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نهتم ببيئتنا
رغم طبيعة املهام التي ت�ؤديها �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
وامل��رت �ب �ط��ة ب��ال���ص�ن��اع��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ،و��ص�ن��اع��ة ال�ت�ك��ري��ر ع�ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص� ،إال �أن ال�رشكة باملقابل تويل اهتمام ًا كبري ًا باجلانب
البيئي ،وت�سعى با�ستمرار �إىل معاجلة الت�أثريات ال�سلبية التي قد
تنجم عن عملياتها ،وبالتايل احلد من انعكا�ساتها على البيئة.
نحن يف ه��ذا ننطلق م��ن اع�ت�ب��ارات �أ�سا�سية� ،إن�سانية ،ووطنية،
ومهنية ،فهي م�س�ؤوليتنا التي ال نتوانى عن القيام بها على الوجه
الأكمل ،ودورنا الذي نحر�ص على ت�أديته بال�شكل الأمثل ،ومبا يعود
بالنفع على جمتمعنا ،وي�صب يف �صالح توفري بيئة �صحية ومالئمة
لنا ولأجيالنا القادمة.
ولأن �رشكتنا تنظر �إىل اال�ستدامة بو�صفها هدف ًا رئي�سي ًا ن�سعى
جميع ًا �إىل حتقيقه ،فقد حر�صنا دائ �م � ًا ،ويف جممل م�شاريعنا
و�أن�شطتنا املتعلقة باجلانب البيئي ،على �أن تتمتع هذه الأن�شطة
ب�صفة الدميومة ،ال �أن تكون جمرد معاجلات وقتية مل�شاكل طارئة،
�رسعان ما تتال�شى مع زوال �أ�سبابها ،لتعود للظهور مع عودة هذه
امل�شاكل من جديد.
لقد توجب علينا وفق هذه الر�ؤية �أن نبني تدابرينا البيئية على �أ�س�س
متينة ،قائمة على الفهم العلمي العميق واملدرو�س لكافة اجلوانب
املتعلقة بامل�شكلة البيئية ،وم��ن ث��م توفري احل�ل��ول الناجعة لها،
باال�ستعانة ب�أحدث الأ�ساليب املتطورة ،وب�أف�ضل اخلربات املحلية
والعاملية املعتمدة.
و�ضمن هذا التوجه تعمل "البرتول الوطنية" على التعاون الوثيق
مع اجلهات املعنية بال�ش�أن البيئي ،ويف مقدمة هذه اجلهات الهيئة
العامة للبيئة ،التي نت�شارك معها مب�رشوع هام ،يوفر الربط بني
معلومات ال�رشكة البيئية ،ونظام معلومات الرقابة البيئية التابع
للهيئة ،وه��ي خطوة من �ش�أنها تعزيز فاعلية وم ��ردود �أن�شطتنا
وم�شاريعنا البيئية.

خلود �سعد املطريي

تطوير

لمستقبل أفضل

إطالق استراتيجية 2040
يف احتفالية �ضخمة عك�ست �أهمية ومتيز املنا�سبة ،احتفلت
"البرتول الوطنية" ب�إطالق ا�سرتاتيجيتها طويلة املدى
 ،2040التي ترتبط ب�شكل وثيق بر�ؤية �صاحب ال�سمو
�أم�ير البالد "كويت جديدة  "2035وحتمل يف طياتها
م�ؤ�شرات مب�شرة مل�ستقبل واعد ،يكون لل�شباب فيه دورهم
البارز يف موا�صلة م�سرية التنمية والتطور ،وتعزيز مكانة
وقدرة ال�شركة يف مواجهة حتديات امل�ستقبل ،وحتقيق
الريادة واال�ستدامة يف جمال �صناعة النفط والغاز على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،حيث حتوي اال�سرتاتيجية
الكثري من التطلعات والطموحات وامل�شاريع اجلديدة التي
ي�صل حجمها �إىل نحو  25مليار دوالر.
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الشركة أطلقت

استراتيجية 2040
ً
مستلهمة الرؤية

األميرية السامية
لكويت جديدة

حمطة بارزة
بح�ضور ح�شد من قيادات ال�رشكة وموظفيها
امل�ع�ن�ي�ين م��ن خم�ت�ل��ف امل ��واق ��ع واالق �� �س��ام،
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور الفت من رجال الإعالم
وممثلي ال�صحف ووك��االت الأنباء املحلية،
�أعلنت ال�رشكة �إط�لاق ا�سرتاتيجية ،2040
ال �ت��ي و� �ض �ع��ت ت �� �ص��ورات ��ش��ام�ل��ة ل �ل��ر�ؤى
والو�سائل التي تتمكن من خاللها ال�رشكة
م��ن حتقيق �أه��داف �ه��ا بال�شكل ال ��ذي يلبي
طموحاتها وتطلعاتها ،ولتوا�صل م�سريتها
التنموية على �أ�سا�س متني وخطى ثابتة.
بد�أت فعاليات احلفل بكلمة للرئي�س التنفيذي
حممد غازي املطريي �أ�شار فيها �إىل �أن حدث
�إط�ل�اق اال�سرتاتيجية  ،2040يعد �إح��دى
املحطات البارزة يف تاريخ ال�رشكة التي بد�أت
م�سريتها املثمرة يف العام  ،1960م�ضيفا
�أن اال�سرتاتيجية جت�سد توجهات و�أه��داف
ال�رشكة ومبادراتها مل�ستقبل �أف�ضل ،بجهود
وع �ط��اءات موظفيها م��ن خمتلف ال��درج��ات
الوظيفية ،ويف كافة مواقع العمل.
�سباق مع الزمن
و�أكد املطريي �أن �أهمية اخلطط اال�سرتاتيجية
تكمن يف الفهم العميق لطبيعة املتغريات
املحلية واخل��ارج �ي��ة ،ث��م التحلي ب��امل��رون��ة
الكافية ملواكبة هذه املتغريات عرب خطة عمل
مدرو�سة وواقعية ،ت�ضمن البقاء يف دائرة
املناف�سة ،ملن ميتلك زمام املبادرة ،والقدرة
ع�ل��ى ال� �ق ��راءة ال��واع �ي��ة مل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ت�ط��ور
والنجاح والتميز .م�شريا �إىل ان تزايد حجم
التناف�س ال�ع��امل��ي ال ��ذي ت�شهده ال�صناعة
النفطية عموم ًا ،و�صناعة التكرير على وجه
اخل���ص��و���ص ،واال� �ش�تراط��ات وامل��وا��ص�ف��ات
املت�شددة التي تتزايد يوم ًا بعد ي��وم ،وهي
ا� �ش�تراط��ات ال تقت�رص ع�ل��ى ج ��ودة املنتج
فح�سب ،ولكن متتد �إىل جوانب �أخ��رى ذات
�أبعاد بيئية واجتماعية وغريها ،مما ال يت�سع
املجال لذكره.

و�أ�ضاف قائال ":البد لنا �أن ن�سابق الزمن كي
نثبت �أننا م�ستعدون فع ًال ملواجهة حتديات
امل�ستقبل ،م��ن خ�لال ه��ذه اال�سرتاتيجية،
التي ت�ستمد �إطارها العام من ر�ؤية م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،والتي ت�سعى بدورها �إىل
الوفاء بالتزامات القطاع النفطي ب�شقيها
املحلي واخل ��ارج ��ي ،فيما ت�سعى جهودنا
جمتمع ًة �إىل حتقيق ر�ؤي ��ة  ،2035لكويت
ج��دي��دة ،ت��ر��س��م م�ك��ان��ة ال��دول��ة امل�ستقبلية
وت�أثريها ،مبا يليق بحجم دورها االقت�صادي
والإن�ساين".
�أحدث التقنيات املتطورة
وختم املطريي كلمته بالإ�شارة �إىل �أن هذه
املرحلة اجلديدة التي تبد�أ "البرتول الوطنية"
�أوىل خطواتها يف هذه الفعالية لي�ست باملرحلة
ال�سهلة ،و�إمن� ��ا تتطلب ال�ك�ث�ير م��ن العمل
اجلاد ،مع اال�ستعانة ب�أحدث التقنيات العاملية
املتطورة ،الأم��ر ال��ذي �سيمكّن ال�رشكة من
ت�ع��زي��ز �إم�ك��ان��ات�ه��ا وق��درات �ه��ا ،يف مواجهة
اال�ستحقاقات امل�ستقبلية.
و�أ��ش��ار �إىل �أهمية ح�شد الطاقات ،وحتفيز
امل��وظ �ف�ين ع �ل��ى م��واج �ه��ة ه� ��ذه ال �ت �ح��دي��ات
وو�ضعهم يف �أج ��واء التناف�س العاملي الذي
ت�شهده �صناعة ال�ت�ك��ري��ر ،م ��ؤك��دا ثقته يف
ق��درات �ه��م ،ووالئ �ه��م لوطنهم ول�رشكتهم،
باعتبارهم �أ�سا�س تقدم ال�رشكة وجناحها.
ثم توجه بال�شكر جلميع الفرق التي عملت
بجد و�إخ�لا���ص لإجن ��از ه��ذه اال�سرتاتيجية
ال�ط�م��وح��ة ،و��ش�ك��ره للقائمني ع�ل��ى تنظيم
الفعالية.
فعالية حضرها حشد
من قيادات وموظفي
الشركة وممثلي وسائل
اإلعالم المحلية

5

 2035وق ��دره ��ا 2

امل���س�ت�ه��دف��ة ح�ت��ى ع ��ام
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم �ي��ا ،م��رج�ح��ا �أن يكون
موقعها يف جنوب الكويت ،و�أن ت�صل الطاقة
اال�ستيعابية لها �إىل � 430ألف برميل ،منوه ًا
�إىل �أن ذل��ك �سيتم بح�سب النتيجة النهائية
التي �ستحددها الدرا�سة.

"�سفراء" اال�سرتاتيجية
ويف م�ب��ادرة ج�سدت �إمي��ان ال�رشكة ب�أهمية
تعزيز دور ال�شباب من موظفي وموظفات
ال�رشكة ودعمهم واال�ستفادة من طاقاته،
باعتبارهم �سيحملون الراية لتكملة م�سرية
امل���س�ت�ق�ب��ل امل� ���ش�رق .ف �ق��د ح��ر� �ص��ت �إدارة
ال�رشكة على �إ��شراك جمموعة من املوظفني
�أعلى م�ستوى
ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن مي�ث�ل��ون خمتلف قطاعات
ال�رشكة يف حتمل امل�سئولية جنبا �إىل جنب مع و�أ��ش��ار املطريي �إىل �أن ا�سرتاتيجية 2040
ذوي اخلربة �ضمن فريق العمل القائم على تهدف �إىل حتقيق �أعلى م�ستوى من الطاقة
الإعداد لال�سرتاتيجية وتنفيذها ،وقد �أطلقت
عليهم لقب "�سفراء اال�سرتاتيجية" .وتخلل
�سفراء اال�سرتاتيجية
االحتفالية قيام ه���ؤالء "ال�سفراء" بتقدمي
 زم � ��زم ع �ب��دال��رح �ي��م – الإداري � � ��ةع��رو���ض م��رئ�ي��ة مب�سطة لبع�ض اجل��وان��ب
والتجارية
ال�ه��ام��ة ال�ت��ي تتعلق ب ��ر�ؤى وق�ي��م و�أه ��داف
	�أريج الفودري  -التخطيط واملاليةومبادرات واال�سرتاتيجية ،وقد قام الرئي�س
	�أنوار الر�شود – التخطيط واملاليةالتنفيذي بتكرميهم يف نهاية االحتفالية.
 ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع��و� �ض��ي �� -شرك��ة�أ�سئلة رجال االعالم
يف رده على عدد من الأ�سئلة واال�ستف�سارات
ال�ت��ي طرحها رج ��ال االع�ل�ام املحلي الذين
ح�رضوا االحتفالية� ،أ�شار املطريي �إىل �أن
"البرتول الوطنية" تخطط للتو�سع يف الطاقة
التكريرية ،وب�أعلى م�ستوى حتويلي ل�ضمان
تعزيز ت�رصيف النفوط الكويتية الثقيلة يف
م�صايف التكرير املحلية ،وتلبية االحتياجات
املحلية من الطاقة .و�أ�ضاف �أنه �سيتم �إطالق
دار�سة تف�صيلية جديدة لبناء م�صفاة جديدة،
متكن م��ن ال��و��ص��ول �إىل الطاقة التكريرية
االستراتيجية
تستمد إطارها من

رؤية "المؤسسة"

للوفاء بالتزاماتنا
المحلية والخارجية
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كافكو
 خالد بو �شيبة � -رشكة كافكو	�آمنة ال�صحاف  -امل�شاريع نايف العنزي  -الإدارية والتجارية ف��اط�م��ة ك� ��ارون  -م���ص�ف��اة ميناءالأحمدي
 عائ�شة النا�رص  -عمليات التزويدبالوقود
 فالح ال�صمدان  -عمليات التزويدبالوقود
 نور الوزان  -امل�شاريع يحيى يتيم  -اخلدمات امل�ساندة حممد العجمي  -اخلدمات امل�ساندة فرح �شهاب  -م�صفاة ميناء عبداهلل حم �م ��د � �س �ل �ي��م  -م �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اءالأحمدي
 �ضحى املطريي  -التخطيط واملالية عبداهلل الكندري  -التخطيط واملالية انوار الغريب  -التخطيط واملالية �سارة ال�شايجي  -التخطيط واملالية ندى �أحمد  -التخطيط واملالية� -شذا الفواز � -رشكة كافكو

التحويلية يف امل�صايف املحلية� ،آخذ ًا باالعتبار
توافر م�صادر بديلة للوقود لتلبية االحتياجات
املحلية من الطاقة ،وتوفري املنتجات البرتولية
امل�ط��اب�ق��ة ل�ل�م��وا��ص�ف��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة،
وحت �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ك��ري��ر
وال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات حم�ل�ي� ًا ،وتطبيق �أع�ل��ى
املعايري العاملية للتميز يف الت�شغيل ،واملحافظة
عليها لتحقيق الريادة واال�ستدامة يف جمال
�صناعة النفط والغاز .وتابع �أن اال�سرتاتيجية
اجلديدة لل�رشكة تهدف �إىل املراجعة امل�ستمرة
للمحفظة الت�شغيلية ،للو�صول �إىل املحفظة
املثلى م��ن خ�لال ا�ستغالل الفر�ص املتاحة،
وا�ستبعاد الأ� �ص��ول غ�ير امل��رب�ح��ة ،وال�ت��ي ال
تعترب من �صميم عمليات و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة،
وتلبية احتياجات الطاقة احلالية وامل�ستقبلية
للكويت ،عن طريق خليط من �أن��واع الوقود
املختلفة ،والأف�ضل اقت�صادي ًا وبيئي ًا.
حلظة ا�سرتاتيجية
ويف �إط��ار خطة ن�رش التوعية باال�سرتاتيجية
بني موظفي ال�رشكة ،مت طرح مبادرة "حلظة
ا�سرتاتيجية" يتم خاللها تقدمي �رشح مب�سط
جلزء مما حتتويه اال�سرتاتيجية ،يف بداية �أي
اجتماع يتم عقده بال�رشكة مثلما يحدث عند
عر�ض "حلظة ال�سالمة" ،بحيث ي�صبح اجلميع
على فهم ودراية كاملة بر�ؤية و�أهداف ال�رشكة،
وق��د ب ��د�أ بالفعل تنفيذ ه��ذه امل �ب��ادرة يف �أوىل
االجتماعات التي انعقدت بعد احلفل مبا�رشة.
فيلم ق�صري
�شهد احلفل عر�ض فيلم ق�صري م�صور حول
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال ���شرك��ة وال ���شرك��ة التابعة
لها "كافكو" ،تناول لقطات �رسيعة خا�صة
بر�ؤية ور�سالة ال�رشكة ،والأ�س�س التي مت
�أخذها يف االعتبار عند �صياغة اال�سرتاتيجية.
�أي �� �ض��ا مت ا� �س �ت �ع��را���ض ال �ق �ي��م وامل� �ب ��ادرات
�ضمن اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،و�أخ �ي��را الأه� ��داف
اال�سرتاتيجية حتى عام .2040

المطيري:

الرئي�س التنفيذي خالل �إلقاء كلمته االفتتاحية

محطة تاريخية

بارزة تجسد أهداف
وتطلعات الشركة
لمستقبل أفضل
مرحلة جديدة

ح�ضور كبري يعك�س �أهمية املنا�سبة

تتطلب الكثير
من العمل الجاد
واالستعانة بأحدث
التقنيات العالمية
نرتكز على جهود

�إدارة ال�رشكة وامل�شاركني يف حفل الإطالق

موظفينا من
مختلف الدرجات
الوظيفية وفي
كافة مواقع العمل
"سفراء

االستراتيجية"

املطريي يك ّرم �إحدى �سفراء اال�سرتاتيجية

مبادرة تجسد إيمان
إدارة الشركة بأهمية
تعزيز دور الشباب

وتكرمي �أحد ال�سفراء ال�شباب

7

بيئة

مع الهيئة العامة للبيئة

مشروع الّربط اآللي

يعمل فريق البيئة بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �شركة
البرتول الوطنية الكويتية على م�شروع بيئي �ضخم يهدف �إىل
ربط البيانات واملعلومات البيئية لل�شركة بنظام معلومات الرقابة
البيئية لدولة الكويت ( )E-MISKالتابع للهيئة العامة للبيئة،
الأمر الذي ي�سهل احل�صول على املعلومات البيئية املطلوبة ويوفر
اجلهد والوقت للح�صول على معلومات �أعم و�أ�شمل.
8
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مشروع ضخم يربط
بيانات الشركة البيئية
بنظام معلومات الرقابة
البيئية للدولة

مبنى ال�رشكة الرئي�سي فاز بالعديد من اجلوائز البيئية

وتتلخ�ص م �ب ��ادرة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة يف
م�رشوع نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة
ال�ك��وي��ت ( ،)E-MISKوال ��ذي �سيعمل على
ت�أ�سي�س قاعدة بيانات بيئية يف البالد وفق �أحدث
النظم والقواعد املعمول بها يف هذا املجال.
علما ب�أن امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة تعمل يف
�إط��ار منظومة متكاملة فيما يتعلق باالهتمام
بال�ش�أن البيئي وال�صحة العامة وال�سالمة،
وذل ��ك ان�ط�لاق� ًا م��ن امل���س��ؤول�ي��ات املجتمعية،
وي�ت�ج�ل��ى ه ��ذا االه �ت �م��ام يف ال�ت�ط�ب�ي��ق اجل ��اد
للمعايري واال��ش�تراط��ات البيئية ،الأم��ر الذي
يظهر وا�ضحا يف تنفيذها للم�شاريع البيئية،
ف�ض ًال عن احلمالت التوعوية املتوا�صلة لن�رش
الوعي البيئي يف املجتمع� ،إ�ضافة �إىل الأن�شطة
والفعاليات البيئية املختلفة يف البالد.

لتزويد الطائرات بالوقود ،نفط اخلليج) ،كما يعد
حتقيق اال�ستدامة
ويف �إط ��ار �سعيها امل�ستمر لتحقيق اال�ستدامة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات �رشيك ًا
واحلفاظ على املجتمع والبيئة املحيطة ،اجتمعت رئي�سي ًا للهيئة العامة للبيئة وم�ؤ�س�سة البرتول
ال�رشكة مع الهيئة العامة للبيئة ملناق�شة �إجراءات الكويتية يف �إمتام خطة الربط.
وخ �ط��وات عملية ال��رب��ط االل �ك�ت�روين مل��زي��د من
مذكرة التعاون
التن�سيق وتبادل املعلومات البيئية.
وي �ع �ت�بر ن� �ظ ��ام م �ع �ل��وم��ات ال ��رق ��اب ��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة تتكون م��ذك��رة ال�ت�ع��اون م��ن  14م��ادة ت�شكل
( ،)E-MISKم�رشوعا يهدف لتوفري البيانات الإطار العام والآلية التنفيذية للتعاون يف جمال
واملعلومات البيئية اخلا�صة ب�رشكة البرتول ت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات ،وذل ��ك يف �إط��ار
الوطنية وربطها بالنظام التابع للهيئة العامة ال�سيا�سة العليا للدولة لتعزيز القدرات وتكوين
للبيئة ،وذلك التزام ًا من ال�رشكة بقانون حماية ق��اع��دة معلومات بيئية متكاملة ،وتطبيق ًا ملا
البيئة رقم  42ل�سنة  ،2014ومذكرة التفاهم ن�ص عليه ال�ب��اب ال�ساد�س م��ن ق��ان��ون حماية
امل��وق�ع��ة يف نف�س ال �ع��ام ب�ين م�ؤ�س�سة ال�ب�ترول البيئة الداعي �إىل االلتزام بتبادل البيانات بني
الكويتية و�رشكاتها التابعة والهيئة ،ب�ش�أن م�ؤ�س�سات الدولة والهيئة العامة للبيئة.
تطبيق قانون حماية البيئة وت�ب��ادل املعلومات وق ��د �أت ��ت م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م يف �إط� ��ار ال�ت�ع��اون
امل�شرتك والكبري بني امل�ؤ�س�سة والهيئة ،ويف
البيئية.
ا�سرتاتيجية 2040
وق��د وق��ع امل��ذك��رة وقتها ال��ر�ؤ��س��اء التنفيذيون �إط� ��ار ت�ع��زي��ز ج �ه��ود احل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة يف
ل�رشكات (نفط الكويت ،البرتول الوطنية� ،صناعة البالد ،حيث تقوم امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة وي �ن��درج ال �ت �ع��اون م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة
الكيماويات البرتولية ،ناقالت النفط ،الكويتية بالتن�سيق مع الهيئة العامة للبيئة ب�شكل م�ستمر وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتت ا�سرتاتيجية
خا�صة فيما يتعلق بامل�شاريع البيئية الكربى
كم�رشوع ال��وق��ود البيئي وامل�صفاة اجلديدة
تقوم المؤسسة
تسعى الشركة باستمرار
بالزور و�إغالق وعزل م�صفاة ال�شعيبة ،ف�ضال
وشركاتها التابعة
لتحقيق االستدامة
عن الدعم الكامل وااللتزام بالقوانني البيئية
من جانب �رشكات القطاع النفطي.
بالتنسيق الدائم مع
والحفاظ على المجتمع
والبيئة المحيطة

قاعدة بيانات

الهيئة العامة للبيئة
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م�رشوع الربط الآيل بني ال�رشكة والهيئة ي�صب يف �صالح حماية البيئة الكويتية

ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي  ،2040ح�ي��ث ي�سهم ه��ذا
التعاون يف ر�سم �سيا�سة بيئية لدولة الكويت من
خالل م�رشوع نظام معلومات الرقابة البيئية
لدولة الكويت ( ،)E-MISKالذي ي�شمل �أحدث
الأجهزة والربجميات و�شبكات العمل.
وي�ؤ�س�س م�رشوع الربط االلكرتوين بني الهيئة
العامة للبيئة وم�ؤ�س�سات الدولة بيئي ًا� ،إىل خلق
منظومة متكاملة لتعزز احلكومة الإلكرتونية
لدولة الكويت ،واملحافظة على البيئة وحمايتها
من التلوث من خالل �إتاحة املعلومات والبيانات
البيئية جغرافي ًا ملتخذي القرار ،حيث ي�ؤ�س�س
الربط االلكرتوين قاعدة بيانات خا�صة بالبيئة يف
البالد ،مما ي�سهل عملية حتليل النتائج والقيا�سات
و�إظهار امل�ؤ�رشات البيئية ،الأمر الذي ي�سهم يف
اتخاذ ال �ق��رارات ب�سهولة كهدف ا�سرتاتيجي
لتطبيق مفهوم احلكومة االلكرتونية.
�آخر اجتماع
ويف �أحدث جهود "البرتول الوطنية" اخلا�صة
مب�رشوع الربط االلكرتوين مع الهيئة العامة
للبيئة زار فريق من ال�رشكة برئا�سة رئي�س
فريق البيئة الكابنت م�ساعد �سلمان وع�ضوية
ممثلني عن دوائر :القانونية وتقنية املعلومات
والوقود البيئي واخلدمات الفنية ،الهيئة العامة
للبيئة يف منطقة ال�شويخ ال�صناعية يف �شهر
�أكتوبر املا�ضي ،حيث اجتمع الوفد مع فريق
�إدارة البيانات البيئية بالهيئة برئا�سة م�س�ؤولة
الربط الإلكرتوين مرمي العبداملح�سن وموظفني
من �إدارة ر�صد جودة الهواء بالهيئة.
10
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وق� ��ام ف��ري��ق ال��رب��ط الإل� �ك�ت�روين م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة للبيئة بعمل ع��ر���ض م��رئ��ي ع��ن م��واد
الربط الإلكرتوين بقانون الهيئة العامة للبيئة
ول��وائ �ح��ه التنفيذية ومت ��ت مناق�شة م��ادت��ي
قانون البيئة  117-116ولوائحهما التنفيذية،
و�شهد �رشح ًا مف�ص ًال عن عملية الربط و�أنواع
البيانات التي �سيتم نقلها عرب ال�شبكة ،كما
�أنواع البيانات
�شهد االجتماع نقا�شا ح��ول قواعد البيانات
والوقت امل�ستغرق لنقل املعلومات منها و�إليها ،وحت� ��دد ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة �أن � ��واع ال�ب�ي��ان��ات
ومت تو�ضيح �أهمية عملية الربط االلكرتوين امل�ستخدمة يف الإدارة البيئية لقطاع النفط والغاز
بيانات مناطق وحدود الأن�شطة وحقول الإنتاج
واحل�صول على البيانات البيئية.
ومناطق التلوث النفطي ،واالنبعاثات ،و�إدارة
ن�ص االلتزام
املخلفات وبيانات النفايات ال�صلبة وال�سائلة
وتن�ص امل ��ادة  116م��ن ق��ان��ون البيئة على �أن��ه وانبعاثات امللوثات وغ��ازات الدفيئة والأحمال
"تلتزم الهيئة بالتعاون م��ع اجل�ه��ات املعنية يف البيئية ،وبيانات الإنتاج والنقل والتخل�ص من
الدولة بو�ضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية النفايات.
تعتمد من املجل�س الأع�ل��ى ،وتلتزم كافة جهات كما حت��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية ب���ش��أن الإدارة
الدولة مب�شاركة بياناتها �سواء البيئية �أو ذات البيئية م��واد متعلقة ب�رشطة البيئة ،و�إدارة
االرتباط بال�ش�أن البيئي مع الهيئة ب�شكل دوري البيانات البيئية ،ومنظومات الر�صد واملراقبة
ومبا�رش ،كما تتوىل الهيئة ن�رش و�إتاحة البيانات ورب �ط �ه��ا م��ع ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،وخطط
لل�سكان يف دول��ة الكويت ب�شكل موثق و�شفاف ،ال�ط��وارئ و�إدارة املخاطر وال�ك��وارث البيئية،
وحت��دد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �أن��واع واملراقبني البيئيني ،وتوفري الطاقة ،وال�رشوط
البيانات و�آلية تداولها وم�س�ؤولية اجلهات عنها" .وامل��وا� �ص �ف��ات القيا�سية ل�ل�أج �ه��زة وامل �ع��دات
والأنظمة و�آليات املواد امل�ستهلكة للطاقة ،ومنع
تقوم الشركة ببذل
التلوث الب�رصي.
و�ستقوم �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ببذل
كافة الجهود لتطبيق
كافة اجلهود والإمكانات الالزمة لتطبيق قانون
قانون البيئة رقم 42
البيئة رقم  42ل�سنة  2014ولوائحه التنفيذية
لسنة 2014
وامل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة.
وتن�ص امل��ادة  117من قانون البيئة على �أنه
"تلتزم كافة م�ؤ�س�سات الدولة ب�إن�شاء منظومات
للر�صد وامل��راق�ب��ة مل�شاريعها وم��واق��ع العمل
التابعة لها وربطها مع الهيئة ،وحتدد الالئحة
التنفيذية لهذا القانون �أن��واع امل�شاريع و�آلية
ارتباطها بالهيئة".

شؤون
نفطية

في مصفاة ميناء عبداهلل

حدث تاريخي
احتفلت م�صفاة ميناء عبداهلل م�ؤخرا ب�إيقاد ال�شعلة الأوىل
والدائمة مل�شروع الوقود البيئي بامل�صفاة ،وذلك من خالل
بدء �ضخ غاز الوقود �إىل خط التغذية الرئي�سي للم�صفاة
وت�شغيله� ،إي��ذان��ا ببدء الت�شغيل التجريبي للوحدات
امل�ساندة ،وبالتايل بداية �أن�شطة الت�شغيل النهائي للوحدات
الإنتاجية للم�شروع ،فيما يعد حدثا تاريخيا وخطوة �أولية
وهامة نحو الت�شغيل الفعلي ل��وح��دات م�شروع الوقود
البيئي ،والتي �سوف يتبعها خطوات ت�شغيلية �أخرى �إىل ان
يتم الت�شغيل الكامل للم�شروع.

عبدالعزيز اليو�سف

المصفاة احتفلت بإيقاد
الشعلة األولى إيذان ًا

ببدء التشغيل التجريبي

"الوقود البيئي"

11

خطوات �سابقة
ال �شك �أن ه��ذا الإجن ��از ق��د �سبقه العديد من
الإج� � ��راءات والإجن� � ��ازات امل��رت�ب�ط��ة بت�شغيل
ال�شعلة يو�ضحها لنا رئي�س ف��ري��ق عمليات
املنطقة العا�رشة اجلديدة مب�صفاة ميناء عبداهلل
املهند�س عبدالعزيز اليو�سف حيث ي�رشحها
ح�سب تتابع التنفيذ.
بداية ي�شري �إىل ان املهمة كانت متثل حتدي ًا كبريا
نظرا لطول �شبكة غاز الوقود التي مت و�ضعها
حدي ًثا �ضمن االعمال اخلا�صة مب�رشوع الوقود
البيئي ،بالإ�ضافة �إىل تفرعاتها الكثرية وتوغلها
العميق يف وحدات امل�صفاة ،م�شريا �إىل ان االمر
تطلب اج ��راء فح�ص واخ�ت�ب��ار كامل لل�شبكة
�أكرث من مرة ،للت�أكد من عدم وجود ت�رسيب �أو
عوائق على كامل طول خط الغاز ،والت�أكد من
جاهزيته قبل �ضخ غاز الوقود فيه.
منذ مايو املا�ضي
وي�ضيف ال�ي��و��س��ف �أن اال��س�ت�ع��داد لت�شغيل
ال�شعلة ب��د�أ منذ �شهر مايو املا�ضي حيث مت
ت�شغيل خطوط التغذية الرئي�سية للم�صفاة،
وال �ت��ي تتكون م��ن ال �ه��واء اجل ��اف وال��رط��ب،
وكذلك غ��از النيرتوجني .مو�ضحا ان��ه ب�شكل
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اليوسف :المهمة

كانت تمثل بالنسبة لنا
تحدي ًا كبيراً نظراً لطول

شبكة غاز الوقود

ع��ام يتم ا�ستخدام ال �ه��واء اجل ��اف يف الآالت
الدقيقة وال �ه��واء ال��رط��ب ملحطات اخل��دم��ات،
فيما ي�ستخدم غ��از النرتوجني عند االحتياج
كغاز خامل.
�شبكة عمالقة
يو�ضح اليو�سف ان��ه بتاريخ 2018/6/21
مت ا�ستالم وح��دة الإط �ف��اء وم�ضخاتها ومت
ت�شغيلها بفاعلية ،م�شريا �إىل �أن �أهمية وحدة
االطفاء وم�ضخاتها يف م�رشوع الوقود البيئي
تتمثل يف توفري احلماية يف حاالت الطوارئ،
�أو عند ح��دوث حريق ،م�شريا �إىل ان الهدف
الرئي�سي لهذه الوحدة هو توفري مياه االطفاء
عند ال�ضغط وم �ع��دالت ال�ت��دف��ق املطلوبة يف
جميع مواقع العمل مب�رشوع الوقود البيئي،
م��ن خ�ل�ال �شبكة خ �ط��وط �أر� �ض �ي��ة وا��س�ع��ة.
وت�ت�ك��ون ال��وح��دة م��ن خ ��زاين م�ي��اه �إط �ف��اء،

قدرة كل منهما هي توفري مياه �إطفاء ملدة 16

�ساعة متوا�صلة ،وبتدفق  8110جالون/
دق�ي�ق��ة ،وم�ضختان ب�سعة  300ج��ال��ون/
دقيقة ،وذلك للمحافظة على ال�ضغط املتواجد
بال�شبكة الأر�ضية .بالإ�ضافة �إىل  3م�ضخات
مياه رئي�سية تعمل عند ا�ستخدام �إحدى نقاط
�ضخ املياه حل��االت الطوارئ وب�سعة 5000
جالون/دقيقة للم�ضخة ال��واح��دة ،وتعترب
ال�شبكة الأر�ضية عمالقة حيث تغطي كامل
وحدات امل�رشوع.
وقد جاء بالتزامن مع هذه االجنازات انتقال التحكم
يف اعمال امل�صفاة من غرفة التحكم املحلية �إىل مبنى
التحكم امل��رك��زي بعد حتديثه يف ،2018/8/15
حيث يتم التحكم يف جميع وح ��دات امل�صفاة من
خالل تفعيل غرفة التحكم املركزية اجلديدة ،ومبا
ي�سهل عملية التوا�صل بني جميع الوحدات.
�شعلة البداية
بتاريخ  2018/8/18مت ت�شغيل ال�شعلة الأولية
الدائمة “ ”Pilot Flareلنظام ال�شعلة اخلا�ص
مب�رشوع الوقود البيئي مل�صفاة ميناء عبداهلل،
وه��ذا الإج ��راء يهدف �إىل الت�أكد من جاهزية
وحدة ال�شعلة ال�ستقبال غاز الوقود ،ومتهيد ًا

لإدخال خط الهيدروكربون ،وكذلك ت�أمني خطة
الطوارئ يف حال حدوث ت�رسيب غاز وت�رصيف
جميع الغازات املوجودة يف خطوط التغذية ،عن
طريق ك�سح خطوط التغذية بوا�سطة الغاز
اخلامل "النرتوجني".
خط هيدروكربون
ويف تاريخ  2018 /8/19مت ت�شغيل �أول خط
هيدروكربون خا�ص مب�رشوع الوقود البيئي
ومن ثم مت الت�أكد من ا�ستقرار النظام .حيث
مت تد�شني خط هيدروكربون التغذية الرئي�سي
و�شبكة تغذية غ��از ال��وق��ود م�ن��زوع الكربيت
املغذي جلميع وحدات امل�صفاة و�شبكة ت�رصيف
غاز ال�شعلة .وقد متت هذه العملية حتت تخطيط
حمكم و�إ��شراف يقظ من قبل فريق الت�شغيل،
ومت ال�ت��أك��د م��ن ج��اه��زي��ة اخل�ط��وط الرئي�سية
والفرعية من قدرتها على العمل بفاعلية.
بسبب حجم المشروع
وطبيعة أعمال
التشغيل واجهنا
مجموعة من التحديات

�شعلة امل�صفاة
وب �ت��اري��خ  2018/8/23مت ت���ش�غ�ي��ل �شعلة
م�صفاة ال��وق��ود البيئي ،وال �ه��دف الرئي�سي
ل�شعلة امل���ص�ف��اة ه��و ح ��رق ج�م�ي��ع ال �غ��ازات
الهيدروكربونية امل�رصفة من وحدات العمليات
يف حالة ح��دوث ا�ضطراب يف ه��ذه ال��وح��دات،
وتعترب هذه ال�شعلة �صمام الأمان للم�صفاة.
جمموعة حتديات
ونظر ًا �إىل كرب حجم امل�رشوع وطبيعة �أعمال
الت�شغيل والتي تت�سم بالتعقيدات ،واجه فريق
ت�شغيل امل�رشوع جمموعة من التحديات املتوقعة
من حيث وجود بع�ض الأخطاء الفنية يف املعدات
�أو يف الإج��راءات ،والتي يعمل على حلها فريق
من ذوي اخل�برة من مهند�سي امل�صفاة ،وذلك
بالتعاون مع مقاول امل�رشوع .وقد مت ح�رص هذه
امل�شاكل الفنية ويجري مناق�شتها يومي ًا لإيجاد
احللول املنا�سبة بهدف الو�صول �إىل ت�شغيل �آمن
وجتنب الت�أخري يف الت�شغيل الكامل للم�صفاة
وبدء الإنتاج التجاري كما هو خمطط له.
وم��ن التحديات التي واجهت فريق العمل �أثناء
الت�أكد من اخلطوط التغذية الرئي�سية واخلطوط
الفرعية للوحدات ،ر�صد ت�رسيب غ��از جزئي يف

وح��دة غ��از ال��وق��ود “ ”Fuel Gas Systemيف
�أحد ال�صمامات ،ومت التعامل معه ح�سب اخلطط
املدرو�سة م�سبقة ملثل هذه احلالة يف تقييم املخاطر
“ ”Risk Assessmentومت اتخاذ الإج��راءات
الالزمة لل�سيطرة على هذا الت�رسيب ح�سب القواعد
املتبعة يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
دعم وتعاون
وي�ؤكد اليو�سف ان هذا الإجن��از املهم ما كان
ليتحقق لوال دعم الإدارة العليا وت�ضافر �سواعد
العاملني يف فريق الت�شغيل على م�ستوى دوائر
امل�صفاة ،والذين �أظهروا تفانيهم وعملهم بروح
الفريق الواحد ،وخربتهم العريقة يف الت�شغيل.
و�أ�ضاف انه �شارك يف تنفيذ هذه االعمال العديد
م��ن اجل �ه��ات مثل امل���شرف�ين واال�ست�شاريني
واملقاولني املنفذين بجانب فريق �إدارة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة وفريقي الأمن والإطفاء.
دعم اإلدارة العليا
وتضافر جهود العاملين
في فريق التشغيل
كانت وراء اإلنجاز
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مشاريع

نحو تشغيل "الوقود البيئي"

إنجازات
هامة!

حقق م�����ش��روع ال��وق��ود البيئي ع���ددا من
الإجن����ازات الهامة ب��اجت��اه ب��دء الت�شغيل
النهائي للم�شروع ،و�ست�شهد الفرتة القادمة
ت�شغيل �أك�بر وح��دات امل�شروع الت�شغيلية
وهي وحدة انتاج الديزل منخف�ض الكربيت
يف م�صفاة ميناء ع��ب��داهلل ،بطاقة � 73ألف
برميل يومياً ،وذل��ك بالإ�ضافة �إىل م��ا مت
ت�شغيله فعلياً من وحدات �أخرى مب�صفاتي
ميناء عبداهلل واالحمدي ،كما مت االنتهاء من
غرفة التحكم املركزية اجلديدة يف م�صفاة
ميناء الأحمدي التي تعد الأكرب على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط ،وقد بلغت ن�سبة الإجناز
الكلي للم�شروع  % 96.9بنهاية �أكتوبر
.2018

الرفاعي:

استكمال تحديث
الوحدات وتعزيز
استمرارية اإلنتاج
وزيادة االعتمادية
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م�شروع عاملي
ي�شري مدير م�رشوع الوقود البيئي املهند�س
ها�شم الرفاعي �إىل �أن امل�رشوع يعترب من
امل�شاريع ال�ضخمة على م�ستوى العامل،
حيث تبلغ امل�ي��زان�ي��ة املعتمدة للم�رشوع
 4.680مليار دي�ن��ار ( 15.2مليار دوالر
ت�ق��ري�ب� ًا) ،وي�شمل نطاقه اع �م��ال �ضخمة
وم �ع �ق��دة ،ت�شتمل ع �ل��ى ج��ان �ب�ين ه��ام�ين،
الأول حتديث وحدات قائمة ومازالت تعمل
وتنتج ب��دون ت��أث�ير على �سالمة الت�شغيل
�أو االل�ت��زام��ات م��ع العمالء ،وال�ث��اين بناء
وح� ��دات ج��دي��دة ،وذل ��ك مب�صفاتي ميناء
االحمدي وميناء عبداهلل.
وي�ضيف الرفاعي انه مت االنتهاء من اجلزء
الأول م��ن امل���شروع وا�ستهدف التحديث
تعزيز ا�ستمرارية الإنتاج وزيادة االعتمادية
للوحدات.
م�صفاة ميناء الأحمدي
وتتمثل �أب ��رز ال��وح��دات التي مت االنتهاء من
حتديثها يف م�صفاة ميناء االحمدي يف:
 حتديث وتطوير وح��دة التك�سري بالعاملاحلفاز املائع لإنتاج منتجات حديثة من �أهمها
وق��ود ال�سيارات ،وقد مت ت�شغيل الوحدة بعد
التحديث يف دي�سمرب .2015
 وحدة انتاج وقود ال�سيارات (اجلازولني)رقم  25وقد مت االنتهاء من حتديثها وت�شغيلها
يف مايو .2017
 وحدة انتاج وقود ال�سيارات (اجلازولني)رقم  26وقد مت االنتهاء من حتديثها وت�شغيلها
يف مار�س .2018
بلغت نسبة اإلنجاز
الكلي لمشروع الوقود

البيئي % 96.9

بنهاية أكتوبر 2018

 ا�ستبدال وحدة ال�شعلة القدمية بحيث مت بالغة التعقيد حيث يتم الربط من دون �أي ت�أثريبناء وح��دة جديدة بالكامل لتواكب املتطلبات على ا�ستمرارية الإنتاج.
احلديثة مل�رشوع الوقود البيئي ،ومت ت�شغيلها  -حتديث ج��ذري ملبنى التحكم الرئي�سي يف
امل�صفاة ومت نقل العاملني �إىل مكاتبهم اجلديدة
يف �شهر مايو .2017
ً
 حتديث وح��دة التقطري الفراغي رق��م  83متهيدا لت�شغيل الوحدات.لزيادة الربحية عن طريق زيادة املنتجات ذات
م�صفاة ال�شعيبة
القيمة الأعلى وقد مت ت�شغيلها يف مار�س .2018
 ب��ن ��اء وح � ��دة ج ��دي ��دة ل���ش�ع�ل��ة ال� �غ ��ازات بعد �إغ�لاق م�صفاة ال�شعيبة يف �أبريل ،2017احلم�ضية املعاجلة ،وقد مت ت�شغيلها يف فرباير ب ��د�أت عمليات جتهيز ورب��ط م��راف��ق امل�صفاة
التخزينية والت�صديرية مع مرافق م�رشوع
.2018
 مت االن �ت �ه��اء م��ن ع�م�ل�ي��ات رب ��ط م���شروع ال��وق��ود البيئي يف م�صفاتي ميناء الأح�م��ديالوقود البيئي مع امل�صفاة القائمة ،بحيث مت وميناء عبداهلل ،وقد تطلب الأمر �إ�ضافة بع�ض
االنتهاء من رب��ط �أك�ثر من  1900نقطة ربط التعديالت وتركيب معدات جديدة ملواكبة نظام
ميكانيكية ،مبا ي�شكل  % 80من جممل نقاط الت�شغيل احل��دي��ث يف امل ���شروع ،و��س��وف يتم
ال��رب��ط .وتعترب ه��ذه العملية بالغة التعقيد ا�ستخدام مرف�أ الت�صدير وحظرية اخلزانات
حيث يتم ال��رب��ط ب�شكل �آم ��ن دون �أي ت�أثري لت�صبح ج� ��زء ًا م��ن م ���شروع ال��وق��ود البيئي
على ا�ستمرارية الإن�ت��اج .وقد مت االنتهاء من مب�صفاة ميناء عبداهلل.
جميع اعمال التحديث اخلا�صة مب�صفاة ميناء
املراحل النهائية
االحمدي.
وي��ؤك��د الرفاعي ان��ه يجري العمل على تنفيذ
املراحل النهائية من اجلزء الثاين من امل�رشوع،
م�صفاة ميناء عبداهلل
كما �شهدت م�صفاة ميناء عبداهلل االنتهاء من واخلا�صة ببناء الوحدات اجلديدة ،والذي يتم
حتديث عدد كبري من الوحدات وفق نطاق عمل وفق �أح��دث املوا�صفات العاملية ،وبا�ستخدام
تكنولوجيا متطورة يف جمال التكرير.
م�رشوع الوقود البيئي ومنها:
ً
ففي م�صفاة ميناء عبداهلل يجري حاليا بناء 22
 حتديث وحدة تقطري النفط اخلام الرئي�سيةرقم  ،11حيث مت تطوير برج التقطري بالكامل وح��دة ج��دي��دة وم��ن �أهمها بناء وح��دة تقطري
النفط اخلام اجلديدة بطاقة تقدر 264.000
وت��رك�ي��ب م �ب��ادالت ح��راري��ة ج��دي��دة لتح�سني
امل�ن�ت�ج��ات ،وق ��د مت االن�ت�ه��اء م��ن ال�ت�ح��دي��ث يف برميل يف ال�ي��وم ،وق��د بلغت ن�سبة الإجن ��از يف
حزمة ميناء عبداهلل  1حوايل  % 96.3وحزمة
نوفمرب .2016
 حتديث كامل لأرب ��ع غ��رف حتكم فرعية ،ميناء عبداهلل  2حوايل .% 98.7وم�صفاة ميناء الأحمدي يجري حالي ًا بناء 17
بحيث يتم الت�شغيل والتحكم من هذه الغرف،
ومت االنتهاء من التحديث يف نوفمرب  .2016وحدة جديدة ومن �أهمها بناء وحدة انتاج الفحم
 حتديث وحدة انتاج الفحم رقم  ،20حيثمتت �إ�ضافة �صمامات جديدة و 48نقطة ربط.
 انتهاء �أعمال رب��ط م�رشوع الوقود البيئيمع امل�صفاة القائمة ،حيث مت االنتهاء من �أكرث
من  1660نقطة ربط ميكانيكية مبا ي�شكل % 98
تقريب ًا من جممل نقاط الربط ،وتعترب هذه العملية

 1900نقطة ربط
ميكانيكية بمصفاة

ميناء األحمدي و1660

بمصفاة ميناء عبداهلل

15

غرفة حت ّكم مركزية جديدة هي الأكرب يف ال�رشق الأو�سط

ها�شم الرفاعي

اجلديدة بطاقة تقدر  37.000برميل يف اليوم ،ال�صيانة واخلدمات وم�ساندة الت�شغيل وتزويد
وكذلك وح��دة انتاج اجلازولني اجلديدة بطاقة اخل��دم��ات وق�ط��ع الغيار بعد تنفيذ امل���شروع
 30.000برميل باليوم ،وقد بلغت ن�سبة الإجناز وت�شغيل كافة مرافقه ،ومن املتوقع �أن ت�صل
هذه الن�سبة �إىل � % 31.6أي ما يعادل مليار
يف حزمة ميناء الأحمدي حوايل .% 95.3
ومائة وثمانني مليون دينار كويتي.
املحتوى املحلي
ومن ناحية �أخ��رى ي�ساهم امل�رشوع يف تعزيز
ال�شباب الكويتي
دور ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ال�ك��وي�ت��ي ،حيث بلغت كما ي�ساهم امل���شروع يف خلق فر�ص وظيفية
ن�سبة امل �ح �ت��وى امل�ح�ل��ي يف اع �م��ال امل ���شروع لل�شباب الكويتي ،ليتم ا�ستيعابهم وتدريبهم
 % 23.7من قيمة عقود امل�رشوع مبا يعادل يف امل ��راح ��ل املختلفة م��ن امل� ���ش�روع ،وق ��د مت
( )890مليون دي�ن��ار كويتي ،متثل قيمة ما توظيف  537كويتيا للم�رشوع فقط حتى الآن
اتاحه امل�رشوع من فر�ص عمل للقطاع اخلا�ص يف ال�رشكة ،مع مراعاة طبيعة امل�رشوع كونه
الكويتي م��ن م�ق��اول�ين وم��وردي��ن وم�صنعني
ومزودي خدمات ،وذلك ح�سب الآلية املتبعة يف
حقائق و�أرقام
تنفيذ �أعمال امل�رشوع ،وبذلك جتاوزت الن�سبة
 كمية الفوالذ امل�ستخدم يف تنفيذ م�رشوعما هو خمطط لها  % 20يف العقود ،مما انعك�س
"الوقود البيئي" بلغت � 124أل��ف طن مبا
على انتعا�ش احلركة االقت�صادية داخل الكويت
يكفي لبناء  17برج ًا مماثال لربج �إيفل يف
ب�شكل كبري ج��د ًا كالإ�سكان والنقل وال�شحن
باري�س.
واالت���ص��االت والتغذية وغ�يره��ا ،وك��ذل��ك فتح
 بلغ حجم اخلر�سانة بامل�رشوع � 482ألفف��ر���ص �أع �م ��ال م�ستقبلية م�ث��ل ت��وف�ير عقود
مرت مكعب ،ما يعادل  200م�سبح اوملبي.
غرفة التحكم المركزية
الجديدة بمصفاة ميناء
األحمدي هي األكبر
في الشرق األوسط
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 حجم الكابالت (الو�صالت) امل�ستخدمةيف امل���شروع � 11.5أل��ف كيلو م�تر ،تعادل
م�سافة الذهاب والعودة �إىل بانكوك.
 خطوط الأنابيب بامل�رشوع بلغت  3مليونمرت تعادل امل�سافة بني الكويت وبوداب�ست.

ان�شائي ولي�س خدميا.
وت�ق��وم �إدارة ال���شرك��ة مبتابعة دقيقة ل�سري
�أع �م��ال امل ���ش�روع ،ح�ي��ث ي�ت��م ع�ق��د اجتماعات
دوري ��ة (�أ��س�ب��وع�ي��ة� ،شهرية ،وغ�يره��ا )..مع
املقاولني على جميع امل�ستويات بدء ًا من ر�ؤ�ساء
الفرق ومدير امل�رشوع ونائب الرئي�س التنفيذي
ل�ل�م���ش��اري��ع ،وك��ذل��ك ع�ل��ى م���س�ت��وى الرئي�س
التنفيذي بالإ�ضافة �إىل اللجان املختلفة ومنها
جلنة امل�شاريع املنبثقة م��ن جمل�س الإدارة،
وكذلك متابعة جمل�س الإدارة ل�سري امل�رشوع
وك��ل ه��ذه اجل�ه��ود ت�صب على املتابعة وحث
املقاولني على الإجن��از ح�سب اجل��دول املعتمد
وبذل املزيد من اجلهود لتفادي الت�أخري.
وحدات مت ت�شغيلها
مت ت���ش�غ�ي��ل ع ��دد م ��ن م ��راف ��ق امل� ���ش�روع مثل
ال��وح��دات امل�ساندة واخل��دم��ات ،وه��و م��ا يعد
اخلطوة الأوىل لت�شغيل امل���شروع ،واجل��دول
ال�ت��ايل يو�ضح ال��وح��دات اجل��اه��زة منذ �شهر
يونيو :2018
يساهم المشروع
في توفير فرص عمل
للشباب الكويتي
واستيعابهم وتدريبهم

م�صفاة ميناء الأحمدي:
الرقم الت�سل�سلي

رقم الوحدة

الو�صف

تاريخ الت�شغيل

1

177

2

166

3

159-01

4

171

5

176

6

162

7

174

8

129

النظام الكهربائي
نظام �إطفاء احلريق
نظم التحكم وال�سالمة املتكامل
الهواء  /النيرتوجني
النظام املائي
�شعلة الهيدروكربون
نظام غاز الوقود
وحدة انتاج البخار

يونيو 2018
يوليو 2018
يوليو 2018
يوليو 2018
يوليو 2018
يوليو 2018
يوليو 2018
�أغ�سط�س 2018

م�صفاة ميناء عبداهلل:
الرقم الت�سل�سلي

رقم الوحدة

الو�صف

تاريخ الت�شغيل

1

MOB-4

مبنى ال�صيانة والت�شغيل 4 -

يونيو 2018

2

MOB-7

مبنى ال�صيانة والت�شغيل 7 -

يونيو 2018

3

136

النظام الكهربائي

يوليو 2018

4

154

نظام �إطفاء احلريق

يوليو 2018

5

165-B-01

غرفة التحكم املركزي

�أغ�سط�س 2018

6

OSG_FW & Desal Water

املياه العذبة واملقطرة

�أغ�سط�س 2018

7

OSG_Plant/Inst. Air

نظام هواء الآالت الدقيقة وهواء املحطة

�أغ�سط�س 2018

8

OSG_Fuel Gas

نظام غاز الوقود

�أغ�سط�س 2018

9

OSG_Nitrogen

نظام النيرتوجني

�أغ�سط�س 2018

10

OSG_LP Flare

نظام �شعلة ال�ضغط املنخف�ض

�أغ�سط�س 2018

11

OSG_Utility Water

نظام خدمات املياه

�أغ�سط�س 2018

12

OSG_Fire Water

نظام �إطفاء احلريق

�أغ�سط�س 2018

13

OSG_Demin Water

نظام مياه منزوعة املعادن

�سبتمرب 2018

14

OSG_Wastewater

نظام �صرف املياه

�سبتمرب 2018

15

OSG_Boiler A&B

غالية ()A&B

�سبتمرب 2018

16

OSG_ICSS

نظم التحكم وال�سالمة املتكامل

�سبتمرب 2018

17

OSG_Fuel System

وحدة غاز الوقود

�سبتمرب 2018

18

MOB-5

مبنى ال�صيانة والت�شغيل 5 -

�أكتوبر 2018

17

مشاركات

"البترول الوطنية" شاركت بفاعلية

مؤتمر ومعرض "الخليجي للتكرير"

�شاركت "البرتول الوطنية" يف م�ؤمتر ومعر�ض االحت��اد اخلليجي
للتكرير العاملي الذي ا�ست�ضافته مملكة البحرين م�ؤخر ًا ،وافتتحه وزير
النفط ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة نيابة عن رئي�س الوزراء الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة.
امل�ؤمتر الذي �أقيم حتت �شعار "نحو تكرير تناف�سي من خالل االبتكار
والتعاون والتكنولوجيا" ،حظي بح�ضور الفت من قبل وفود كربى
�شركات النفط الوطنية اخلليجية ،وق��د نظم امل���ؤمت��ر واملعر�ض
امل�صاحب له االحتاد اخلليجي للتكرير ،بالتعاون مع الهيئة الوطنية
للنفط والغاز البحرينية.
18
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حدث عالمي
استضافته البحرين
بمشاركة كبرى شركات
النفط الخليجية

وزير النفط بخيت الر�شيدي �أثناء �إلقاء كلمته

تعاون م�شرتك
يف كلمته االفتتاحية �أ�شاد وزير النفط البحريني
ال�شيخ حممد ب��ن خليفة �آل خليفة بالتعاون
ال�ق��ائ��م ب�ين االحت ��اد اخلليجي للتكرير ال��ذي
يتخذ من البحرين مقرا له ،واجلهات املنظمة
الأخرى والهيئة الوطنية للنفط والغاز ،م�ؤكدا
حر�ص حكومة البحرين الدائم على ا�ستقطاب
وا�ست�ضافة الفعاليات املتخ�ص�صة يف القطاع
النفطي ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا ،وت �ق��دمي ك��اف��ة �أن ��واع
الت�سهيالت ال�ت��ي ت�ساعد املنظمني على عقد
فعالياتهم بنجاح وحتقيق ما ي�صبون �إليه من
�أه��داف وتعزيز ال��دور البارز واملهم يف تبادل
وتقا�سم اخلربات بني اجلهات ذات العالقة.
و�أ��ش��اد باجلهود ال��د�ؤوب��ة التي يبذلها رئي�س
جمل�س �إدارة االحتاد اخلليجي للتكرير و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف ت�أ�سي�س هذا امللتقى العاملي يف
مملكة البحرين واجلهود الطيبة املبذولة من
الأم�ين العام لالحتاد اخلليجي وكذلك اللجنة
التنظيمية واللجان الفرعية الأخرى.
آل خليفة :منطقة

الخليج العربي تتمتع
بأهمية كبيرة في عالم
االقتصاد النفطي

و�أكد �آل خليفة �أن منطقة اخلليج العربي تتمتع
ب�أهمية كبرية يف عامل االقت�صاد النفطي ،فهي
متثل �أكرب احتياطيات النفط والغاز يف العامل،
كما �أن منطقة ال���شرق الأو� �س��ط ت�شهد منوا
عامليا مت�سارعا لتكون مركزا مهما للتكرير،
وذل��ك مل��ا ت�شهده ه��ذه املنطقة م��ن بناء معظم
امل�صايف العاملية اجلديدة والتي تركزت يف قارة
�آ�سيا ومنطقة ال�رشق الأو�سط ،منوها �إىل �أنه
من املتوقع �أن ت�شهد قدرة البرتوكيماويات يف
ال�رشق الأو�سط ارتفاعا ملحوظا ،ناهيك عن
ازدياد الفر�ص اال�ستثمارية يف ال�سوق النفطي
يف منطقة ال�رشق الأو�سط التي �سوف ت�شهد
زيادة يف الإنتاج.
�صناعة متقدمة
و�أ� �ض��اف �أن �صناعة ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات متثل
ثاين �أكرب قطاع لل�صناعات التحويلية يف منطقة
اخلليج ،حيث تعترب �صناعة متقدمة يف املنطقة
ن�ظ��را �إىل زي ��ادة الطلب املحلي عليها وكذلك
وف��رة االحتياطيات م��ن ال�غ��از الطبيعي فيها
والغاز امل�صاحب يف املقام الأول.
و�أ�شار �آل خليفة �إىل �أن دول املنطقة �أدركت �أن
اال�ستخدام الأمثل للغاز يتمثل يف ا�ستخدامه
ك ��وق ��ود �أو �إع� � ��ادة ح�ق�ن��ه يف ح �ق��ول ال�ن�ف��ط،
مو�ضحا �أن دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي
ت�سجل �أعلى معدالت النمو يف البحوث العاملية

والإن�ف��اق على التنمية بح�سب تقدير اخل�براء
يف هذه ال�صناعة املهمة ،م�شريا �إىل �أن �صناعة
البرتوكيماويات يف مملكة البحرين تعود �إىل
عام  1979مع ت�أ�سي�س �رشكة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات (جيبك) وهو م�رشوع م�شرتك
بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية
ودولة الكويت.
فر�صة كبرية
م��ن جهته ق��ال وزي��ر النفط ووزي ��ر الكهرباء
واملاء بدولة الكويت بخيت الر�شيدي �أن م�ؤمتر
ومعر�ض االحتاد اخلليجي للتكرير العاملي له
�أهمية كبرية يف جمال نقل العلوم والتكنولوجيا
اجلديدة ملنطقة اخلليج العربي.
و�أ� �ش��ار يف ت�رصيحات خ�لال اف�ت�ت��اح امل��ؤمت��ر
�إىل ان ��ه ي�ع��د ف��ر��ص��ة ك�ب�يرة ل�ت�ب��ادل اخل�ب�رات
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت ��ارب امل���ش��ارك�ين متمنيا
للجميع التوفيق والنجاح.
و�أعرب الر�شيدي عن بالغ �شكره وتقديره للدعم
الرشيدي :فرصة

كبيرة لتبادل الخبرات
واالستفادة من تجارب
المشاركين

19

فهد الديحاين

حممد غازي املطريي

واملُ�ساندة والت�شجيع الدائم الذي تقدمه قيادة
مملكة البحرين ل�لاحت��اد اخلليجي للتكرير،
وعلى ما يحظى به االحت��اد من دعم لوج�ستي
م�ستمر م��ن الهيئة الوطنية للنفط وال �غ��از،
والذي يعزز من مكانته يف تقوية العالقات التي
تربط ال�رشكات النفطية امل�ؤ�س�سة له.
تعزيز املكانة
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�رشكة
ال �ب�ترول الوطنية الكويتية ورئي�س االحت��اد
اخلليجي للتكرير حممد غ ��ازي امل �ط�يري ان
االحتاد يهدف �إىل تعزيز مكانة �صناعة التكرير
وتبادل اخلربات بني ال�رشكات الوطنية بدول
جمل�س ال �ت �ع��اون وال ���شرك��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وان
االحتاد معني بتنظيم امل�ؤمترات واملعار�ض من
�أجل حتقيق هذه الأهداف.
و�أكد �أن امل�ؤمتر �شهد تقدمي العديد من �أوراق
العمل الفنية والأبحاث اجلدية التي �ست�ساهم
المطيري :أوراق عمل

20

يف حتقيق نقله نوعية ل�صناعة التكرير ،وان
املعر�ض حظي مب�شاركات عاملية.
و�أ� �ض��اف �أن ر�ؤي ��ة االحت ��اد تتمثل يف تو�سيع
نطاق ه��ذا احل��دث العاملي املُهم لي�شمل جميع
املهتمني ب�صناعة التكرير وال�صناعات التابعة
ل�ه��ا وم�ع��اجل��ة ال�ف��ر���ص اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة التي
تواجهها تلك ال�صناعة يف ال���شرق الأو��س��ط
وحتديدا يف دول اخلليج ،و�أن امل�ؤمتر واملعر�ض
امل���ص��اح��ب مي �ث�لان ف��ر��ص��ة ل�لال�ت�ق��اء ب�صناع
ال�ق��رارات اال�سرتاتيجية يف ال�صناعة النفطية
والأ�سواق العاملية ومناق�شة امل�شاريع التجارية
يف �صناعة النفط والغاز والبرتوكيماويات.

الديحاني :تطور

فنية وأبحاث تساهم
في تحقيق نقله

الشديدة واالشتراطات

نوعية لصناعة التكرير

البيئية أهم التحديات

العـدد  - 489دي�سمرب

للتكنولوجيا وح�سا�سية الأ�سعار ،واملناف�سة
ال���ش��دي��دة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الت�شدد العاملي
يف اال��ش�تراط��ات البيئية ،االم��ر ال��ذي جعل
هناك حاجة ما�سة لتكوين االحتاد اخلليجي
للتكرير من �أج��ل تبادل اخل�برات واملعرفة
والتكنولوجيا يف جم��ال �صناعات التكرير
وجعلها ج ��زءا ال ي�ت�ج��ز�أ وراف� ��د �أ�سا�سي
القت�صاديات الدول.
و�أو�ضح �إن امل�ؤمتر يعترب املن�صة اال�سرتاتيجية
الرائدة الأوىل يف ال�رشق الأو�سط للمهنيني يف
جمال التكرير ملواجهة حتديات الأعمال وتبادل
�أف�ضل املمار�سات و�إط�ل�اق الفر�ص املُحتملة
من خالل التعاون وال�رشاكات اال�سرتاتيجية،
�سعيا منها نحو التميز.

حتديات عاملية
وقال نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء
الأح �م��دي فهد الديحاين يف كلمة مبنا�سبة
م�شاركة فعالة
امل�ؤمتر ،ان �صناعة التكرير تواجه العديد ومن جانبه �أ�شاد مدير دائرة تقنية املعلومات
م��ن ال�ت�ح��دي��ات املتمثلة يف ال�ت�ط��ور الهائل ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية عبدالعزيز

التكنولوجيا والمنافسة

2018

عبدالعزيز الدعيج

الدعيج :منصة

الستكشاف الفرص
والحوافز االستثمارية
للمشاريع الحيوية الكبيرة

قدم موظفونا �رشح ًا وافي ًا لزوار جناح ال�رشكة حول م�شاريعها و�أدوارها

و�أف�ضل اخلدمات املتوفرة يف �صناعة التكرير
مشاركة البترول
والبرتوكيماويات.
شركة من  35دولة
الوطنية في المعارض
وق� � ��ال �إن امل � ��ؤمت� ��ر ي �ع �ت�بر مب �ث ��اب ��ة م�ن���ص��ة
ال�ستك�شاف الفر�ص واحل��واف��ز اال�ستثمارية
المتخصصة تساعد
شاركت في المعرض
للم�شاريع احل�ي��وي��ة ال�ك�ب�يرة يف دول جمل�س
على مواكبة التطورات
المصاحب للمؤتمر
التعاون اخلليجي ومنطقة ال�رشق الأو�سط،
ال��دع�ي��ج ب��اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة م��ن قبل املنظمني وجمع املعلومات عنها وتوجيه ر�ؤو�س الأموال املحلية وجتزئة الغاز الطبيعي يف �رشكة
لت�سخري ك��اف��ة االم �ك��ان �ي��ات لإجن� ��اح معر�ض لال�ستثمار يف هذا القطاع احليوي يف بيئة جاذبة �أرام�ك��و ال�سعودية� ،إن فعاليات امل�ؤمتر
لال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.
وامل �ع��ر���ض امل ُ�� �ص��اح��ب ��ش�ه��دت جل�سات
االحتاد اخلليجي للتكرير العاملي.
رئي�سية ،وع ��ددا م��ن مناق�شات الطاولة
و�أكد حر�ص �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
ور�ش عمل
على امل�شاركة الفاعلة مبثل هذه املعار�ض التي م��ن جانبه ق��ال رئي�س امل ��ؤمت��ر املهند�س امل���س�ت��دي��رة ،وال��ور���ش الفنية �إىل جانب
ت�ساعد على االطالع على التكنولوجيا اجلديدة �سليمان الربقان ،املدير التنفيذي للم�صايف ال�ف�ع��ال�ي��ات الفنية الأخ� ��رى امل ُ���ص��اح�ب��ة،
التي قدمها  220خبريا يف جمال �صناعة
ومواكبة التطورات.
التكرير من خمتلف دول العامل.
و�أع ��رب ع��ن �شكره وت�ق��دي��ره ململكة البحرين
منوها �إىل �أن امل�ؤمتر واملعر�ض امل�صاحب
ال�ست�ضافة معر�ض االحتاد اخلليجي للتكرير
ي�ه��دف��ان �إىل �إ� �ش�راك �أ��ص�ح��اب امل�صلحة
ال�ع��امل��ي مب���ش��ارك��ة دول �ي��ة متمنيا ب ��ان يحقق
الإقليميني وال��دول�ي�ين يف جميع الأع�م��ال
الأهداف املرجوة وتعزيز الدور البارز واملهم
التجارية والأو�ساط الأكادميية ومزودي
يف تبادل وتقا�سم اخل�برات بني اجلهات ذات
اخل��دم��ات التكنولوجية ل�لا��س�ت�ف��ادة من
العالقة.
فُر�ص اال�ستثمار واالبتكار والنمو.
و�أ�ضاف ان عدد ال�رشكات امل�شاركة يف املعر�ض
وقد وفر امل�ؤمتر فر�صة كبرية للم�شاركني
يبلغ �أك�ثر م��ن � 150رشكة عار�ضة ملنتجات
وخدمات التكرير والبرتوكيماويات من �أكرث
ف �ي��ه ول � ��زوار امل �ع��ر���ض ل �ت �ب��ادل الأف �ك ��ار
من  35دولة من خمتلف دول العامل ،وذلك على
املبتكرة واحللول املمكنة للتحديات التي
م�ساحة تقدر بنحو � 8آالف مرت مربع ،لعر�ض
تواجهها �صناعة التكرير وال�صناعات
�أح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات وط ��رح امل�ن�ت�ج��ات اجل��دي��دة
الأخرى ذات العالقة.
أكثر من 150
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تدريب
استفاد منه رجال اإلطفاء

متفوق!
تدريب
ِّ
ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل
م�ستمر لتدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم مبختلف
تخ�ص�صاتهم ،عرب توفري �أحدث الربامج التدريبية
العاملية ،ك�أحد عنا�صر ا�سرتاتيجيتها يف االهتمام
بالرثوة احلقيقية وهي العن�صر الب�شري.
ويف واحدة من �أهم اخلطوات الثابتة قامت دائرة
التدريب والتطوير الوظيفي بالتن�سيق مع دائرة
والأم��ن والإطفاء ،بتنظيم دورة تدريبية لرجال
�إطفاء ال�شركة يف كلية خدمات الإطفاء الربيطانية،
وق��د مت خ�لال ه��ذه ال���دورة ت�أهيل وتخريج 27
�إطفائيا من العاملني يف مواقع ال�شركة املختلفة
ل�شغل وظيفة م�ساعد �ضابط �إطفاء.

22
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تخريج  27من رجال
إطفاء الشركة من
كلية بريطانية
بعد دورة تدريبية
مدتها  7أشهر

رجال الإطفاء خالل الدورة التدريبية

� 7أ�شهر
مت تخريج ه��ذه الدفعة م��ن م�ساعدي �ضباط
الإطفاء بال�رشكة ،بعد اجتيازهم دورة مدتها
�سبعة �أ��ش�ه��ر ،نظمتها كلية خ��دم��ات الإط�ف��اء
الربيطانية.
وقد �شاركت يف دورة الإطفاء التي ا�ستمرت 7
�أ�شهر خالل الفرتة من مار�س وحتى �أكتوبر من
العام اجل��اري ،جمموعة من موجهي الإطفاء
بلغ ع��دد �أف��راده��ا � 27إطفائيا ،تلقوا خاللها
حما�رضات نظرية وتدريبات عملية ،هدفت يف
جمملها �إىل تطوير مهاراتهم ،وتدريبهم على
�أحدث التقنيات العاملية يف جمال الإطفاء.

واع�ت�م��اده��م وف��ق نظم عاملية متخ�ص�صة يف
مكافحة احلرائق واحل��وادث املتنوعة ،حيث
ح�صل اخل��ري�ج��ون خ�لال م��دة ال�ت��دري��ب على
درا�� �س ��ات متخ�ص�صة وم �ت �ط��ورة يف جم��ال
الإط �ف��اء يف ال�صناعات النفطية والكيماوية
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الإن �ق��اذ واحل� ��وادث البحرية
ح�سب معايري الرابطة الوطنية للحماية من
احلريق (.)NFPA
وتعد هذه الدورة واحدة من الدورات العاملية
املتخ�ص�صة ،ال�ت��ي ت�سهم يف حت��وي��ل رج��ال
الإطفاء �إىل قياديني يف جمالهم ،ومتكينهم من
التعامل مع احل��وادث ،و�إدارتها ب�شكل منظم
وناجح وب�أقل اخل�سائر.

العاملني يف ال�رشكة ،مو�ضحا �أنه مت الرتتيب
لهذه الدورة من قبل دائرة التدريب والتطوير
الوظيفي يف �إطار �سعيها الدائم لتوفري دورات
تدريبية متميزة للعاملني بال�رشكة يف كافة
املجاالت.
و�أك��د انه كان حري�صا مع املدربني على زرع
الثقة ل��دى امل�ت��درب�ين ،وم��ع انتهاء الربنامج
متنى التوفيق لهم يف كل الأعمال املوكلة �إليهم
م��ن قبل ال�رشكة قائال �إن ه ��ؤالء اخلريجني
�سي�شكلون دع�م��ا حقيقيا ل���شرك��ة ال�ب�ترول
الوطنية الكويتية يف ظ��ل تو�سعها امللحوظ
وم�شاريعها احليوية.

ترقية املتدربني
تعاون م�ستمر
حفل التخرج
وتعد هذه ال��دورة واح��دة من �سل�سة دورات
وج��رى تبع ًا لذلك ترقية امل�شاركني من رتبة
موجه �إطفاء �إىل رتبة م�ساعد �ضابط �إطفاء ،وق��د �أقيم حفل تخرج بهذه املنا�سبة يف مقر تقدمها الكلية الربيطانية لأف� ��راد الإط �ف��اء
الكلية بربيطانيا ،بح�ضور وف��د م��ن دائ��رة
الأمن والإطفاء بال�رشكة برئا�سة رئي�س فريق
سالم :البترول الوطنية
تعزيز كفاءة اإلطفائيين
الإ�سناد والتطوير املهند�س عو�ض �سامل ،الذي
تتعاون مع الكلية
نتاج تعاون دائرتي
�أك��د �أن ال�ب�ترول الوطنية تتعاون مع الكلية
المتخصصة منذ عام
التدريب والتطوير
الربيطانية منذ عام  ،1979حيث تقدم الأخرية
 1979عبر برامج متطورة
الوظيفي واألمن واإلطفاء
العديد من الدورات التدريبية لرجال الإطفاء
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يف حفل تخريج املتدربني الذي �أقيم يف مقر الكلية الربيطانية

ب��ال ���شرك��ة ،ح �ي��ث ت �ق ��وم دائ� � ��رة ال �ت��دري��ب
والتطوير الوظيفي بالتن�سيق مع دائرة الأمن
والإطفاء بعقد دورات تدريبية ب�شكل دوري
لكافة العاملني بال�رشكة وع�م��ال املقاولني
ع�ل��ى م �ب��ادئ عمليات الإط��ف ��اء و�إر�� �ش ��ادات
الطوارئ وكيفية التعامل مع الأجهزة املتاحة
واملنت�رشة يف ارجاء مباين ومن�ش�آت ال�رشكة،
كان �آخرها دورة مت فيها ت�أهيل � 16إطفائيا
من العاملني يف ال�رشكة �إىل رتبة �ضابط �إطفاء.
وت�ع��د ه��ذه ال� ��دورة رق��م  21م��ن نوعها بني
ال�رشكة وكلية خدمات الإطفاء الربيطانية،
وق��د مت اختيار ه��ذه الكلية عن طريق دائ��رة
االمن والإطفاء وبناء على مقارنة بني عدد من
اجلهات املتخ�ص�صة واملراكز التدريبية حول
العامل يف هذا املجال.
دورة عالمية تسهم في
تحويل رجال اإلطفاء إلى
قياديين بقدرة أكبر على
التعامل مع الحوادث
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كلية خدمات الإطفاء
ويذكر �أن كلية خدمات الإط�ف��اء ت�أ�س�ست يف
عام  ،1941وهي رائدة يف جمال الوقاية من
احل��رائ��ق ،وال�ت��دري��ب على التعامل املحرتف
مع احلرائق ،وتقدمي خدمات ط��وارئ مهنية
متطورة ل�ضباط الإط �ف��اء م��ن داخ��ل اململكة
املتحدة ومن خارجها.
وتتخ�ص�ص الكلية يف جتهيز رج��ال الإطفاء
وال � �ط� ��وارئ ب ��أف �� �ض��ل امل � �ه� ��ارات ال�ع�م�ل�ي��ة،
وت��دري�ب�ه��م ميدانيا يف �أج� ��واء واق�ع�ي��ة مليئة
بالتحديات ،وع�بر م��درب�ين م��ن ذوي اخل�برة
العالية واملتخ�ص�صة.
وت� �ق ��وم ال �ك �ل �ي��ة ب �ع �ق��د دورات يف ال �ق �ي��ادة
والإدارة والعمليات املتقدمة ل�ضباط �إطفاء
رفيعي امل�ستوى م��ن داخ ��ل اململكة املتحدة
و�أفواج �إطفاء من دول �أجنبية ،وتوفر الكلية
برامج تدريبية متنوعة لرجال الإط�ف��اء على
ك��ل امل���س�ت��وي��ات ،مب��ا فيها ال �ت��دري��ب الأويل
للم�ستجدين منهم.
ول�ل�ك�ل�ي��ة م��راف��ق م �ت �ع��ددة للتعليم ال�ن�ظ��ري
والتعليم العملي يف م�ضمار الإطفاء وال�سالمة
من احلريق واحلوادث واحلاالت الإ�سعافية.

قدرة تعليمية
وت�ضم الكلية قاعات حما�رضات ومناطق
تخ�ص�صية ح��دي�ث��ة ل�ل�غ��اي��ة ،م�ث��ل �أجنحة
لتقنية املعلومات وخمترب كيمياء وخمترب
هيدروليك.
واملحا�رضون يف الكلية الربيطانية نخبة
من املتخ�ص�صني ،منهم من �آتو من جماالت
�أكادميية ،ومنهم من كانوا �ضباط ًا �سابقني
يف خمتلف �إدارات الإطفاء والإنقاذ يف �أنحاء
اململكة� ،أما الدورات فتتفاوت ما بني �أفراد
ج��دد يف الإط�ف��اء ،م��رور ًا ب��دورات لتطوير
عمال �إطفاء على ر�أ���س عملهم ،بالإ�ضافة
�إىل دورات يف �إدارة �أفواج الإطفاء ل�ضباط
ق��ادة �إىل �أن ت�صل �إىل م�ستوى قائد فوج
�إطفاء.
كلية خدمات اإلطفاء

تأسست في عام 1941

وهي رائدة في مجال
الوقاية من الحرائق

حتر�ص ال�رشكة على تعزيز كفاءة وقدرات فرق الإطفاء التابعة لها

ولدعم اجلانب التعليمي ،يوجد يف الكلية
جممع �إداري كبري ومكتبة حتتوي على
كتب وجم�لات ح��ول الإط �ف��اء .وي ��أت��ي �إىل
الكلية طالب ب�شكل رئي�سي من عدة دول
مثل هولندا� ،أ�سبانيا ،و�أملانيا ،وترنيداد،
وب��اه��ام��ا���س ،وج��ام��اي�ك��ا ،وه��ون��غ ك��ون��غ،
وم��ال�ي��زي��ا ،وق�بر���ص ،وليبيا ،وال�ك��وي��ت،
واململكة العربية ال�سعودية ،والإمارات.
تدريب عملي
يتم تنفيذ ال�ت��دري��ب على العمليات متعددة
الأه��داف يف عدة �أماكن واقعية مت ان�شا�ؤها
يف الكلية وت�شمل( :جممع �أجهزة التنف�س -
جممعات �صناعية  -ممتلكات خا�صة  -مبان
�شاهقة) ،كما توفر الكلية مناطق للتدريب
على احل��رائ��ق الكهربائية وجتمع النريان
الخريجون سيشكلون
دعما حقيقيا للشركة في
ظل توسعها الملحوظ
ومشاريعها الحيوية

يف عدد من املن�ش�آت البرتولية والكيميائية،
وكذلك ال�سيطرة على النريان يف مكيت �سفينة
وجمموعة من الطائرات مبا يف ذلك طائرات
الهيلوكوبرت.
وي���ش�م��ل ال �ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي ال �ت��دري��ب على
التعامل مع حاالت احلرائق يف ال�سكة احلديد
وال �ق��اط��رات وع��رب��ات م��ن خمتلف الأن ��واع
� �س��واء للم�سافرين �أو ال�ب���ض��ائ��ع ،وك��ذل��ك
يتم التدريب على التعاون مع ف��رق البحث
والإنقاذ يف املناطق ال�سكنية.
مرافق اجتماعية
وي��وج��د يف الكلية �أي���ض� ًا م��راف��ق اجتماعية
ت�ساعد على �أن تكون ال�صحة النف�سية للطالب
يف ح��ال��ة ج �ي��دة ،مثل مهجع نظامي يت�سع
ل �ـ  600ط��ال��ب وغ ��رف ت�ل�ف��زي��ون و��ص��االت
وا�سعة للجلو�س وال��راح��ة ،بالإ�ضافة �إىل
جممع مطاعم ،كما يوجد حمام �ساونا وقاعة
ريا�ضية وجناح للياقة البدنية.
وت��وف��ر ال�ك�ل�ي��ة جممعا ري��ا��ض�ي��ا وم�سبحا
و�أربع مالعب �سكوا�ش ومالعب لكرة القدم
والكريكت ،وملعبني للتن�س.
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مبادرات

حملة لحماية البيئة البرية

اغرس شجرة
بهدف ن�شر التوعية البيئية ب�أهمية حماية البيئة الربية
واحلد من تدهورها ،خ�صو�صا من الأن�شطة اخلاطئة
خالل مو�سم التخييم� ،أطلقت �شركة البرتول الوطنية
الكويتية حملة "اغر�س �شجرة" ،ا�شركت فيها طالبات من
املرحلة املتو�سطة قمن بغر�س �شتالت �صغرية يف حديقة
املبنى الرئي�سي لل�شركة ،وذل��ك لتكري�س قيم وثقافة
املحافظة على البيئة يف الن�شء اجلديد.

المطيري:

ضمن اسهامات
الشركة للمحافظة على
البيئة من خالل التشجير
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فايز املطريي

وعي بيئي
يف ه��ذا ال���ص��دد� ،أك ��د م��دي��ر دائ ��رة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة فايز امل �ط�يري� ،أن هذه
احلملة تهدف �إىل ن�رش الوعي البيئي حول
� �ض�رورة و�أه �م �ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�غ�ط��اء
النباتي يف دولة الكويت.
و�أ�ضاف �أن هذه احلملة ت�أتي �ضمن ا�سهامات
ال�رشكة لتحقيق �أهداف املحافظة على البيئة
من خ�لال الت�شجري وتنمية الغطاء النباتي
الطبيعي الذي يحمل ت�أثريات �إيجابية كبرية
مت�س حياة كافة �رشائح املجتمع.
ون ��وه امل�ط�يري �إىل �أن ال�ت�ع��اون املثمر بني
"البرتول الوطنية" واجلهات املعنية باحلفاظ
على البيئة ينبع من اهتمام ال�رشكة بتوفري
بيئة �سليمة ،وت�شجيع املواطنني واملقيمني
على االه�ت�م��ام بالبيئة ،وحتفيزهم لإط�لاق
مبادرات مماثلة وبالتايل تقدمي مثال يحتذى
يف املجتمع.
تشجيع المواطنين
والمقيمين على إطالق
مبادرات مماثلة
وتقديم مثال يحتذى

بلقي�س العلي قدمت فقرات اللقاء

بيئة مهددة
وتخللت احلملة حما�رضات توعوية بد�أتها
رئي�س ق�سم تنمية احلياة الفطرية بالهيئة
العامة ل�ش�ؤون ال��زراع��ة وال�ثروة ال�سمكية
امل�ه�ن��د��س��ة ن ��وف احل �� �ش��ا���ش ،ح ��ول احل�ي��اة
الفطرية يف ال�ك��وي��ت ،حيث �أ� �ش��ارت �إىل �أن
بيئة �صحراء الكويت مهددة باالندثار وعلينا
املحافظة على مكوناتها ،خ�صو�صا مع قرب
مو�سم التخييم ال�ت��ي تكرث ب��ه املمار�سات
اخلاطئة م��ن قبل الإن���س��ان وال�ت��ي تت�سبب
بت�صحر البيئة.
و�أك ��دت احل�شا�ش �أن ق��ان��ون حماية البيئة
اجلديد يحمل م��واد �صارمة حلماية احلياة
الطبيعية وتوعية املواطنني واملقيمني ب�أهمية
مكونات البيئة ،و�رضورة حماية كائناتها من
خطر االنقرا�ض ،م�ضيفة �أن �صحراء الكويت
تتميز بوجود ثماين ع�شائر �أ�سا�سية للنباتات
مقت�رصة على املناطق املحمية وامل�سورة،
نتيجة للممار�سات الب�رشية اخلاطئة كالرعي
اجلائر وا�ستخدام املعدات الثقيلة والدراجات
النارية وال�سيارات� ،إ�ضافة لعوامل طبيعية
كقلة الأمطار وان�ضغاط الرتبة.
ودعت احل�شا�ش �إىل تعزيز ال�سياحة البيئية يف
املناطق الطبيعية يف الكويت ،ليتعرف النا�س

عن قرب على الإرث الطبيعي للبالد وجماله
وقيمته و�أهمية املحافظة عليه من االنقرا�ض،
خ�صو�صا �أن النباتات هي احللقة الأوىل يف
ال�سل�سلة الغذائية ووج��وده��ا يهيئ لوجود
باقي الكائنات.
وذك� ��رت �أن ��ص�ح��راء دول ��ة ال�ك��وي��ت تزهو
ب�ـ  400ن��وع نباتي معظمها م��ن النباتات
احلولية التي تنمو بعد �سقوط الأمطار منها
ن�ب��ات ال��رم��ث وال�ع��رف��ج وال �غ��ردق والثندى
والرقروق وال�سليح والكحيل.
متطلبات وعقوبات
كما القى املهند�س مطلق املاجدي من الهيئة
العامة للبيئة حما�رضة حول �رشوط التخييم
وال �ع �ق��وب��ات ال �ت��ي ت�ف��ر��ض�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة على
املخالفني لل�رشوط واملتطلبات التي تعمل
بها للمحافظة على البيئة ،و�رشوط التخييم
ملو�سم .2019/2018
الحشاش :قانون حماية

البيئة الجديد يتضمن
مواد صارمة لحماية
الحياة الطبيعية
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لقطة عامة للح�ضور من موظفي ال�رشكة ومدار�س وزارة الرتبية

وحول دور الهيئة العامة للبيئة قبل مو�سم
التخييم �أ�شار �إىل �أن الهيئة حتر�ص على:
• ت�شكيل فرق عمل من �ضباط ق�ضائيني
للمناطق ال�شمالية واجلنوبية وذلك للمتابعة
ب�شكل دوري ور� �ص��د �أي خم��ال�ف��ات بيئية
واحلر�ص على نظافة املناطق املرخ�صة.
• عقد اجتماعات مع بلدية الكويت ملتابعة
�أي م�ستجدات يف مو�سم التخييم.
• متابعة وحت��دي��ث املناطق امل�سموح بها
للتخييم.
و�أثناء مو�سم التخييم:
• متابعة املخيمات ب�شكل دوري وعمل
زيارات ميدانية من قبل ال�ضباط ق�ضائيني.
• ا�ستقبال املخالفات وال�شكاوى البيئية.
• توزيع ال�شتالت لأ�صحاب املخيمات.
• و� �ض ��ع ج ��ائ ��زة لأف �� �ض��ل خم �ي��م ي�ل�ت��زم
باال�شرتاطات البيئية.
وبعد مو�سم التخييم:

العازمي:
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 يكتب يف الرتخي�ص عبارة (ع��دم التزام)يف ح ��ال ��ة حت ��دي ��د م ��وع ��د وت �خ �ل��ف ��ص��اح��ب
الرتخي�ص ،ويحول �إىل �إدارة االلتزام البيئي.
• التحقق من �إحداثيات املوقع عند املعاينة.
• وميهل املخالف � 3أيام لإزالة املخالفات،
�أو ح�سب التقدير.

 يتم حتديد موعد مع �صاحب الرتخي�ص معالأخ��ذ بعني االعتبار قدرته على احل�ضور،
ويف حال عدم قدرته على احل�ضور يتم ت�أجيل
م��وع��ده �إىل ي��وم �آخ��ر خ�لال ال�ف�ترة املحددة
ملعاينة املخيمات.
 يف حال عدم الرد وتعذّر الو�صول ل�صاحبالرتخي�ص �أك�ثر من مرة يكتب تقرير بعدم
تو�صيات ملو�سم التخييم
الرد.
احلفاظ على املناطق الغري متدهورة �أو التي
يف طريقها �إىل ال�ت��ده��ور م��ن خ�لال الإدارة
البيئية الر�شيدة ،وذلك باتباع التايل:
 حتديد املناطق التي ي�سمح فيها التخييم�ضمن �رشوط وقوانني حمددة.
 تعيني نقاط تفتي�ش و�سيطرة على مناطقال�ت�خ�ي�ي��م ت �ك��ون مهمتها م�ن��ع امل�م��ار��س��ات
ال�ضارة بعنا�رص البيئة ال�صحراوية.
 ن���شر ال��وع��ي ال�ب�ي�ئ��ي ب�ين م ��رت ��ادي ال�بروتوعيتهم ب�أهمية و��ضرورة املحافظة على

دشتي:

تحويل الكويت إلى واحة

جمعية "أصدقاء النخلة"

خضراء والصحراء ليست

وضعت خطة لتحقيق

عائقا أمام هذا التوجه

االكتفاء الذاتي من التمور
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توعية مرتادي الرب من �أجل املحافظة على البيئة ومواردها

�أرا� �ض��ي التخييم للتقليل م��ن ال�ضغوطات
الب�رشية على املوارد ال�صحراوية.
 غلق �أج��زاء من م�ساحات التخييم نتيجةتعر�ضها خالل �أكرث من ع�رش �سنوات ل�ضغط
�شديد ،وتدهور يف البنية الأ�سا�سية للرتبة
وهي :عريفجان ،وكاظمة ،وكبد ،واخلريان،
واجلهراء.
 منح الرتاخي�ص للمخيمني يكون حتتا�رشاف ورقابة الهيئة العامة للبيئة ،بحيث
يتم تبادل بيانات �أ�صحاب املخيمات �آلي ًا بني
الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت.

جتربة كويتية
يف هذا ال�صدد ،قدم �صاحب التجربة الرثية
املزارع نا�رص العازمي حما�رضة قيمة حول
ال��زراع��ات التي �أدخلها �إىل الكويت ،بهدف
تنمية ح��ب ال ��زراع ��ة ون ���شر ه ��ذه الثقافة،
م�ستعر�ض ًا جتربته الرائدة يف الكويت ،والتي
متثلت يف جن��اح �أن ��واع ن��ادرة من ال��زراع��ات
ك��ال �� �ش��اي وال �ه �ي��ل وال �ك �ث�ير م ��ن ال �ف��واك��ه
واخل�رضوات التي غالبا ال يعرف النا�س �أنها
تزرع وتثمر على �أر�ض الكويت.
و�أو�ضح العازمي �أنه ميكن حتويل الكويت

�إىل واح ��ة خ ���ضراء ،م ��ؤك��د ًا ان ال�صحراء
لي�ست عائقا �أم ��ام ه��ذا ال�ت�ح��ول ،م��ن خالل
�إرادة ودعم جميع الأفكار ومنحها الإمكانات
الالزمة للتطور ،بعد جناحه يف زرع القهوة،
وال�شاي والهيل والزعفران ،و�أنواع عديدة
م��ن ال�ف��اك�ه��ة ،ك ��امل ��وز ،وال �ت �ف��اح ،وال�ع�ن��ب،
والتني ،واخلوخ وجميع �أنواع احلم�ضيات،
والأن��ان��ا���س ،وج��وز الهند ،والبا�شن فروت
وال��رم��ان وال�ع��رم��وط وال �ك��رز والأف��وك��ادو
واخلوخ والببايا واملاجنو.

جمعية �أ�صدقاء النخلة
كان لرئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء
النخلة د .ع ��ادل د��ش�ت��ي ،م�شاركة ثرية
�أك��د فيها على ��ض�رورة ت�ضافر وتكامل
اجلهود بني العمل الر�سمي واحلكومي،
واملجتمع امل��دين وجمعيات النفع العام،
والفرق التطوعية ،من �أجل تر�سيخ ثقافة
حب البيئة خ�صو�صا لدى الأطفال وطلبة
املدار�س.
و�أك � ��د �أن جمعية "�أ�صدقاء النخلة"

و�ضعت خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى
لتحقيق االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي م ��ن ال�ت�م��ور
والنخيل يف ال�ب�لاد والعمل على تطوير
امل���ش��اري��ع ال �ك�برى ل��زراع �ت �ه��ا ،م�ضيفا
ان للنخيل ف��وائ��د تنموية واقت�صادية
وبيئية ومناخية وجمالية �إ��ض��اف��ة �إىل
�أنها حتقق جانبا مهما من الأمن الغذائي
اال�سرتاتيجي للدولة.
ودع� ��ا د� �ش �ت��ي خم�ت�ل��ف اجل �ه ��ات املعنية

وال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص �إىل ب ��ذل امل ��زي ��د من
الرعاية وااله�ت�م��ام بالنخيل يف الكويت،
م�شري ًا �إىل �أن ما يتم ا�سترياده من ف�سائل
النخيل والتمور يقدر بع�رشات املاليني من
ال� ��دوالرات ،مو�ضحا �أن اجلمعية تتابع
جميع الفعاليات والأن�شطة واملحا�رضات
وال�ن��دوات والور�ش النقا�شية لال�ستفادة
م��ن جميع الأف�ك��ار التي ت�صب يف �صالح
حتقيق �أهداف جمعية "�أ�صدقاء النخلة".
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من
القانون

أسبابه وأحكامه

َّ
الطالق
�شرع اهلل الزواج خللقه ،وحفه بهالة من القد�سية والنور الإلهي
والتوجيه الكرمي على �أ�سا�س �أنه اق�تران دائم ورب��اط مقد�س
بني الزوجني و�أعلى �ش�أنه و�أ�سماه بامليثاق الغليظ .اال ان هذه
الرابطة قد تبنى على اختيار خاطئ �أو تقدير غري �سليم �أو يطر�أ
عليها ما يوهنها من تنافر الطباع ،وتباين الأخالق ،وزوال الثقة
فت�سود البغ�ضاء وتتع�سر احلياة املتحابة وال يجدي ن�صح وال
�صلح ،وال ميكن �إقامة حدود اهلل ،وهنا يجب ان تكون هناك وقفة
لإنهاء حالة ا�ستحالة الع�شرة بني الزوجني.

أسباب الطالق عديدة
وهو حل يعالج
استحالة استمرار
العشرة بين الزوجين
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بقلم� :إبراهيم �سليمان
م�ست�شار يف الدائرة القانونية

تط ّرق القانون جلوانب العالقة الزوجية وو�ضع احللول املنا�سبة لها

دين واقعي
ومل��ا ك��ان الإ� �س�لام دي��ن واق�ع��ي فقد نظر �إىل ما
تعانيه ال��زوج��ة م��ن ه��ذه امل�شاكل ،فو�ضع لها
العالج بنظام الطالق ،وجعله على مرات ،ليف�سح
جماال للرتوي وعودة الوئام بالطالق الرجعي �أو
ينهي ال�شقاق امل�ستحكم بالطالق البائن .ومن
هنا ات��ت احكام ال�رشيعة لتنظم احكام الطالق
تنظيما دقيقا وت�ضع منهجه وما يرتتب عليه من
نتائج �إعماال لقوله تعاىل «الطالق مرتان ف�إم�ساك
مبعروف �أو ت�رسيح ب�إح�سان» ،وقال تعاىل« :يا
�أيها النبي �إذا طلقتم الن�ساء فطلقوهن لعدتهن».
�أ�سباب للطالق
تقع اغلب ح��االت الطالق يف املجتمعات املختلفة
نظر اإلسالم إلى ما
تعانيه الزوجة من
بعض المشاكل فوضع
لها العالج بالطالق

عقب عقد ال��زواج بفرتة ق�صرية وقبل ا�ستقرار
العالقة الزوجية ،ومعنى ذلك ان ال�سبب هو �سوء
االختيار وع��دم االن�سجام بني الزوجني وتدخل
اال�رس يف امل�شاكل التي تن�ش�أ بني الزوجني ،ف�ضال
عن االختالف يف امل�ستويات الفكرية واالجتماعية
والثقافية ،و�ضعف ال ��وازع الديني واالخ�لاق��ي
وع��دم حتمل امل�س�ؤولية والفهم اخل��اط��ئ حلرية
امل� ��ر�أة ،وك��ذل��ك ت�ط��ور م��رك��ز امل� ��ر�أة االجتماعي
ون��زول�ه��ا مل�ي��دان العمل و�شعورها ب�شخ�صيتها
امل�ستقلة عن زوجها ،وخ�صو�صا اذا كان م�ستوى
ال��زوج الفكري او الثقايف او االجتماعي اقل من
ال ��زوج ��ة ،وم ��ع ت��زاي��د ال�ط�ف��رة التكنولوجية يف
املجتمع وم��ا ت�شتمل عليه من مواقع التوا�صل
االفرتا�ضي التي تهيمن على االهتمام وت�أكل وقت
الأ�رسة ،كل ذلك ي�ؤدي ب�شكل او ب�آخر يف كثري من
الأحيان اىل ا�ستحالة الع�رشة بني الزوجني.
الو�ضع بالكويت
�أما عن املجتمع الكويتي فقد ذكرت االح�صائيات
التي �أجريت من قبل هيئة املعلومات املدنية،
وفقا ملا ذكر بجريدة القب�س بتاريخ  13يناير

� ،2018أن �إج�م��ايل ع��دد املطلقني واملطلقات
جتاوز � 57ألف ًا ،من بينهم  5641حالة �سجلت
خالل عام  2017من بني الن�ساء والرجال الذين
تزوجوا يف �سنوات متفرقة ،وهو ما يعادل 22
حالة طالق يومي ًا.
�أهمية املعرفة
ال ريب انه على الزوجني االط�لاع على احكام
هذا امل�رشوع االن�ساين الكبري ،ف��أي حق لأي
منهما ي�شكل واجب ًا على الطرف الآخر ،ومعرفة
الزوجني بهذه احلقوق وه��ذه الواجبات فيه
م��دع��اة �إىل حتمل امل���س��ؤول�ي��ة ،مم��ا ي� ��ؤدي اىل
احلفاظ على احلياة الأ�رسية وا�ستقرارها .ذلك
ان عقد الزواج لي�س كغريه من العقود املدنية،
كعقد االيجار مث ًال الذي تت�ضمن الورقة التي
 5641حالة طالق
سجلت بالكويت عام
 2017وهو ما يعادل

 22حالة يومي ًا
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اخلالفات الزوجية يدفع ثمنها الأبناء

�سطرت عليها �رشوطه واحكامه ،و�إمن��ا عقد
ال��زواج ال يت�ضمن �أك�ثر من ا�سماء الزوجني
على احكام هذا المشروع
وق�ي�م��ة امل �ه��ر م �ث� ًلا ،فيما ج ��اء تف�صيل بقية
احكامه و�رشوطه يف قانون الأحوال ال�شخ�صية
االنساني ومعرفة
ولي�س يف ورقة العقد نف�سها ،ولذلك وجب على
حقوقهما وواجباتهما
الزوجني االط�لاع على حقوقهما وواجباتهما
امل��وج��ودة ب�ق��ان��ون الأح� ��وال ال�شخ�صية لإن
اجلهل بالقانون ال يعترب عذر ًا مقبو ًال للتن�صل يكون العقد �صحيحا غري فا�سد ،كما يتعني
ان يكون ال��زواج قائما �أي اال تكون الزوجة
من افعال �أحد الزوجني اخلاطئة.
م�ع�ت��دة م��ن ط�ل�اق زوج �ه��ا يف �أي ع ��دة كانت
القانون الكويتي
فطالق الزوجة يف العدة ال يقع وفقا للقانون.
مقتطفات من احكام الطالق يف قانون االحوال
اجتاه ارادة املطلق اىل ايقاعه :وهنا يتعني ان
ال�شخ�صية الكويتي وتعديالته:
تن�رصف ارادة املطلق �إىل ايقاعه اي ان يكون
معني الطالق يف ال�رشع :الطالق هو حل عقدة
الزواج ال�صحيح ب�إرادة الزوج� ،أو من يقوم حر االرادة ومدركا ملا يفعله ويريده ،ومن ثم
مقامه ،بلفظ خم�صو�ص يدل على اجتاه النية فانه وفقا للقانون فان طالق املجنون واملعتوه
واملكره الذي �أجرب عليه واملغمي عليه او النائم
اىل �إحداث الطالق.
الذي
واملخطئ
الطالق
لفظ
عنه
ي�صدر
الذي
بع�ض ��شروط ايقاع الطالق :و�ضع ال�رشع
التعبري عن الطالق
ب �ع ����ض االح� �ك ��ام ل�ترت �ي��ب ال� �ط�ل�اق و�أث � ��اره نطق بالطالق عن خط�أ دون ق�صد ف�ضال عن هناك عدة طرق للتعبري عن الطالق وهي كاالتي:
ال�سكران فانه ال يقع طالقهم جميعا النتفاء الطالق اللفظي :يجب ان تكون عبارة الطالق
القانونية ميكن اجمال معظمها فيما يلي:
وا�ضحة ال �شك فيها وال لب�س يف ايقاعه حتى
ان يكون ال ��زواج �صحيحا وقائما :اي ان االرادة يف ايقاعه لأي منهم.
على الزوجين االطالع
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طالق الغ�ضبان
�أما بالن�سبة لطالق الغ�ضبان ف�إنه يتعني التفرقة
بني ثالث حاالت:
االول :غ�ضب يزيل العقل فال ي�شعر �صاحبه
مبا قال ،وهذا ال يقع معه طالق بال خالف.
الثاين :يكون الغ�ضب يف بدايته بحيث ال مينع
�صاحبه م��ن ت�صور م��ا ي�ق��ول وه ��ذا يقع معه
الطالق بال نزاع.
ال�ث��ال��ث :غ�ضب وان ك��ان ي�شتد ب�صاحبه اال
انه ال يبلغ به زوال عقله ،بل مينعه من التثبت
وال �ت�روي ،ويخرجه ع��ن ح��ال اع�ت��دال��ه ،فهذا
حمل خ�لاف بني الفقهاء ،اال ان القانون �أقر
بعدم وق��وع ال�ط�لاق يف ه��ذه احل��ال��ة مل � ًا ل�شمل
اال�رسة.
و�أخ �ي�را ف���إن ط�لاق ال �ه��ازل يقع لأن مزاحه
بالطالق يعد جدا فيتعني ايقاعه ولو مل ير�ض
به.

ي�ؤدي العامل االفرتا�ضي يف �أحيان كثرية �إىل ت�أزم العالقات بني الزوجني

ينتج �آثاره القانونية ،ولفظ الطالق املعتد به هو
ما تعارف عليه النا�س على انه كذلك بغ�ض النظر
عن اللغة التي نطق بها.
الطالق الكتابي :ال يقبل اال من غري القادر على
ال�ك�لام ،وم��ع ذل��ك فانه يعتد بالطالق الكتابي
للقادر على الكالم يف حالة ثبوت اجتاه نيته �إىل
ايقاعه كتابة.
الطالق بالإ�شارة :يكون بالإ�شارة التي تدل على
الطالق يف حالة عجز املطلق عن الكالم او الكتابة.
ان ي�صدر الطالق من الزوج او من يقوم مقامه:
فالزوج يجوز له ان يوكل غريه يف تطليق زوجته،
اال ان الوكيل ال ميلك توكيل غريه يف ذلك اال ب�إذن
خا�ص من الزوج.
ان يكون منجزا :اي غري معلق على �رشط ،مثل:
لو خرجت من املنزل ف�أنت طالق فهذا ال يقع لأنه
غري منجز.

عدد الطلقات التي
يملكها الزوج ثالث
وعلينا اإللمام بأن هناك
ثالث صور للطالق

الزوجية واملتمثل يف الطلقة االويل والثانية،
حيث ي�ستطيع الزوج خاللهما مراجعة زوجته
يف فرتة العدة بعدما تكون قد �سكنت نف�سيتهما
وف�ضال العودة حلياتهما الطبيعية وذلك بدون
ع�ق��د ج��دي��د .وي�لاح��ظ ان ل�ف��ظ ال �ط�لاق ال��ذي
ي�شتمل على كونه ثالث طلقات ال يقع اال طلقة
واحدة وفقا ملا ا�ستقر عليه القانون.
ثانيا :الطالق البائن بينونة �صغري :والبينونة
ه��ي االنف�صال وه��و ط�لاق ي��زي��ل ال��زوج�ي��ة يف
احلال ،وله عدة �صور منها الطالق الذي يحدث
�صور الطالق
�إذا كنا نعلم ان عدد الطلقات التي ميلكها الزوج يف حالة عدم مراجعة املطلق لطليقته خالل فرتة
ثالث ،ف�إنه علينا الإمل��ام ب�أن هناك ثالث �صور العدة بعد الطلقة االويل والثانية او يف حالة
اخل�ل��ع ،وعليه ف��إن��ه �إذا اراد ال ��زوج مراجعة
للطالق نوجزها فيما يلي:
�أوال :ال �ط�لاق ال��رج�ع��ي :وه ��و ط�ل�اق ال يزيل طليقته فعليه بعقد ومهر جديدين.

ث��ال �ث��ا :ال �ط�لاق ال �ب��ائ��ن ب�ي�ن��ون��ة ك�ب�ري :يزيل
ال��زوج�ي��ة يف احل ��ال وي�ق��ع بعد الطلقة املكملة
لثالث ،وال �سبيل للمطلق  -ان اراد مراجعة
طليقته  -اال ان تتزوج من رجل اخر ويدخل
بها دخوال �صحيحا ثم يطلقها ،ثم يعقد الزوج
االول عليها بعقد ومهر جديدين.
م�س�ؤولية الزوجني
و�أخريا ف�إنه و�إن كان القانون قد قام بانتقاء
االحكام ال�رشعية املعتربة التي تقيد الطالق
يف املجتمع حتقيقا لل�صالح العام ،اال انه يقع
اجل ��زء الأك�ب�ر على ال��زوج�ين ال�ل��ذي��ن عليهما
املعرفة بحقوقهما وواجباتهما قبل ال��زواج
وبعده ،ف�ضال عن ال�تروي يف اتخاذ مثل هذه
القرارات امل�صريية التي متتد �آثارها لأبنائهما،
كما انه يتعني التنويه �إىل انه مهما منح القانون
من حقوق للمطلقة اغلبها مادية ف��إن الطالق
ي�رض بها بالدرجة الأوىل ،وخا�صة اذا ن�ش�أ
عن هذا ال��زواج ابناء ف�ستكون هي احلا�ضنة
وامل �� �س ��ؤول��ة ع��ن تربيتهم وتن�شئتهم ن�ش�أة
�سليمة ،وهو ما يتنافى  -بح�سب الأ�صل  -مع
فكرة الفرقة الزوجية.
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علوم
وتكنولوجيا
رحلة طويلة مع اإلنسان

الطائرة
منذ بدء اخلليقة ،راودت الإن�سان �أحالم بالطريان والتحليق
يف اجل��و ،ولكن مفهوم الطائرة مل يوجد �إال منذ قرنني فقط،
حيث حاول الإن�سان فهم طريقة الطريان والعمل على �صناعة
الطائرات والرغبة يف تثبيتها واحلفاظ على توازنها من خالل
مراعاة �أربع قوى تعمل معاً ،وهي الرفع ،وال��وزن ،والدفع،
وال�سحب .وقد ظهر العديد من املخرتعني واملهند�سني والهواة
الذين حاولوا الطريان باال�ستعانة ببع�ض الطرق البدائية ،مثل
�صنع �أجنحة �ضخمة من الري�ش وتركيبها على الذراعني� ،إال �أنّ
جميع هذه التجارب باء بالف�شل ،وا�ستمر الإن�سان يف حماوالته
للطريان حتى جنح "جورج كايلي" لأول مرة يف �صناعة �أوىل
الطائرات ال�شراعية.
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حلم اإلنسان منذ القدم
بالطيران والتحليق
وقد تعددت محاوالته
قبل أن ينجح

جورج كايلي
ُلقب ج��ورج كايلي ب�أبي الديناميكا الهوائية،
وه��و مهند�س �إجنليزي من �أه��م ال�شخ�صيات
امل�ؤثرة يف تاريخ املالحة اجلوية ،ويعترب �أول
من ق��ام ب�أبحاث جوية علمية حقيقية ،و�أول
من فهم قواعد القوى املرتبطة بالطريان ،ففي
عام  1799متكن من حتديد مفهوم الطائرات
احل��دي �ث��ة وو��ص�ف�ه��ا ب�ك��ون�ه��ا ط ��ائ ��رات ثابتة
اجلناحني ت�شتمل على �أنظمة خا�صة بالرفع،
و�أخرى خا�صة بالتحكم ،وثالثة خا�صة بالدفع.
ويعترب ج ��ورج كايلي �أول م��ن �صمم طائرة
��شراع�ي��ة تنجح يف حمل �إن���س��ان ب��اجل��و ،كما
ك�شف � ّأن ال �ق��وى الديناميكية ل�ل�ط�يران هي
�أ��س��ا���س ت�صميم ال �ط��ائ��رات احل��دي�ث��ة ،والتي
تتمثل يف ال ��وزن وق ��وى ال��دف��ع وق ��وى الرفع
ومقاومة املوانع.
ويف ع ��ام � 1809صنع �أول ط��ائ��رة �رشاعية
باحلجم الطبيعي ،وك��ان��ت �أول ط��ائ��رة حتلق
بنجاح يف الهواء ،ويف عام � 1853صنع طائرة
بدائية ا�ستطاع مدرب كايلي التحليق بها عرب
وا ٍد ��ص�غ�ير ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ان�ع��دام خربته

جورج كايلي مهندس
إنجليزي يعد من أهم
الشخصيات المؤثرة
في تاريخ الطيران

الطائرة ال�رشاعية الأوىل التي ميكن التحكم بها
ي��دوي� ًا خ�لال عملية ال�ط�يران من خ�لال التمايل
باجل�سم من جنب �إىل �آخر ،ويعترب ليلبنتال �أول
م��ن ق��اد ط��ائ��رة �رشاعية يف ال�ع��امل ،ومتكن من
�إمت��ام قرابة  2500حماولة ط�يران بني عامي
 1891و 1896قبل �أن يلقى حتفه يف �إح��دى
حماوالته للطريان.
�أكمل امل�سرية املهند�س بيل�رش يف �أ�سكوتلندا،
وك��ان �أول من ا�ستخدم تقنيات اجلر يف عملية
�إقالع الطائرة ال�رشاعية عام � ،1897إال �أنه لقي
حتفه يف �إحدى حماوالته للطريان �أي�ضا.

يف ق�ي��ادت�ه��ا ،و��س�ج�ل��ت ه ��ذه احل ��ادث ��ة يف كتب
امل ��ؤرخ�ين كونها �أول ح��ادث��ة ط�ي�ران ناجحة
بوا�سطة طائرة �رشاعية.
�ساعدت اخ�تراع��ات كايلي يف ع��امل الطريان يف
�شغله ع��دد م��ن ال��وظ��ائ��ف امل�ه�م��ة ،ف�ك��ان ممن
�ساهموا يف ت�أ�سي�س جامعة ال�ب��ويل تكنيك يف
الأخوان رايت
الأمم املتحدة ،وعمل رئي�س ًا لها لب�ضع �سنوات،
و�شارك يف ت�أ�سي�س اجلمعية الربيطانية لتقدم الأخ � ��وان وي�ل�بر و�أورف��ي ��ل راي ��ت ك��ان��ا عالمة
العلوم ،كما كان ع�ضوا باحلزب اليميني بني فا�صلة يف عامل الطريان ،فقد عمال على تطوير
عامي  1832و.1835
ال �ط��ائ��رات ال ���شراع �ي��ة ،وق��ام��ا ب �ع��دة جت��ارب
للطريان يف والية كارولينا ال�شمالية الأمريكية
تطور م�ستمر
ب�ين ع��ام��ي  1900و ،1902ويف ع��ام 1903
وت��وال��ت ال�شخ�صيات التي �ساهمت يف تطور
متكنا من الطريان بنجاح.
الطائرات ال�رشاعية ،فظهر املهند�س الأمل��اين
ويعود الف�ضل يف اخرتاع �أول طائرة بنجاح �إىل
�أوت� ��و ل�ي�ل�ب�ن�ت��ال ،ال���ذي ُل �ق��ب مب�ل��ك ال �ط��ائ��رات
الأخوين رايت ،وقد ّمت ذلك يف  17دي�سمرب من
ال�رشاعية ،وكانت طائرته
عام  1903يف منطقة ت�سمى كيتي هوك �شمال
والية كارولينا ،عندما قاما ب�أول رحلة طريان
ناجحة.
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قامت احلكومة الأمريكية ب�رشاء طائرة الأخوين رايت وا�ستخدمتها يف الأغرا�ض الع�سكرية

حلم من ال�صغر
وقد ب��د�أ حلم الأخوين يف اخ�تراع الطائرة
عندما ك��ان وي�ل�بر يبلغ احل��ادي��ة ع�رش من
العمر ،و�أورف�ي��ل �سبعة �أع ��وام ،حيث ق ّدم
لهما والدهما لعبة ط��ائ��رة ،و�ساعدهما يف
حماولة حتقيق هذا احللم.
وكانت والدة الأخوين رايت ،وهي �سوزان
رايت على معرفة جيدة بالأمور امليكانيكية
اللتحاقها بكلية تقع يف والي��ة �إن��دي��ان��ا� ،إذ
عملت ع�ل��ى تعليمهما ال�ك�ث�ير م��ن العلوم
وال��ري��ا��ض�ي��ات ،ل�ي�ب��د�أ الأخ � ��وان ب��إ��ص�لاح
ال��دراج��ات يف ال�ب��داي��ة ،و�صناعتها ،وعلى
ال��رغ��م م��ن عملهما يف �صناعة ال��دراج��ات،
�إال � ّأن ذل��ك مل ين�سهما حلمهما و�شغفهما
ب ��ال �ط�ي�ران ،ل �ت �ك��ون �أول جت��رب��ة ل�ه�م��ا يف
اخرتاع الطائرة عام  1900عندما ا�ستعدا
الختبار ط��ائ��رة �رشاعية �أ�شبه بالطائرة
عام  1809تم صنع
أول طائرة شراعية
تمكنت بنجاح من
التحليق في الهواء
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الورقية ،وا�ستمرا يف املحاولة حتى جنحا بقوة بعد الرحلة الرابعة وح � َّرك��ت معها
عام .1903
مما �أدى �إىل تدمريها،
الطائرة �إىل الرمالّ ،
ولكنهما وا�صال اختبار ودرا�سة ت�صاميم
خمرتعا الطائرة
جديدة جلعل اخرتاعهما �أف�ضل.
يعترب الأخ � ��وان راي ��ت خم�ترع��ي ال�ط��ائ��رة
الأوىل ،حيث ب��دءا عهد ال�ط�يران الب�رشي
�أول طائرة م�سلحة
يف  ،1903-12-17حني جنحا يف اختبار
قامت احلكومة الأمريكية ب�رشاء طائرة
مركبة الطريان التي ح َلّقت بطاقتها الذاتية،
وقد طارت ب�رسعة منخف�ضة ثم هبطت بال الأخ� ��وي� ��ن راي� ��ت يف  30ي��ول �ي��و ،1909
�أي ُعطل ،وق��د ك��ان اخرتاعهما عبارة عن و�أن�ش�أت مطار ًا بهدف تعليم �ضباط اجلي�ش
طائرة �صغرية ب�سطحني م�ستويني ،وذلك الطريان ،ويف عام  1912مت تزويد الطائرة
م��ن �أج ��ل اخ�ت�ب��ار ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ت ��وازن مبدفع �آيلّ ،ث ّم طارت يف مطار كوليج بارك يف
وحركة الطائرة من خالل اعوجاج الأجنحة .والية ماريالند ،وقد كانت هذه اجلولة �أول
وا�ستغرقت رحلة الطريان الأوىل للأخوين رحلة طريان م�سلحة ،وقد مت الحق ًا �إن�شاء
راي��ت  12ثانية فقط ،كما قطعت م�سافة ق�سم ال�ط�يران ال��ذي �ضم الطائرات التي
 36.5مرتا فوق بلدة كيتي هوك يف �شمال
�صنعها الأخ��وان راي��ت وبع�ض الطائرات
كارولينا ،ومع اخرتاعهما للطائرة �أ�صبح
الأخرى.
الأخوان مبثابة احلدث الأهم يف ذلك العهد،
ف�ق��د ك��ان��ت ط��ائ��رت�ه�م��ا �أول ط��ائ��رة تعمل
األخوان ويلبر
بالطاقة ،وم�سيطر عليها �إىل حد ما.
وقطعت ك� ّل من رحلتهما الثانية والثالثة
وأورفيل رايت كانا
م�سافة  53مرتا ،وبعدها ح َلّق ويلرب مبفرده
عالمة فاصلة في
يف ال��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة مل�� ّدة  59ثانية قاطعا
عالم الطيران
م�سافة  261.8م�ترا .ث � ّم ع�صفت الرياح

الطريان ال�رشاعي حا�رض اليوم يف جمال املغامرة والرتفيه

الطائرات الريا�ضية
وقد تطورت الطائرات حتى �أنه مت اخرتاع
طائرات �رشاعية ريا�ضية وترفيهية حتتوي
على جناحني منب�سطني يرتفعان عن ج�سم
الطائرة بزاوية مائلة ،ويتم التحكم بهذه
ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن خ �ل�ال حت ��ري ��ك الأج �ن �ح��ة
اخللفية والأج �ن �ح��ة الأم��ام �ي��ة الإ��ض��اف�ي��ة،

وميكن حتويل الطائرة �إىل و�ضعية التحليق
باال�ستعانة بعدة طرق ،و�أكرثها ا�ستخدام ًا
تتمثل يف جرها من قبل طائرة تعرف با�سم
الطائرة القاطرة� ،أو اال�ستعانة برافعة� ،أو
مبحرك �صغري احلجم وخفيف الوزن.
وع ��ادة م��ا ت�ستخدم ال�ط��ائ��رات ال�رشاعية
احل��دي �ث��ة يف جم ��ايل ال�ترف �ي��ه وال��ري��ا� �ض��ة،

عبا�س بن فرنا�س

الآمن ،وقد تويف بعد اثنتي ع�رش عام ًا من
حماولته تلك.
اخرتع ابن فرنا�س العديد من الأدوات،
ومنها ال�ساعة املائية ،كما اكت�شف طريقة
�صناعة ال��زج��اج ال�شفاف من احلجارة
و�صنع النظارات الطبية لتح�سني الر�ؤية،
ومت تكرميه ح��دي�ث� ًا ،م��ن خ�لال ت�سمية
فوهة قمرية با�سمه ،و�أُن�شئ متثال له
يف مدينة بغداد ُكتبت عليه عبارة "�أول
طيار عربي ولد يف الأندل�س" ،و�أ�صدرت
و�سمي فندق
ليبيا طابع ًا بريدي ًا با�سمهُ ،
مطار طرابل�س با�سمه ،وم�ط��ار �شمال
بغداد �أي�ض ًا ،كما افتتح ج�رس عبا�س بن
فرنا�س بقرطبة يف ا�سبانيا ،وذلك يف يناير
2011م ،ويتو�سط هذا اجل�رس متثال له
ذو جناحني ميتدان حتى نهايتي اجل�رس.

ُي �ع �ت�بر ع �ب��ا���س ب ��ن ف ��رن ��ا� ��س �أول من
وم�ت�رع،
ح ��اول ال �ط�يران ،وه��و ع ��املُ ،
وفيل�سوف ،و�شاعر كبري ،ولد يف الأندل�س
عام  810م يف الع�رص الأموي ،وقد قام
ب�إن�شاء طائرته ال�رشاعية يف عام  875م،
حيث اندفع بجر�أة من �أعلى برج حماوال
ال �ط�يران بجناحني م��ن ال��ري����ش� ،إال �أن
هبوطه ك��ان �سيئ ًا للغاية حيث �أ�صيب
ظهره ب�شدة.
وتع َّر�ض ابن فرنا�س النتقادات �شديدة،
لأنه حاول تقليد الطيور� ،إال �أنه مل ي�أخذ
يف ح���س�ب��ان��ه ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ت�ه�ب��ط بها
�زود نف�سه
الطيور على الأر� ��ض� ،إذ مل ي� ِّ
ب��أي و�سيلة م�شابهة متكنه من الهبوط

كما تنت�رش ن��وادي الطائرات ال�رشاعية يف
عدد كبري من بلدان العامل ومنها �أ�سرتاليا
ون��ي ��وزل��ن ��دا وج� �ن ��وب �أف ��ري �ق �ي ��ا وج�م�ي��ع
ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة ال�ت��ي ت��وف��ر ال�ط��ائ��رات
ال�رشاعية للريا�ضيني والهواة ،و�صيانتها،
والإ��شراف على عملية الطريان ،واحلفاظ
على �سالمة الطيار.

عباس بن فرناس
أول من حاول الطيران
ومخترع
وهو عالم ُ

وفيلسوف كبير
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تنمية
بشرية
من اإلعاقة إلى العالمية!

رحلة املوسوي

العرثات واحلوادث التي نتعر�ض لها يف حياتنا ،رمبا تنقلنا �إىل �آفاق
تطاول ال�سماء ،لدرجة قد يراها الآخرون �ضرباً من امل�ستحيل ،خ�صو�صا
يف حالة احل��وادث امل�ؤ�سفة واال�ستثنائية عندما يحولها �أ�شخا�ص
و�ضعتهم الظروف يف و�ضع بالغ الق�سوة �إىل ق�ص�ص جناح ا�ستثنائية.
في�صل ج��واد املو�سوي ،تعر�ض يف بداية �شبابه حل��ادث �سري �أفقده
قدميه ،لكنه مل ي�سمح للإحباط يف التغلب عليه ف�أدار عجلة حياته باجتاه
�آخر ليتمكن خالل عامني من حتقيق حلمه ليكون �أول غوا�ص من ذوي
الإعاقة و�أول منقذ بحري على م�ستوى �آ�سيا وال�شرق الأو�سط ،بعد
رحلة طويلة و�شاقة من التدريب والتحدي.
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"التدريب والتطوير

الوظيفي" استضافته
في ورشة عمل "أسرار

التحفيز  -قصة تحدي"

املو�سوي �أثناء ممار�سته ريا�ضة الغو�ص

حما�ضرة ال�شركة
يف هذا ال�صدد� ،أقامت دائرة التدريب والتطوير
الوظيفي ،ق�سم تطوير العاملني ،ور��ش��ة عمل
بعنوان "ا��سرار التحفيز  -ق�صة حتدي" على
م�رسح املبنى الرئي�سي لل�رشكة ،قدمها املو�سوي،
احلا�صل على �أك�ثر م��ن لي�سان�س غو�ص دويل،
حيث عر�ض بطريقة �شيقة وتفاعلية كيف تغلب
على الإع��اق��ة ،وكيف راك��م �إجن ��ازات كبرية على
مدار  13عام ًا ،تعاي�ش فيها مع الإعاقة ،وقهرها
ب�إجنازات م�شهودة تفوق فيها على الأ�صحاء.
ن ��وه امل��و� �س��وي ،وه ��و م�ت�ع��دد امل��واه��ب يف جم��االت
التدريب ،والتحفري ،والإدارة ،وحا�صل على �شهادة
غيني�س يف �أطول و�أ�رسع غو�صة يف العامل� ،إىل وجوب
التعامل مع م�شاكل احلياة مبتعة ومرونة ،وتقوية
الأحا�سي�س وامل�شاعر الداخلية والتحفيز الذاتي.
حادث �أحالني مقعدا
يقول املو�سوي" ،تعر�ضت حلادث �سيارة �أحالني
مقعد ًا يف مطلع �شبابي ،ع�شت على �إث��ره عامني
من الكفاح ومن التحدي النف�سي الكبري ،لأخرج
أول غواص من ذوي
اإلعاقة وأول منقذ
بحري على مستوى آسيا
والشرق األوسط

بعزم وارادة �أقوى ،و�أ�صبح الأول على �أقراين
يف الغو�ص" .ومل يقت�رص حتدي املو�سوي على
التميز يف الغو�ص ،بل جنح يف ت�سجيل �سبق �آخر
ميكنه م��ن م�ساعدة الآخ��ري��ن حت��ت امل ��اء ،وقد
ح�صل على رخ�صة غوا�ص �إنقاذ ك�أول �شاب من
ذوي الإعاقة يح�صل عليها يف املنطقة.
ب ��د�أ امل��و��س��وي ��س�رد رح�ل��ة ح�ي��ات��ه وال �ف�ترات
الزمنية ال�صعبة التي عا�شها ،مو�ضح ًا �أن
حياته الفعلية ب��د�أت ع��ام � 2005إث��ر تعر�ض
�سيارته �إىل حادث �أدخله يف غيبوبة حلظة وقوع
احلادث مل ي�شعر ب�أي �شيء من �أع�ضاء ج�سمه،
وي� ��روي ك�ي��ف م ��رت ال�ل�ح�ظ��ات ح�ت��ى و��ص��ول
�سيارات ال�رشطة والإ�سعاف واملطافئ ملوقع
احلادث.
"�سمعت �أح ��د امل�سعفني ي�ق��ول لزميله نب�ضه
�ضعيف ج� ��د ًا وق ��د ال ي���ص��ل �إىل امل�ست�شفى
حي ًا وكنت يف داخلي �أق��ول لهم �أن��ا حي لكنني
ال �أ�ستطيع احل��رك��ة �أو ال �ك�لام و�أث �ن��اء نقلي
وو��ص��ويل �إىل امل�ست�شفى مت �إدخ ��ايل �إىل غرفة
العمليات على وجه ال�رسعة لإنقاذ حياتي".
كالم كال�صاعقة
يتابع املو�سوي قائال" :وعندما �أفقت وجدت
نف�سي مم ��دد ًا على ال���سري��ر ،وح ��ويل ع��دد من
الأطباء واملمر�ضات لكن حلظتها مل �أكن �أ�شعر
ب�أي ع�ضو وفاقد الإح�سا�س بكل �أنحاء ج�سمي،

وخ �ل�ال �أ� �س��اب �ي��ع م ��ن احل � ��ادث ووج� � ��ودي يف
امل�ست�شفى �شعرت با�ستقرار حالتي ،وجتاوزت
مرحلة اخلطر فجاءين �أحد الأطباء وقال يل �إن
الإن�سان امل�ؤمن البد �أن ير�ضى بالق�ضاء والقدر،
و�أبلغني �أنني �س�أم�ضي بقية حياتي على كر�سي
متحرك نتيجة لإ�صابتي بال�شلل.
كان كالم الطبيب كال�صاعقة من هول ال�صدمة ويف
داخلي �أقول كيف �س�أمار�س لعبة كرة القدم؟ التي
�أع�شقها وكيف �أحترك بحرية دون م�ساعدة �أحد؟
ودارت ماليني الأ�سئلة بعقلي ومل �أتقبل واقعي
من بعد احل��ادث و�أ�صبحت نف�سيتي �سيئة جد ًا،
مل �أعد �أطيق احلياة ومررت بفرتات متنيت املوت
فيها على ر�ؤية نف�سي مقعد ًا على كر�سي متحرك".
ال للي�أ�س
وبعد �أ�شهر طويلة على ذلك ال�رسير ،تخللها عدد
من العمليات اجلراحية والعالج الطبيعي وتقوية
الع�ضالت فكرت يف بناء نف�سي من جديد ،وقررت
�أال �أ�سمح للي�أ�س والإع��اق��ة من اعرتا�ض طريق
حتقيق �أح�لام��ي وط�م��وح��ات��ي ،فكانت البداية
إنجازات كبيرة على مدار
 13عام ًا تعايش فيها

مع اإلعاقة وتفوق
فيها على األصحاء
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تكرمي في�صل املو�سوي يف ختام املحا�رضة التي قدمها ملوظفي ال�رشكة

ب�إكمال درا�ستي حتى متكنت من احل�صول على
درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص املحا�سبة.
كل هذا ولد عندي دافع ًا و�إ��ص�رار ًا على حتقيق
املزيد من النجاحات ،ف�أنا منذ ال�صغر �أع�شق
ال�سباحة والغو�ص ،وبعد خروجي من امل�ست�شفى
ذهبت �إىل النادي الكويتي للغو�ص لالن�ضمام �إىل
فريق الغوا�صني ،يف البداية ر�أوا عدم قدرتي على
ذلك لأن الغو�ص يحتاج تدريبات �صعبة جد ًا.
ل�ك��ن م��ع ا� �ص�راري مت��ت امل��واف �ق��ة وم ��ع م��رور
الأيام �أ�صبحت من �أكف�أ و�أ�شهر الغوا�صني على
م�ستوى دول��ة الكويت ،وفتحت كل الأب ��واب يف
وجهي ف�أعلنت رغبتي بالو�صول للعاملية وقدمت
�أوراقي وال�سرية الذاتية ومت قبويل وتوجهت �إىل
�أكرث من دولة يف العامل ملمار�سة هوايتي املف�ضلة
يف الغو�ص يف �أعماق املحيطات والبحار.
الإجنازات
• �أول غوا�ص من ذوي االعاقة على م�ستوى �آ�سيا
وال�رشق الأو�سط حا�صل على �أكرث من رخ�صة
غو�ص دولية.
• �أول غوا�ص من ذوي الإعاقة يف العامل يغو�ص
يف جزر امللوك الإندوني�سية "راجا �أمبت" امل�صنفة
بني �أف�ضل خم�س مغا�صات يف العامل.
• �أول غوا�ص من ذوي الإعاقة يف العامل يغو�ص
يف ثاين �أف�ضل حطام �سفن على �سفينة ثي�سلغورم
يف �رشم ال�شيخ لي�سجل �شهادة تفوق �أخ��رى يف
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يجب التعامل مع
الحياة بمرونة وتقوية
المشاعر الداخلية
والتحفيز الذاتي

حتدي ال�صعوبات الكبرية واخلطرة.
• �أول غوا�ص يف العامل يغو�ص يف بولندا ريف
امل�صنف بني �أف�ضل خم�س مغا�صات يف العامل.
• �أول غوا�ص يف العامل من ذوي االعاقة يغو�ص يف
ثاين �أف�ضل مغا�ص يف العامل يف جزيرة �سيبادان
املاليزية ويرفع علم الكويت يف �أعماقها.
• �أول غوا�ص من ذوي الإعاقة يف العامل يغو�ص
م��ن خ�لال رح�ل��ة ��س�ف��اري ا�ستك�شافية يف جزر
املالديف ويرفع علم الكويت يف �أعماقها.
برامج ودورات قدمها املو�سوي

دورات يف جمال التحفيز.
دورة القيادة بال من�صب.
دورات يف بناء فرق العمل.
دورة املدير املحفز.
دورة حتفيز املوظفني.
دورة فن و�أ�ساليب التغيري.
دورة العادات الع�رش لل�شخ�صية الناجحة.
ور�شة عمل ا�ساليب التحفيز.

• �أول غوا�ص من ذوي الإعاقة يف العامل يغو�ص
يف جزيرة �سيميالن التايلندية ويرفع علم الكويت
يف �أعماقها وهي م�صنفة من بني �أف�ضل  10جزر
للغو�ص يف العامل.
• غا�ص املو�سوي يف خام�س �أعمق و�أخطر مغا�ص
يف العامل يف املالديف.
جزر امللوك االندوني�سية
�سجل املو�سوي اجناز ًا جديد ًا با�سم الكويت ك�أول
غ��وا���ص م��ن ذوي الإع��اق��ة احلركية يغو�ص بجزر
امللوك الأربع االندوني�سية (راجا �أمبيت) ،امل�صنفة
�ضمن �أف�ضل اجل��زر للغو�ص يف العامل ،ورف��ع علم
الكويت يف �أعماقها يف رحلة ا�ستغرقت  13يوم ًا.
وك� ��ان ه���دف ه���ذه ال��رح �ل��ة ن ���شر ر� �س��ال��ة ال��دم��ج
االج �ت �م��اع��ي ب�ي�ن ج�م�ي��ع ��ش�رائ ��ح امل�ج�ت�م��ع وع ��دم
التفرقة بينهم ،ووج��ه التحدي والإجن ��از الكبري
الذي ا�ستطاع حتقيقه هو التغلب على املعوقات التي
واجهته كغوا�ص من ذوي الإعاقة احلركية يف التنقل
ملثل هذه اجلزر ،خ�صو�صا �أن و�سائل النقل اجلوية
للرحلة كانت معقدة نظر ًا لكرثة املحطات التي يجب
التوقف بها �إ�ضافة �إىل فرتات االنتظار الطويلة.
وي�سعى املو�سوي كمدرب حمرتف �إىل �إ�ضافة �إ�سهام
يف حت�سني مهارات الب�رش ،ويرى �أن ر�سالة التدريب
تتعدى هذا املفهوم لتكون لبنة من لبنات التطور
املعا�رص والذي يهدف �إىل جعل العامل �أف�ضل.

تطوير
ال داعي للخوف منه!

الكورتيزون
بقلم :د .عبداملح�سن الكندري
ا�ست�شاري طب العائلة
كبري �أطباء البرتول الوطنية

ُيعترب الكورتيزون �أحد �أهم الهرمونات
التي ُي�ص ّنعها ج�سم الإن�سان ،ويلعب هذا
الهرمون دور ًا مهماً يف تنظيم العمليات
امله ّمة يف ج�سم الإن�سان ،مثل عملية الأي�ض،
واملناعة ،وااللتهاب .ونظر ًا لأدواره املهمة
وخا�ص ًة يف عالج االلتهاب ،قام العلماء
با�ستغالل ه��ذه اخلا�صية ل�صنع دواء
م�شابه للكورتيزون ال�ستخدامه يف عالج
بع�ض االلتهابات والأمرا�ض التح�س�سية،
وغالباً ما ي�ستخدم العلماء م�صطلحي
الكورتيزون وال�ستريويد ()Steroids
للتعبري عن الق�شريات ال�سكرية( )�Gluco
 )corticoidsال�صناع ّية.
من أهم الهرمونات التي
يصنعها جسم اإلنسان
ويلعب دوراً أساسي ًا

في تنظيم عملياته
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ي�ساعد الكورتيزون يف عالج العديد من احلاالت املر�ضية ومنها مر�ض الربو

دواء مظلوم!
الكورتيزون ( )Cortisoneمن �أكرث الأدوية
امل �ظ �ل��وم��ة يف جم�ت�م�ع�ن��ا ،ال �ك �ث�ير م ��ن ال�ن��ا���س
ل��دي�ه��م رع ��ب وخ ��وف م��ن جم ��رد ��س�م��اع كلمة
"كورتيزون" من الطبيب.
لكن هل تعلمون �أن الكورتيزون يتواجد طبيعي ًا
يف �أج�سامنا؟ و�أنه مهم جد ًا ملقاومة االلتهابات؟
عندما تقر�صك نحلة يعلن اجل�سم حالة طوارئ يف
املنطقة ،حيث تتو�سع فور ًا ال�شعريات الدموية
حتى ت�سمح للأج�سام املناعية واله�ستامني
مبقاومة امل��ادة الغريبة الداخلة للج�سم ،لكن
النتيجة منطقة متورمة منتفخة م��ؤمل��ة �أو ما
ن�سميها طبي ًا "التهاب ."inflammation
الكورتيزون يعاك�س هذه العملية ،فهو م�ضاد
لاللتهاب ،يتواجد يف �أج�سامنا طبيعي ًا عن طريق
ال�غ��دة الكظرية (ج��ار الكلوية) ،حيث ي ��ؤدي
العديد من الوظائف احليوية مثل اال�ستجابة
لل�ضغط النف�سي ( ،)stress reactionوكرد
فعل مناعي لل�سيطرة على االلتهابات.
دواء مظلوم في
مجتمعنا وكثير من
الناس لديهم رعب من
مجرد سماع اسمه
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اكت�شاف الطريقة
طبي ًا مت اكت�شاف طريقة حت�ضري الكورتيزون
ال�صناعي من قبل ثالثة علماء ح�صلوا جميعهم
على جائزة نوبل ع��ام  1950وللكورتيزون
ال �ك �ث�ير م ��ن اال� �س �ت �خ ��دام ��ات امل �ف �ي��دة ج� ��د ًا،
و�أه�م�ه��ا فعاليته كم�ضاد ق��وي لاللتهابات،
وكذلك يف �أمرا�ض املناعة الذاتية ،مثل الربو
واحل���س��ا��س�ي��ات ب ��أن��واع �ه��ا ،وح��ال��ة ال�صدمة
ال�ت�ح���س���س�ي��ة (امل � �ه� ��ددة حل �ي��اة الإن� ��� �س ��ان)،
و�إ� �ص��اب��ات ال ��ر�أ� ��س ،وال �ت �ه��اب��ات ال �ق��ول��ون،
والتهابات املفا�صل.
ال �ك��ورت �ي��زون ل��ه ال�ع��دي��د م��ن الآث� ��ار اجلانبية
اخلطرية ،لكن فقط �إذا �أُخذ لفرتات طويلة تزيد
على الثالثة �أ�سابيع� ،أم��ا اال�ستعمال الق�صري
ف�لا حت ��دث م�ع��ه غ��ال�ب� ًا ه ��ذه الآث � ��ار اجل��ان�ب�ي��ة،
وب�إمكانه �أن ي�شفيك من حالتك املر�ضية (ربو/
ح�سا�سية /التهاب) ب�رسعة وكفاءة.
ن�صيحتي ل��ك� ..إذا ق��رر طبيبك املعالج �أن��ك �أو
طفلك حتتاج �إىل كور�س ق�صري من الكورتيزون
فال ترتدد ب�أخذه ،وال حترم نف�سك �أو طفلك من
هذا ال��دواء ،فب�إمكانه �أن يخل�صكم من معاناة
و�آالم املر�ض ،و�أنا ال �أبالغ �إن �أخربتكم �أنه من
املمكن �أن ُينقذ حياتك ،باخت�صار  ..الكورتيزون
م ��ن �أن �ف ��ع الأدوي� � ��ة �إذا �أُ� �س �ت �خ��دم بالطريقة
ال�صحيحة.

ا�ستخدامات عالجية
ي�ع�م��ل ال �ك��ورت �ي��زون ع�ل��ى م�ن��ع �إف � ��راز م��واد
كيميائية معينة من اجل�سم تت�س ّبب يف حدوث
االلتهاب؛ ولذلك ُي�ستخدم يف عالج العديد من
احلاالت املر�ضية التي ت�صيب ج�سم الإن�سان،
وم��ن الأم ��را� ��ض ال�ت��ي ي��دخ��ل ال�ك��ورت�ي��زون يف
عالجها:
•	�أم��را���ض ال ��دم :مثل اللوكيميا ،حت��دي��د ًا
لوكيميا الأروم ��ة اللمفاوية احل��ادة (Acute
 ،)Lymphocytic Leukemiaوك��ذل��ك
ارت �ف��اع م�ستوى الكال�سيوم يف ال ��دم ال�ن��اجت
ع��ن بع�ض الأورام ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل فقر ال��دم
( )Anemiaال��وراث��ي ال�ن��اجت ع��ن �سبب غري
معروف ،كما ُي�ستخدم يف حاالت انخفا�ض عدد
ال�صفائح ال��دم��وي��ة ( )Plateletsوالنزيف
النا�شئ عن رد فعل جهاز املناعة يف اجل�سم.
•	�أم ��را� ��ض اجل�ل��د وال�ع���ض�لات وامل�ف��ا��ص��ل:
م�ث��ل ال���ص��دف�ي��ة ( ،)Psoriasisوالأك��زمي��ا
( ،)Eczemaوال �ت �ه��اب اجل �ل��د ال�ت�م��ا��س��ي
الكورتيزون هرمون

يتواجد طبيعي ًا في

أجسامنا وهو مهم جداً
لمقاومة االلتهابات

�أظهر الكورتيزون فاعلية يف عالج الأمرا�ض التي ت�صيب اجللد

اكتشف طريقة تحضير
الكورتيزون الصناعي
ثالثة علماء حصلوا
على جائزة نوبل

( ،)Contact Dermatitisوت�ه� ّي��ج اجللد
وكافة ع�ضالت اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل التهاب
املفا�صل والأن�سجة املحيطة بها ،وكذلك مر�ض
احل �م��ام��ى ع ��دي ��دة الأ� �ش �ك ��ال (Erythema
 ،)Multiformeوال � �ت � �ه� ��اب امل �ف ��ا� �ص ��ل
الروماتويدي (.)Rheumatoid Arthritis
•	�أم��را���ض القلب والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة :مثل
التهاب القلب والتهاب الأغ�شية املحيطة به
( ،)Pericardiumوالتهاب الأوعية الدموية
يف اجل�سم ()Vasculitis؛ كالتهاب ال�رشيان
امل ��وج ��ود يف امل�ن�ط�ق��ة ال���ص��دغ�ي��ة (Temple
.)Area
•	�أم��را���ض اجل �ه��از اله�ضمي :مثل مر�ض
كرون ( ،)Crohn's Diseaseوحاالت عدم
ق��درة الأمعاء الدقيقة على ه�ضم وامت�صا�ص
الطعام ،بالإ�ضافة �إىل التهاب القولون التقرحي
(.)Ulcerative colitis
•	�أمرا�ض الغدد ال�صماء :مثل التهاب الغدة
الدرقية (،)Thyroid gland inflammation

ومر�ض �أدي�سون ()Addison's Disease
الذي تقل فيه �إفرازات الغدة الكظرية.
•	�أم ��را� ��ض اجل �ه��از التنف�سي :م�ث��ل ال��رب��و
( ،)Asthmaوال�ت�ه��اب الق�صبات الهوائية
( ،)Bronchitisبالإ�ضافة �إىل مر�ض االن�سداد
الرئوي املزمن (Obstructive Pulmonary
 )Diseaseوكذلك التهاب الرئة الناجت عن
ا�ستن�شاق املواد امله ّيجة.
• حاالت مر�ضية �أخرى :مثل رف�ض اجل�سم
ل��زراع��ة الأع �� �ض��اء ،و�أورام ال�غ��دد اللمفاوية
(� � ،)lymphomaس ��واء ك��ان��ت م ��ن ال�ن��وع
هودجكني (� )Hodgkin'sأو الالهودجكني
( ،)non-Hodgkin'sوامل �ت�لازم��ة الكلوية
( ،)Nephrotic Syndromeوالتهاب الكبد
املزمن (Chronic Inflammation of the
.)Liver
اعرف �أرقام ج�سمك
�أن��ا كطبيب �أ�ؤم��ن كثري ًا باملثل ال��ذي يقول:
"الأرق� ��ام ال ت�ك��ذب وال جتامل" ،و�س�أكتب
لكم �أه��م الأرق��ام التي يجب �أن تعرفها عن
ج�سمك.
�ضغط الدم  Blood Pressureيجب �أال يزيد
عن .140/90
معدل نب�ضات القلب  Pulseيف و�ضع الراحة
بني .90-60

من أنفع األدوية إذا
ُأستخدم بالطريقة
الصحيحة حيث يمكن
أن ينقذ حياة إنسان
�سكر الدم  Blood Sugarيجب �أال يزيد عن 7

و�أنت �صائم  11و�أنت مفطر.
حميط اخل���صر Waist circumference
"القيا�س ُي��ؤخ��ذ حت��ت ال�رسة" يجب �أال يزيد
عن� 100سم للرجال� 90 ،سم للن�ساء.
�أو م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ( BMIال��وزن بالكيلو
غرام تق�سيم الطول باملرت تربيع) بني .25-20
�سعراتك احلرارية اليومية Daily calories،
� 2500سعرة يومي ًا للرجال� 2000 ،سعرة
يومي ًا للن�ساء.
ن�سبة الكول�سرتول  Cholesterolال تزيد عن
 ،5.2الدهون الثالثية  TGsال تزيد عن ،1.7
الدهون ال�ضارة  LDLال تزيد عن  ،3الدهون
النافعة  HDLال تقل عن .1
هذه الأرقام مهمة جد ًا لأنها تعطيك م�ؤ�رش ًا عن
حالة ج�سمك ال�صحية والبدنية ،و�إذا كنت ال
تعرف هذه الأرق��ام عن ج�سمك ،ف�إنني �أدعوك
ب�أن تزور �أقرب مركز طبي وتتعرف عليها ،مع
مالحظة �أن هذه الأرقام قد تختلف من �شخ�ص
لآخر ،لكنني قربتها وب�سطتها لكم.
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وجوه

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

حيد ر
درويش
�أعمال ال�صيانة

القطاع النفطي هو

• بطاقة تعارف ..من انت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

القطاع الحيوي الذي

ا�سمي ح��ي��در ع��ب��دال��رزاق �صالح دروي�����ش،
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة
امليكانيكية من جامعة الكويت.

• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
�أعمل كرئي�س فريق تخطيط ال�صيانة ()2
بدائرة ال�صيانة  -م�صفاة ميناء الأحمدي،
وت��رت��ب��ط طبيعة ال��ع��م��ل ارت��ب��اط��ا وثيقا
بعمليات ال�صيانة التي جتري على وحدات
امل�صفاة ،فمن �ضمن مهام الق�سم و�ضع
اخلطة اخلم�سية لأعمال ال�صيانة الدورية
والتي تتطلب توقف ال��وح��دات املختلفة،
وذلك بالتن�سيق مع ق�سم تخطيط العمليات،
كما نقوم بتوفري امل��واد واملعدات والقوى
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يمثل الشريان الرئيسي
لالقتصاد الكويتي
العاملة املطلوبة للقيام بكل عمليات ال�صيانة
بامل�صفاة اثناء توقف هذه الوحدات.

قطاع حيوي
• ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
القطاع النفطي هو القطاع احليوي الذي ميثل
ال�شريان الرئي�سي لالقت�صاد الكويتي ،وهو ما
�ش َّكل دافعا قويا بالن�سبة يل لأكون جزءا من هذا
القطاع الهام بالدولة واملجتمع.

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة

العملية والدرا�سة النظرية؟

الواقع انه لي�س اختالف بقدر ما هو تكامل بني
احلياة العملية والدرا�سة النظرية ،حيث ان
احلياة العملية تعتمد �أ�سا�سا على تطبيق ما
تعلمناه بدرا�ستنا النظرية.

�أهم التحديات
• ما هي اهم التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

تعد التوقفات الغري خمططة للوحدات بامل�صفاة
هي اه��م التحديات التي تواجه مهام العمل،
حيث يتطلب االمر املحافظة على �سري العمل
بامل�صفاة دون ت�أثر �أو توقف لأي وحدة .وهنا
يكون التدخل ال�سريع �ضرورة للتغلب على �أية
عطل بالوحدات ،بحيث ميكن جتنب ت�أثر حركة
الإنتاج بامل�صفاة ،وحدوث نق�ص يف املنتجات
التي تنتجها ه��ذه ال��وح��دات ،مم��ا ق��د ي�سبب

مييل حيدر دروي�ش �إىل ممار�سة الريا�ضات البحرية خالل �أوقات فراغه

خ�سائر مالية كبرية للدولة .وعادة يتم التغلب املخطط ،وقد مت القيام بجميع اعمال ال�صيانة • ما هي �أولوياتك يف احلياة؟

على ه��ذه التحديات ،من خ�لال تكوين خاليا
عمل ت�ضم �أع�ضاء من ذوي اخلربة وتوفري كل
املعدات والقوي العاملة املطلوبة لالنتهاء من
العمل بال�سرعة الالزمة مع االلتزام مبعايري
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.

املطلوبة بوا�سطة العمالة املوجودة ومبوارد
ال�شركة وب��دون اال�ستعانة ب�أية �شركات من
اخلارج ،ومت االنتهاء من االعمال املطلوبة يف
وقت قيا�سي ،مما �ساعد يف توفري مبالغ طائلة
لل�شركة.

يف احلياة طاعة اهلل �سبحانه وتعاىل ،و�سعادة
�أهلي ،و�أن اكون زوجا و�أب��ا �صاحلا ،اما على
م�ستوى احلياة العملية ،ف�أطمح لتحقيق الكثري
من الإجن���ازات وتطوير م�ستواي املهني ،فال
يوجد حد اق�صى لطموحاتي يف جمال العمل.

ميول و�إجنازات

تطوير الذات

الهواية والوقت!

• هل تعتقد ان عملك يتنا�سب مع ميولك؟
• م���ا ه���ي ه� ��واي� ��ات� ��ك ..وه � ��ل حت ��ر� ��ص ع�ل��ى
• ما هي ر�ؤيتك بالن�سبة لتطوير الذات؟
يف الواقع نعم� ،أ�شعر ب�أن عملي يتنا�سب جدا ال�سعي للتطوير املهني من خالل �صقل اخلربات ممار�ستها؟

مع ميويل ف�أنا �أحب عملي ،خا�صة عند مواجهة
التحديات املختلفة ،والعمل من �أجل النجاح يف
التغلب عليها ،وا�شعر دائما انه ميكنني تقدمي
الكثري بالعمل يف القطاع النفطي بالدولة.

• ما هي �أهم الإجن��ازات التي حققتها يف جمال
العمل؟

من اهم الإجن��ازات التي �شاركت يف حتقيقها،
االن��ت��ه��اء م��ن اع��م��ال ال�صيانة الناجتة عن
التوقف اال�ضطراري بوحدة انتاج البنزين،
حيث مت االنتهاء من كافة االعمال قبل الوقت
عملي يتناسب مع
ميولي فأنا أحبه
خاصة عند مواجهة
التحديات المختلفة

ال�سفر ،والريا�ضات البحرية ،والقراءة ولعب
وامل��ه��ارات التي اكت�سبتها واكت�سبها خالل
كرة القدم ،و�أمار�سها قدر الإمكان كلما وجدت
رحلة العمل بامل�صفاة ،حيث ب��د�أت الرحلة
مت�سعا من الوقت.
من مهند�س �صيانة ،ثم كبري مهند�سي �صيانة،
و�أخ�يرا رئي�س فريق تخطيط ال�صيانة ( • ،)2ما الذي حققته يف جمال ممار�سة الهواية؟
و�أطمح �إىل حتقيق املزيد من التطور يف العمل .يف جم��ال ال��ه��واي��ة ك��ان ال��ت��ع��رف على املعامل
املختلفة ل��دول العامل ،وقد متكنت من حتقيق
• ما هي طموحاتك ،وما ال��ذي تود حتقيقه يف قدر مما متنيته ،عن طريق ال�سفر للعديد من دول
العامل ،وم�شاهدة الكثري من املعامل ال�سياحية
امل�ستقبل؟
اهم طموحاتي هو اال�ستمرار بالنجاح يف عملي التي طاملا حلمت بر�ؤيتها.
وامل�ساهمة الفعالة يف خلق بيئة عمل �صحية
مبكان العمل ،وامل�شاركة البناءة يف تطوير
تطوير الذات
املوظفني اجلدد ،ونقل اخلربات الفنية �إليهم،
ليكونوا ن��واة ال�شركة بامل�ستقبل ،وحتقيق
هو سعي للتطوير
املزيد من الإجنازات لدائرة ال�صيانة مب�صفاة
المهني من خالل صقل
ميناء االحمدي واالنتهاء من كل التوقفات قبل
الوقت املحدد لها.
الخبرات والمهارات
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هل تعلم ؟

•�أن المعدة تحتوي على ما ي�صل �إلى 35

مليون غدة ه�ضمية.

•�أنك �إذا بحثت في موقع جوجل عن رقم
 241543903ف�ستجد �صور �أ�شخا�ص
ي�ضعون ر�ؤو�سهم في الثالجة.

•�أقوى ع�ضلة في ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك.

•�أن رمو�ش العين تت�ساقط وتتجدد.

•الأنف والأذن ال يتوقفان عن النمو حتى نهاية العمر.

•�أن هناك �أكثر من  12مليون نوع من
الحيوانات موجود على الأر�ض.

•كل �أ�سماء القارات تبد�أ وتنتهي بنف�س الحرف �سواء
باللغة العربية �أو الإنجليزية.

معلومات عامة

كلمات

•الجنون غالبا ما يكون منطق العقل الذي تم
�إرهاقه.
•الأب ي�ستطيع العناية بع�شرة �أبناء ،ولكن
ع�شرة �أبناء ال ي�ستطيعون العناية ب�أب
واحد.
•يمتلك الرجل الإدارة ،لكن الن�ساء تنفذ ما
تريده�.أعظم ما في الدنيا لي�س �أين تقف،
بل االتجاه الذي تتقدم نحوه.
•تكون �أي دعوة عظيمة �إذا تم ال�سعي وراءها
ب�إ�صرار.

من الكويت

•القرية التراثية  ..جزء من تاريخ الح�ضارة
الكويتية ،تقع في جزيرة فيلكا ،وهي مزار �سياحي
رائع.
•المركز العلمي  ..وجهة �سياحة متميزة� ،شيد على
نمط الفن المعماري الإ�سالمي القديم ،وي�شمل ثالث
قاعات تقدم مزيجا من الثقافة والعلوم والأجواء
الترفيهية ،كما يحتوي على مجموعة متنوعة من
الحفريات القديمة.

شخصيات

تاريخ الب�شرية .فهو �سيا�سي منا�ضل ،ويعد من �أهم
نيل�سون مانديال � ...إحدى ال�شخ�ص ّيات التي و�ض َعت ب�صمتها في
ِ
المنا�ضلين في مجال حقوق ال�سود ،ومحاربة العن�صرية.
ولدَ بمدينة تران�سكاي في جنوب �إفريقيا ،بتاريخ  18يوليو  .1918ن�ش�أ مانديال معتبر ًا "غاندي" م�صدر �إلهامه ،فقد
َ
ثم
والمطالبة بال�سلم،
بالعنف
كان يعتنق �أفكاره المنددة
ِ
ِ
ودخل المدر�سة االبتدائ ّية مع عدد قليلٍ من الأطفالِ ّ ،
َ
التحق بكل ّية فورت هاري لدرا�سة الحقوق ،ولكنّه طر َد منها ب�سبب م�شاركته في االحتجاجات الطالب ّية �ضد التمييز
العن�صري ،ف�أكملها بالمرا�سلة في جوهان�سبرغ .وبعد ح�صوله على ال�شهادة افتتح هو ورفيقه مكتب ًا للمحاماة ،والذي
ّ
أحداث الن�ضالية وال�سيا�سية
يعدّ الأ ّول من نوعه لذوي الب�شرة ال�سوداء في جنوب �إفريقيا ،ثم مر بالعديد من ال
ِ
رئي�س �أ�سو َد لجنوب �إفريقيا.
التي انتهت به
لي�صبح �أ ّول ٍ
َ
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• •�إدارة الت�صنيع كانت بمثابة النواة لم�صفاة ال�شعيبة ،ومنها بد�أت
الدرا�سات والأبحاث الخا�صة ب�أعمال البناء والتجهيز للم�صفاة ،ثم
بعد ذلك ت�صدير �أول �شحنة من نفط الكويت المك َّرر �إلى الأ�سواق
العالمية عام .1968
• •محطة وقود تم تحديثها في ذلك الحين ،وتبدو �سيارات كانت تعتبر
حديثة ،ولم نعد نراها في �شوارعنا.
الوطنية :عدد يناير 1975
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