحد املثابر يف الق�سم، واإجناز الدور 

باأف�سل  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  لتطبيق  املطلوب 

�سورة ممكنة. 

• ما هي اأولوياتك يف احلياة؟
على  اأبنائي  وتربية  ووال��دت��ي  اهلل  ر�سا 

الوجه ال�سحيح. 

• م����ا ه����ي ه����واي����ات����ك.. وه�����ل حت���ر����ص ع��ل��ى 

ممار�صتها؟ 

هوايتي االأ�سا�سية هي ال�سباحة، وقد مار�ستها 

اإح��دى  يف  الع��ب��اً  كنت  حيث  معينة،  ل��ف��رتات 

لكرثة  فنظرًا  االآن  اأم��ا  الريا�سية،  االأن��دي��ة 

اال�ستمرار  اأ�ستطيع  ال  الوقت  و�سيق  امل�ساغل 

يف ممار�سة هذه الهواية.

ا�صاأله لك؟ وما  ال�صوؤال الذي توقعته ومل  • ما 

هي الإجابة؟

الدوائر املعنية، وهو ما ميثل بدوره حتدياً اآخر 

يتوجب علينا مواجهته بالطريقة املثلى.  

• هل تعتقد اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟

واأجد  ورغبتي،  ميويل  مع  يتنا�سب  هو  نعم، 

فيه جمااًل لتحقيق طموحاتي، وخدمة �سركتي 

ووطني.

• ما هي روؤيتك فيما يتعلق بتطوير الذات؟

والدرو�س  العربة  واأخذ  بالقياديني  االحتذاء 

مع  ال�����س��وؤال،  م��ن  تخجل  وال  �سبقك،  مم��ن 

املهمة  املعلومة  على  احل�سول  يف  االجتهاد 

الالزمة لتطوير الذات وحتقيق الطموح. 

هل اأنت متزوج وكم لديك من االأبناء؟ واالإجابة 

نعم ولدي ابنتان.

• م���ا ه���و اأه�����م ع���ام���ل ل��ل��ن��ج��اح يف م��ن��ظ��ورك 

ال�صخ�صي؟

احرتام الوقت، والدقة يف املواعيد.

• ما هي �صفات الرجل الناجح يف نظرك؟
دائماً  وي�سعى  باإيجابية  ويفكر  ذاته  يحرتم  من 

لتحقيق اأحالمه وتطلعاته.

• ما هي اأمنياتك مل�صتقبل ال�رشكة؟
�سدارة  يف  الوطنية"  "البرتول  تكون  ان  اأمتنى 

ال�سركات البرتولية الكربى على م�ستوى العامل.  

أتمنى أن تكون "البترول 

الوطنية" في صدارة 

الشركات البترولية 

العالمية الكبرى

اسأل واجتهد في 

الحصول على المعلومة 

لتطوير ذاتك وتحقيق 

طموحك

 الن�صغال باملهام الوظيفية يحول دون انتظام امللحم يف ممار�صة ريا�صته املف�صلة وهي ال�صباحة
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هل تعلم ؟ 
اأن ال�سرعة التي تدور بها الأر�ض حول 	 

ال�سم�ض تعادل ثمانية اأ�سعاف ال�سرعة 
التي تغادر بها الر�سا�سة فوهة البندقية.

اأن البومة هي الطائر الوحيد القادر على 	 
النظر اإلى الأ�سياء بكلتا عينيه في نف�ض 

الوقت.

اأن اأكبر هرم يوجد بالمك�سيك.	 

معلومات عامة
اأكثر الفواكه نفعا لج�سم الن�سان هو العنب. 	 

ال�سين اأكبر بلد من حيث ال�سكان.	 

ال�سعودية اأكبر بلد منتج للمياه المحالة.	 

من الكويت
تاأ�س�ست مدينة الكويت كميناء تجاري في القرن 	 

ال�سابع ع�سر.

رغم �سغر الم�ساحة تحتل الكويت المركز الأول على 	 
العالم في احتياطات النفط.

جزيرة اأم النمل تحتوي على اآثار من الع�سر 	 
العبا�سي، وتقع �سمال غرب الكويت.

"�سويخ" كانت جزيرة �سغيرة تم ردم المنطقة 	 
الفا�سلة بينها وبين ميناء ال�سويخ.

شخصيات
األك�سندر جراهام بيل: مخترع عا�ض في الفترة ما بين عام 1847 اإلى 1922. كان مخترعًا ومهند�سًا ومبتكرًا، وكان 

يعمل مع والده واأخيه في ت�سحيح النطق والتخاطب، كما عمل على تعليم الأ�سخا�ض الذين ل ي�ستطيعون ال�سمع 
والكالم، وكانت كٌلّ من والدته وزوجته تعانيان من ال�سمم، الأمر الذي اأّثر عليه ب�سكل كبير، فاخترع الهاتف 

وح�سل على براءة اختراع من الوليات المتحدة الأمريكية في العام 1876م، كما عمل على ابتكار العديد من 
الأدوات الخا�سة بال�سوت، ومن الطريف اأنه كان يرف�ض قطعيًا وجود هاتف في مكتبه الخا�ض.

كلمات
اإذا اأردت اأن تعرف راأي اأحد فيك فعليك 	 

باإثارة غ�سبه. 

عقل المتع�سب ي�سبه بوؤبوؤ العين، كلما زاد 	 
ال�سوء الم�سلط عليه زاد انكما�سه.

كثيرًا ما يحمي الغباء �ساحبه من اأن يجن.	 
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لقطتان لمتدربين في المعهد العربي للتخطيط، من �سمنهم خم�سة  •
مكثفة  زيارة  في  الكويتية،  الوطنية  البترول  �سركة  من  متدربين 
في  ال�سعيبة  م�سفاة  وحدات  مختلف  على  للتعرف  اليوم  مدار  على 

21 دي�سمبر 1974.

الوطنية: عدد يناير 1975
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