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ِب ُكم نتقدم
عام م�ضى ،بكل ما فيه من جناحات و�إجنازات ،وبكل ما فيه �أي�ض ًا
من �آمال وطموحات م�ؤجلة ،وعام �آخر جديد �أطل علينا ،يحمل معه
تطلعات و�أه��داف ،تنتظر الكثري من العمل اجلاد وال�سعي احلثيث
لتحقيقها.
ن�ستقبل العام اجلديد بتفا�ؤل كبري ،وبدعوات خال�صة للموىل القدير
�أن يحفظ بالدنا من كل �سوء وم�ك��روه ،و�أن ينعم �شعبنا الكرمي
بالأمن واال�ستقرار وال�سالم ،وهو ما نتمناه ل�سائر �شعوب العامل
املحبة لل�سالم ،والتواقة للتعاي�ش والتعاون.
العام  2018كان بالن�سبة ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية عام ًا
حاف ًال بالإجنازات والأن�شطة والفعاليات ،ومتيز بح�ضور ال�رشكة
الفاعل يف العديد من املنا�سبات املتخ�ص�صة على امل�ستويات كافة،
املحلية منها والإقليمية والدولية.
لقد �سجلت ال�رشكة ب�صمات متميزة من خ�لال جهود موظفيها،
التي �أ�سفرت عن حتقيق تقدم كبري يف م�شاريعها ،ويف �أدائها ملهامها،
وح�صولها على جوائز و�شهادات تقدير رفيعة ،ووا�صلت ال�رشكة
اهتمامها كذلك بجوانب ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،و�سعت
�إىل �أداء دورها جتاه جمتمعها عرب جمموعة من الأن�شطة واملبادرات.
يظل �أن ركيزة "البرتول الوطنية" الأ�سا�سية ،وو�سيلتها لتحقيق
�أهدافها ،وخو�ض غمار التحدي والتناف�س� ،إمنا يكمن يف موظفيها،
الذين ي�شكلون �أ�سا�س قوتها الدافعة للتقدم واالرت �ق��اء ،وحجر
ال��زاوي��ة ال��ذي ت�ستند �إل�ي��ه يف جن��اح م�سريتها ،وتعزيز مكانتها
و�سمعتها ،ك�رشكة رائدة على م�ستوى �صناعة تكرير النفط العاملية.
بهم ت�ستمر ال�رشكة يف �أداء دوره ��ا ،وبهم تتقدم وتتميز ،فهم
واجهتها امل�رشقة ،التي حتر�ص من جانبها على توفري بيئة العمل
املالئمة ،التي حتفزهم على املزيد من العطاء واالبتكار والإبداع.
كل عام و�أنتم جميع ًا بخري.

خلود �سعد املطريي

فعاليات
بالتعاون مع "شل"

"برايم"  ..قصة نجاح!
ال��و���ص��ول �إىل م��رات��ب ع��امل��ي��ة رف��ي��ع��ة يف
اعتمادية وك��ف��اءة الأ���ص��ول ،يعد هدفا
ا�سرتاتيجيا ال ت��دخ��ر ال�شركة ج��ه��دا يف
�سبيل بلوغه ،فهي تويل هذا اجلانب �أهمية
كربى ،من �أجل توفري بيئة عمل �آمنة حتد
من االغالقات غري املجدولة يف م�صافيها
واملرافق التابعة ،ويف تنفيذ �أعمال ال�صيانة
�ضمن امليزانيات املقررة ويف وقتها املحدد،
الأمر الذي تنعك�س �آثاره على تنفيذ كافة
الأع��م��ال املتعلقة بالتكرير ب�شكل ناجح
وم�ستدام ،يعزز من مكانة ال�شركة و�سمعتها
يف �سلم التقييمات العاملية.
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إنجازات ونجاحات
حققها برنامج

برايم ()PRIME

بالتعاون مع شركة
شل العالمية

حممد غازي املطريي

�إجنازات وجناحات
يف احتفالية �أقيمت على م�رسح املبنى الرئي�سي
لل�رشكة� ،أثنى الرئي�س التنفيذي حممد غازي
املطريي على الإجن ��ازات والنجاحات املحققة
يف ب��رن��ام��ج ب ��رامي ( )PRIMEب��ال�ت�ع��اون مع
�رشكة �شل العاملية ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة بد�أت
هذه الرحلة بهدف تعزيز الكفاءة واالعتمادية
لتح�سني الأداء ال �ع ��ام يف م �� �ص��ايف ال���شرك��ة
خ�صو�ص ًا.
و�أردن � ��ا م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج ب���رامي �أن جنعل
التغريات �أكرث فاعلية عرب الرتكيز على قدراتنا
وكفاءة موظفينا لي�س فقط من خالل التدريب
�إمنا عرب التطبيق العملي للمعرفة والعمل مع
�رشكة "�شل" حلل امل�شاكل احلقيقية ،وتنفيذ
ال��درا� �س��ات ذات ال�صلة لتطوير �إج��راءات �ن��ا
و�أنظمتنا مع اقرتابنا من نهاية الربنامج.
المطيري :نسعى لجعل

التغييرات أكثر فاعلية

عبر التركيز على قدراتنا
وكفاءة موظفينا

فهد الديحاين

وت �ط��رق امل �ط�يري �إىل ال� ��دور ال �ه��ام لتطبيق
املهارات واكت�ساب اخلربات من الربنامج من
خالل الربامج التدريبية وور�ش العمل العديدة،
التي ا�ستفاد منها  1200موظف ،ح�صل 100
منهم على �شهادات عاملية يف عنا�رص خمتلفة
من الربنامج ،كل ذلك يدلل على �أن "البرتول
الوطنية" ت�سري على الطريق ال�صحيح ،وقد
و�صلت �إىل ه��ذه النتائج م��ن خ�لال التعاون
والعمل الد�ؤوب.
وب �ع��د �أن � �ش��دد ع�ل��ى � �ض�رورة تطبيق ه��ذه
امل �ه ��ارات وامل �ع ��ارف ال�ت��ي اكت�سبها موظفو
ال�رشكة من خ�لال العمل مع �رشكة �شل ،دعا
�إىل اال�ستمرارية واملحافظة على التقدم امل�ستمر
لل�رشكة وموظفيها يف كافة املجاالت.
�ضمان اال�ستدامة
يف هذا ال�صدد� ،ألقى نائب الرئي�س التنفيذي
مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاين كلمة �أكد
فيها �أهمية العمل بروح الفريق الواحد ،والتي
كان لها ال��دور الأ�سا�سي يف جناح الربنامج،
وحث على نقل اخل�برات للمهند�سني ال�شباب
ل�ضمان اال�ستدامة يف الأداء.
ون ��وه ال��دي�ح��اين� ،إىل �أن ال �ظ��روف �أ�صبحت

نا�رص ال�سبيعي

مهي�أة الآن لو�ضع "برامي" مو�ضع التطبيق
الفعلي عندما تُ�سلم "�شل" الربنامج لـ "البرتول
الوطنية" ،م�ؤكدا �أن هذه نقطة حتول يف تاريخ
ال�رشكة.
و�أ�ضاف خالل ال�سنة القادمة �سوف ين�صب
تركيزنا على الأمور التالية:
 تعزيز العمل اجل�م��اع��ي ليكون م��ن �أه��ممفاتيح النجاح املرتافقة مع �أعمالنا.
 ح�ص ُد ثمار الربنامج وتنفيذ التو�صياتالتي و�ضعت بناء على الدرا�سات املختلفة.
 العمل على �أن تكون اال�ستدامة جزء ًا منعملنا اليومي.
طريقة عمل يومية
و�أك��د الديحاين �أن ال�رشكة �ستتوىل خالل
ال�سنوات القادمة كافة الأع�م��ال املرتبطة
 1200موظفا استفادوا
من البرامج التدريبية
لتطبيق المهارات
واكتساب الخبرات

5

الرئي�س التنفيذي يكرم املهند�سني تقدير ًا جلهودهم اخلا�صة بالربنامج

باالعتمادية ،و�أ�شار �إىل �أن الآم��ال معلقة
ع �ل��ى م��وظ �ف��ي ال ���شرك��ة ال ��ذي ��ن ن�ستثمر
بهم كونهم �أثمن �أ�صولنا ،والذين �ستتم
�إدارة جميع عنا�رص "برامي" م�ستقب ًال من
خاللهم.
ونوه �إىل �أن برنامج برامي �سي�صبح طريقة
لتنفيذ الأعمال اليومية ،لي�س جمرد مبادرة
بل طريقة جديدة يف العمل تدفعنا قدما �إىل
الأمام ،لنكون يف مكان مينحنا القدرة على
�أن نكون مناف�س ًا عاملي ًا يف جمال التكرير،
وقد ب��د�أ العمل يف تطبيق خطة اال�ستدامة
يف م�صفاة الأح �م��دي ،حيث �سيتم تطبيق
ع �ن��ا��صر "ب � � ��رامي" م���س�ت�ق�ب�لا ع �ل��ى ك��اف��ة
ال ��وح ��دات م��ن خ�ل�ال مهند�سي ال���شرك��ة
الأك��ف ��اء ،وم��ن خ�لال ت�شكيل ور� ��ش عمل
تغطي كافة املهام.
الديحاني :العمل بروح

الفريق الواحد كان
له الدور األساسي
في نجاح البرنامج
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مزيد من النجاحات
واختتم مدير دائرة �ضمان اجلودة مب�صفاة
ميناء الأح�م��دي نا�رص ال�سبيعي االحتفالية
بكلمة �شكر فيها الإدارة العليا يف "البرتول
الوطنية" و�رشكة �شل ،على دعمهما للربنامج
وت�شجيع املهند�سني ال�شباب على ا�ستغالل
الفر�ص املتاحة الكت�ساب اخلربات واملهارات
ال �ل�ازم� ��ة ،وت��وظ �ي �ف �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق امل ��زي ��د من
النجاحات.
ومت ا�ستعرا�ض �أه ��م الإجن � ��ازات وق�ص�ص
ال�ن�ج��اح يف ع��ر���ض � �ش��ارك ف�ي��ه جم�م��وع��ة من
مهند�سي م�صفاتي ميناء الأح�م��دي وميناء
عبداهلل ،وجرى يف اخلتام تكرمي  40مهند�س ًا
متميز ًا منهم ت�ق��دي��ر ًا جل�ه��وده��م الفعالة يف
الربنامج.
تعزيز االعتمادية
ويف ختام الربنامج توجهنا �إىل مدير دائ��رة
�ضمان اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي بعدد
من الأ�سئلة للتعرف على هذا الربنامج.
• م��اذا يعني م�صطلح تعزيز االعتمادية على
�أر�ض الواقع؟
تعزيز االعتمادية يعترب �أم ��را حيوياً يف

ال�شركة وه��ي م�س�ألة جوهرية لتخفيف
ال�ضغط عن الوحدات الإنتاجية ،واحلد من
توقفها عن العمل ،الذي ي�ؤدي �إىل الت�أثري �سلباً
على عمليات الإنتاج يف ال�شركة واالنخفا�ض
يف م�����س��ت��وي��ات ال�����س�لام��ة ،ه ��ذا ي�ستدعي
التدخل مرار ًا لإ�صالح املن�ش�آت والوحدات
الإنتاجية ،يف وق��ت ت�سعى فيه "البرتول
الوطنية" ،لزيادة �أرباحها وحتقيق �أق�صى
قيمة م�ضافة ،من خالل الو�صول �إىل �أرفع
امل��رات��ب العاملية يف االعتمادية والكفاءة
الت�شغيلية العالية.
ويف �إطار ر�ؤية "البرتول الوطنية" ،يف هذا ال�صدد
ال بد من الت�أكيد على الأهمية الق�صوى خللق
بيئة عمل �آمنة مرتافقة مع ثقة كاملة ب�أن مرافقنا
االنتاجية ل��ن تتوقف ع��ن العمل ع�بر احل��د من
الإغالقات غري املجدولة ،ويف تنفيذ �أعمال ال�صيانة
�ضمن امليزانية املو�ضوعة ويف وقتها املحدد.
"برايم" سيصبح

نهج ًا لتنفيذ األعمال
اليومية وطريقة جديدة
تدفعنا إلى األمام

لقطة جماعية للم�شاركني يف احتفالية برنامج "برامي"

حتقيق التكامل
• ما هي �أهمية تعزيز وحتقيق التكامل؟

بد�أت "البرتول الوطنية" برنامج – PRIME

لتحقيق التكامل يف اعتمادية وكفاءة و�صيانة
الأ�صول عرب مراجعة �أدائها والعمل على
حت�سينه ،و�إع��ادة هيكلة م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية ل�ضمان ال��و���ص��ول للم�ستوى
املطلوب من االعتمادية وحتقيق اال�ستدامة.
وم��ن �أج��ل �أن ت�صل ال�شركة �إىل امل�ستويات
الرفيعة عامليا يجب �أن متتلك �أ�صوال موثوقة،
ون��ح��ن م��ن خ�لال برنامج  PRIMEن�سعى
للحفاظ على املكانة املرموقة لـ "البرتول
الوطنية" يف جمال تكرير النفط والغاز ،ومن
هذا املنطلق �أبرمنا مذكرة تفاهم مع �شركة
�شل العاملية للح�صول على الدعم يف برنامج
حت�سني االعتمادية ،من خالل تقدمي اخلربة
واملعرفة الالزمتني يف هذا املجال.

�ضمان اال�ستدامة
مقيا�س للنجاح
• ه��ل م��ن مقيا�س ي�ح��دد م��دى جن��اح برنامج • كيف ي�ضمن "برامي" اال�ستدامة؟
يت�ضمن "برامي" تطوير الدرا�سات التقنية
برامي؟

يهدف برنامج "برامي" ،الذي يجري تنفيذه
يف م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل
بالتعاون مع �شركة �شل العاملية� ،إىل رفع
م��ع��دالت اجلاهزية الت�شغيلية للوحدات
لت�صل �إىل  97%يف �سنة  ،2026وزي��ادة
ك��ف��اءة عمليات ال�صيانة �إىل ال��رب��ع الثاين
يف ت�صنيف �سولومون العاملي مع �ضمان
اال�ستدامة على هذه املعدالت.

السبيعي :يحقق

رفع معدالت الجاهزية
التشغيلية للوحدات

التكامل في اعتمادية

لتصل إلى % 97

وصيانة األصول عبر
مراجعة أدائها وتحسينه

التي تطبقها دوائ��ر امل�صفاة املختلفة ،مع
الأخ��ذ بعني االعتبار املمار�سات املثلى يف
قطاعي النفط والغاز على امل�ستوى العاملي،
و�شملت عملية التطوير ت��دري��ب ع��دد من
مهند�سي امل�صايف بتخ�ص�صاتهم املختلفة
من خالل تطبيق عملي على عدد من وحدات
امل�صايف ب�شكل ي�ضمن اال�ستدامة.
وق��د �أ�سفرت ه��ذه الدرا�سات عن ع��دد من
التو�صيات يتم تنفيذها حاليا ،ومع انت�صاف
الربنامج ،و�صل مهند�سو ال�شركة �إىل مرحلة
عالية من الثقة �ست�سمح لهم ب�إدارة عنا�صر
الربنامج دون اال�ستعانة بخرباء �شركة �شل
العاملية.

الربنامج ثمرة للتعاون مع �رشكة "�شل" العاملية

بحلول عام 2026
7

إنجازات
نجاح يقود إلى نجاح
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حققت �شركة البرتول الوطنية الكويتية العديد من الإجنازات
ونفذت الكثري من الأن�شطة خالل عام  ،2018ولعل ما مييز هذا
العام انه كان حاف ًال بالأحداث والفعاليات املهنية والبيئية
واالقت�صادية واالجتماعية.
وقد ح�صدت ال�شركة يف  2018جوائز عاملية ،ونظمت م�ؤمترات
مهنية متخ�ص�صة يف جم��االت النفط املختلفة ،كال�صيانة
والتكرير وغريها من املجاالت التي و�ضعت ال�شركة يف مرتبة
متقدمة على م�ستوى ال�شركات النفطية الإقليمية ويف م�صاف
ال�شركات العاملية.
وقد �سعت ال�شركة خالل العام �إىل تعزيز دورها جتاه موظفيها
ب�شكل خا�ص واملجتمع الكويتي ب�شكل ع��ام ،فا�ستمرت يف
تنظيم حمالتها التوعوية و�أن�شطتها الريا�ضية ،وحر�صت على
دعم وامل�شاركة يف العديد من الفعاليات الدينية واالجتماعية
والوطنية.
وعلى �صعيد �أعمالها وم�شاريعها تابعت ال�شركة �إجناز م�شروع
الوقود البيئي ،ووقعت عقود �إن�شاء حمطات وقود ،وعقدت
العديد من ال�صفقات الناجحة ،وعملت على تطوير العديد من
الربامج والتطبيقات التقنية ،وغري ذلك من الأعمال واملهام
وامل�شاريع  ..وفيما يلي طائفة من �أبرز الإجنازات والفعاليات
والأن�شطة املتنوعة التي �شهدتها ال�شركة خالل .2018

فرباير

يناير
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•البرتول الوطنية توقع عقد ًا لبناء  10حمطات وقود جديدة.
•ال�شركة توقع عقد ًا لبناء  9حمطات لتعبئة الوقود.
•البرتول الوطنية �شاركت يف م�ؤمتر تكنولوجيا التكرير
بالبحرين.
•للمرة الأوىل  ..حتميل باخرتني يف وقت واحد.
•تفريغ مفاعالت م�صفاة ال�شعيبة من العامل احلفاز.
•انطالق �أعمال �إع��داد تقرير "البرتول الوطنية" الرابع
لال�ستدامة.
•البرتول الوطنية �شاركت يف احتفالية رفع العلم مبحافظة
الأحمدي.
•امل�شاركة يف م�ؤمتر الكويت اخلام�س للنفط والغاز.
•املوارد الب�شرية نظمت حما�ضرة طبية عن الأدوية.
•حما�ضرة توعوية حول القيادة الآمنة بالتعاون مع وزارة
الداخلية.
•تنفيذ خطة �إخالء �شاملة يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
•ال�شركة ا�ست�ضافت اليوم املفتوح لك�شافة وزارة الرتبية.
•حملة للتربع بالدم يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
•القانونية نظمت ور�شة عمل عن اجلرائم الإلكرتونية.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•توقيع عقد رعاية م�ؤمتر جمعية م�صنعي الغاز فرع اخلليج.
•احتفال ال�شركة مبنا�سبة الأعياد الوطنية.
•ال�شركة تنظم "قمة الكويت لل�صيانة".
•بحث توفري حمطات لتعبئة الوقود على ج�سر ال�شيخ جابر.
•ال�شركة ترعى امللتقى الأول الخرتاعات "الأبحاث العلمية".
•موظفو ال�شركة نظفوا منطقة ال�شاليهات يف ميناء عبداهلل.
•الت�سويق املحلي نظمت حملة للتربع بالدم.
•�صيانة الأحمدي زرعت �شتالت يف املنطقة اخلا�صة باملقاولني.
•البحث والتكنولوجيا نظمت لقا ًء حول تكنولوجيا التكرير.
•امل�شاركة يف م�ؤمتر ا�سرتاتيجية حتويل الكويت �إىل مركز
لتطوير ال�صناعات النفطية.
•مترين على حريق وهمي يف حمطة لتعبئة الوقود.
•ال�شركة تقيم املهرجان ال�سنوي الثامن "احتفل بقدراتك".

مار�س
•
•
•
•
•

•ور�شة عمل للدائرة القانونية خا�صة بعقد "الوقود البيئي".

•مترين لوقف ت�سرب وهمي يف خزان للجازولني.
•تكرمي الفائزين بجائزة ال�صحة وال�سالمة والبيئة الـ .11
•برنامج تدريبي للإنقاذ من الأماكن العالية وال�ضيقة.
•تنظيم معر�ض البرتول الوطنية لل�سياحة وال�سفر.
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•
•
•
•
•

•حملة للتوعية بال�سالمة يف حمطات تعبئة الوقود.
•ال�شركة نظمت "معر�ض �شركات االت�صاالت".
•حملة للتربع بالدم يف "الوقود البيئي".
•البرتول الوطنية �شاركت يف مترين "�شامل  "4للتعامل مع
احلوادث الكربى وحاالت الطوارئ العامة.
•اخلدمات الفنية زرعت �شتالت �أم��ام خمترب م�صفاة ميناء
الأحمدي.

�أبريل
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•البرتول الوطنية تفوز بجائزة ال�سالمة الدولية للعام .2018
•ور�شة عمل حول املواد امل�ضافة للمنتجات النفطية.
•حملة تربع بالدم يف املكتب الرئي�سي.
•م�شروع حلماية �أمن معلومات �أنظمة التحكم ال�صناعية داخل
م�صفاة الأحمدي.
•م�صفاة ميناء الأحمدي احتفلت ب�إجناز ال�صيانة الوقائية.
•البرتول الوطنية تفتتح �أ�سواقاً مركزية يف عدد من حمطات
الوقود.
•مترين على �إخ�لاء املبنى الرئي�سي لل�شركة ج��راء اندالع
حريق وهمي.
•ال�شركة جهزت حديقة مركز فرح التخ�ص�صي للم�سنني.
•امل�شاركة يف ملتقى الكويت للطاقة والتكنولوجيا امل�ستدامة.
•التدريب والتطوير الوظيفي توزع نباتات احتفا ًال بيوم الأر�ض.
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• •حما�ضرة بيئية لطلبة مدر�سة املال �صالح االبتدائية.

مايو
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•توفري م�ستلزمات امل�صلني يف عدد من م�ساجد الكويت.
•ال�شركة تكرم �ضمن �أف�ضل اجلهات املتربعة بالدم على
م�ستوى الكويت.
•ا�ست�ضافة اجتماع االحتاد اخلليجي للتكرير.
•تد�شني م�شروع ا�سرتجاع غاز ال�شعلة مب�صفاة ميناء عبداهلل.
•جتديد اتفاقية التفاهم التقني مع "�شل" و"كرايترييون".
•م�شروع للربط الآيل بني ال�شركة وبنك االئتمان الكويتي.
•تنظيم م�سابقة ال�شركة الرم�ضانية حلفظ القر�آن الكرمي.
•ت�شييد خيمة "�إفطار �صائم" مقابل املبنى الرئي�سي لل�شركة.
•افتتاح مبنى التحكم املركزي اجلديد يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
•جناح م�شروع املتابعة الرقمية لقراءات معدات وحدات
الت�صنيع.

يونيو
• •ف��وز ال�شركة بجائزة "�صفقة العام" من �شركة ()TXF
الربيطانية.
• •البرتول الوطنية يف املركز الثالث عاملياً ك�أف�ضل جهة عمل.

•
•
•
•
•

•ال�شركة تطلق برناجمها ال�سنوي لتدريب �أبناء العاملني.
•تكرمي الفائزين يف م�سابقة القر�آن الكرمي وبطولة �شهداء
القطاع النفطي.
•�شرح الدرو�س امل�ستفادة من احلوادث النفطية اخلطرية.
•االحتفال بجائزة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف م�صفاة ميناء
عبداهلل.
•عر�ض �أداء وح��دات تك�سري الهيدروجني يف امل�صايف على
الإدارة العليا.

يوليو
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ال��ب�ترول الوطنية تد�شن �أول خط هيدروكربون خا�ص
مب�شروع الوقود البيئي.
•ا�ستقبال وفد جمعية م�صنعي الغاز (فرع اخلليجي).
•ال��ب�ترول الوطنية تفوز بثالث جوائز عاملية يف جماالت
ال�صحة وال�سالمة.
•بحث حالة خطي الوقود الثقيل  20و.24
•اللقاء ال�سنوي املفتوح لدوائر "امل�شاريع".
•افتتاح مبنى ور�شة �صيانة �أجهزة التنف�س مب�صفاة ميناء
عبداهلل.
•تقنية املعلومات تطلق نظاماً جديد ًا ملتابعة م�شاريعها.
•�شرح الدرو�س امل�ستفادة من حريق م�صفاة تابعة لـ "بي بي".
•البرتول الوطنية رعت معر�ض الت�صميم الهند�سي.

• •تد�شني نظام تقييم �أداء املقاول (.)CPES

�أغ�سط�س
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•التخطيط ال�شامل عقدت ور�شة عمل بالتعاون مع "�سولومون".
•ا�ستقبال وزير النفط يف م�شروع الوقود البيئي.
•اال�ستمرار يف دعم جمل�س "ال�شراكة اال�ست�شاري املوحد".
•زيارة نزالء دور الرعاية االجتماعية لتهنئتهم بالعيد.
•البرتول الوطنية ت�شارك يف امل�ؤمتر العاملي للتكرير.
•ا�ستقبال وفد من الهيئة العامة لل�صناعة يف م�صفاة ميناء
الأحمدي.
•تقدمي تدريب عملي لوفد �شركة "غاز البحرين".
•نقل نظم التحكم املركزية مب�صفاة ميناء عبداهلل �إىل مبناها
اجلديد.
•حما�ضرة يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي ح��ول قانون حماية
البيئة.
•حما�ضرة حول التغريات املناخية و�أثرها على دولة الكويت.

�سبتمرب
• •تخريج دفعة جديدة من املوظفني حديثي التعيني .S-OJT
• •حملة للتربع بالدم يف "الوقود البيئي".
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•امل�شاركة يف ور�شة عمل حول تقرير اال�ستدامة.
•البرتول الوطنية ِّ
نظمت معر�ضاً لل�صحة.
•حما�ضرة حول �آلية الرد على مالحظات ديوان املحا�سبة.
•عر�ض م�شروع م�صنع ا�ستخال�ص املعادن من املواد احل َّفازة.
•امل�شاريع  1احتفلت بتحقيق  25مليون �ساعة عمل �آمنة.
•�إيقاد ال�شعلة الدائمة الأوىل مل�شروع الوقود البيئي مب�صفاة
ميناء عبداهلل.
•م�صفاة ميناء عبداهلل نظمت حملة للتربع بالدم.
•مترين لل�سيطرة على ان�سكاب ب�ترويل وهمي يف م�ستودع
�صبحان.
•اختيار املهند�س �أحمد العون �ضمن �أف�ضل  6مهند�سني يف العامل.
•املوارد الب�شرية تطلق حملة توعوية عن لوائح و�أنظمة العمل.
•ال�شركة ُتط ِّور غرفة برقان يف امل�ؤ�س�سة.

�أكتوبر
•
•
•
•
•
•
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•  % 96.9ن�سبة الإجناز الكلي مل�شروع الوقود البيئي.
•حملة اغر�س �شجرة حلماية البيئة الربية.
•تخريج  27م�ساعد �ضابط �إطفاء من كلية بريطانية.
•مترين لإطفاء حريق وهمي يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
•م�شروع لربط ال�شركة مبعلومات الهيئة العامة للبيئة.
•الت�صنيع الأمثل نظمت ور�شة عمل ح��ول فر�ص حت�سني
الربحية.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•حما�ضرة للمطوع حول التغذية العالجية والريا�ضية.
•حما�ضرة حول نظام �إدارة خطة اال�ستجابة للطوارئ.
•درا�سة امل��ردود البيئي مل�شروع حت�سني �إمكانية ت�شغيل
مرافق اجلزيرة البحرية.
•ور�شة عمل بالتعاون مع مركز التعاون البرتويل الياباين.
•تنفيذ التدقيق الداخلي الرابع على نظام الإدارة املتكامل.
•حما�ضرة توعية �صحية حول �سرطان الثدي.
•الوقود البيئي ا�ستقبل ال�سفري الربيطاين.
•ال�سفري الهندي زار م�شروع الوقود البيئي.

نوفمرب
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•تد�شني برنامج تدريبي للمراقبني واملهند�سني الأوائل.
•تقدمي حما�ضرة للتوعية ال�صحية مبر�ض ال�سكري.
•املالية و َّزعت �شتالت على موظفي ال�شركة.
•�إقامة اللقاء املفتوح لدوائر ال�ش�ؤون الإدارية والتجارية.
•تنظيم املعر�ض ال�شتوي الأول يف املبنى الرئي�سي.
•حملة للتربع بالدم يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
•تكرمي �أع�ضاء فريق تطوير �أداء تقارير �سولومون.
•ا�ستقبال جلنة ال�شراء العليا ملناق�صات امل�ؤ�س�سة يف م�شروع
الوقود البيئي.
•ال�صحة وال�سالمة والبيئة �شاركت يف فعالية اجلابرية
خ�ضراء .2

•
•
•
•
•
•
•

•ا�ست�ضافة االجتماع ربع ال�سنوي الرابع لالحتاد اخلليجي
للتكرير.
•م�صفاة ميناء عبد اهلل تنفذ مترينا ملكافحة ت�سرب غازي
وهمي.
•�إطالق ا�سرتاتيجية �شركة البرتول الوطنية الكويتية .2040
•وفد من �أرامكو ال�سعودية زار م�صفاة ميناء عبداهلل.
•م�شروع توريد الغاز من م�صفاة ميناء عبداهلل �إىل حمطة �أم
العي�ش.
•حملة للتربع بالدم يف دائرة الت�سويق املحلي.
•اجتماع متهيدي ملناق�صة م�شروع الدبدبة للطاقة ال�شم�سية.

دي�سمرب
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•املاراثون الثاين لدوائر عمليات التزويد بالوقود.
•التخطيط ال�شامل نظمت ور�شة عمل بالتعاون مع �شركة
.CLG
•لقاءات تعريفية با�سرتاتيجية  2040ملوظفي ال�شركة.
•ال�شركة احتفلت مب��رور � 10سنوات على �إط�لاق مبادرة
"اال�ستدامة".
•م�صفاة الأحمدي تنفذ تدريبا للإخالء الكامل والتعامل مع
حالة ت�سرب وهمي.
•ال�شركة حتتفل مب��رور � 10سنوات على �إط�لاق مبادرة
"اال�ستدامة".
•توزيع املهند�سني حديثي التعيني على �شواغر امل�ؤ�س�سة
وال�شركات التابعة.

•افتتاح معر�ض االت�صاالت يف املكتب الرئي�سي.
•�إقامة اللقاء الفني الأول ملجتمع الت�صميم والهند�سة.
•ال��ب�ترول الوطنية ت��ف��وز بجائزتني يف جم��ال ال�صيانة
واالعتمادية.
•�إطالق ملتقى االت�صال الأول للقطاع النفطي.
•امل�شاريع  1حتتفل بانتهاء �أعمال حمطة الكهرباء اجلديدة
.M20
•ت�شغيل جتريبي ناجح لوحدة الديزل  216مب�صفاة ميناء
عبداهلل.
•افتتاح معر�ض ال�شركة لالت�صاالت يف املكتب الرئي�سي.
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شؤون
نفطية
مواصفات عالية وربحيَّة

خلط املنتجات البترولية
خلط املنتجات البرتولية هي العمل ّية التي حتدث يف نهاية عملية تكرير النفط،
بغ�ض النظر عن حجم املواد �أو تركيبتها ،وذلك من �أجل �إنتاج مواد مك ّررة
نهائ ّية يتم فيها مزج خمرجات التكرير ذات اخل�صائ�ص املختلفة ،وتنطبق
عليها املعايري احلكوم ّية واالقت�صاد ّية .وهذه املعايري تتع ّلق باخل�صائ�ص
العطري وحمتوى الكربيت ،واخل�صائ�ص الفيزيائ ّية
الكيميائ ّية مثل املحتوى
ّ
مثل ُّ
التبخر والكثافة ،ومعدّل الغليان ،ومم ّيزات الأداء مثل (رقم الأوكتان)
ونقطة االنبعاث ،ويطلق على عملية مزج العنا�صر املختلفة بن�سب مطلوبة
�أو دقيقة خلطاً� ،أو (.)Blending

خلطة منوذجية
تقوم ال�رشكات باملحافظة على �أعلى نوعية من
منتجاتها ،مع التمتع باملرونة وال�ق��درة على
التفاعل ال���سري��ع م��ع امل�ت�غ�يرات يف الأ� �س��واق
العاملية ،ومتطلبات العمالء املختلفة ،ومن �أهم
هذه املتطلبات هو اختيار اخللطة النموذجية
وفقا للموا�صفات املطلوبة بدقة .وعلى ذلك
ف�إن خلط املنتجات البرتولية ي�ستدعي مزج عدة
منتجات من خمتلف وحدات امل�صفاة ،علما ب�أن
�أي��ا من مكونات ه��ذا املزيج ي�ؤثر ب�شكل كبري
14
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مرحلة في نهاية عملية
تكرير النفط إلنتاج مواد
مكررة بعد مزج عناصر
مختلفة بنسب دقيقة

على املوا�صفات والتكلفة التجارية اخلا�صة ت�سويقه وجني الأرباح منه.
وي���ض�ي��ف ان ��ه ل��و �أردن � ��ا تف�سري ذل ��ك عملي ًا،
باملنتج النهائي.
ف�إنه على �سبيل املثال ميكن بيع م��ادة النافثا
منتج كامل
البرتوكيماوية كمنتج بحد ذات��ه� ،إال �أن خلط
ي�شري رئي�س فريق العمليات مب�صفاة ميناء
النافثا بالبنزين (ج ��ازول�ي�ن) �سيكون �أك�ثر
الأحمدي املهند�س خالد مانع العجمي� ،إىل �أن
ربحية لل�رشكة.
جميع امل�صايف يف ال�ع��امل تقوم بخلط عنا�رص
�أهداف اخللط
و�سيطة ومتنوعة ،بغ�ض النظر ع��ن قيمتها
��س��واء كانت باهظة �أو متدنية الثمن ،وذل��ك • ال�ه��دف الأويل م��ن عملية اخللط ه��و تعظيم
للح�صول على منتج نهائي كامل م��ن املمكن �أرباح امل�صفاة.

حتر�ص ال�رشكة على تقدمي منتجات عالية اجلودة  ..يف الإطار املهند�س خالد العجمي

• تلبية احتياجات الأ� �س��واق العاملية ب�إنتاج
جمموعة متنوعة من املنتجات.
• �إنتاج املنتجات ذات املوا�صفات املطلوبة ب�أقل
تكلفة.
• اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ج�م�ي��ع م�ن�ت�ج��ات ال�ت�ك��ري��ر
الو�سيطة (منتجات غري نهائية) ،بهدف �إنتاج
منتجات نهائية بطريقة ُمثلى.
وبالن�سبة للمنتجات الرئي�سية للم�صفاة والتي
تنتجها عن طريق اخللط فهي:
• موغاز ( /)MOGASبنزين (جازولني)
• ديزل  /غاز �أويل.
• زيوت الوقود.
• ك�يرو� �س�ين ال �ط ��ائ ��رات ( / )ATKوق ��ود
الطائرات النفاثة .JP8
خ�صائ�ص هامة
ويو�ضح العجمي �أنه يف عملية خلط املنتجات،
حتدد اخل�صائ�ص التالية تكلفة املنتج وطريقة
ومكان ا�ستخدامه وذلك كما يلي:
العجمي :الهدف هو

الحصول على منتج نهائي
كامل يمكن تسويقه
وجني األرباح منه

 )1الكثافة :وه��ي كتلة ال�سائل ال�ت��ي تقا�س
بحجم الوحدة و ُي�شار �إليها بالكيلوغرام �أو
اللرت.
 )2الثقل النوعي (الكثافة الن�سبية) :هو ن�سبة
كتلة احلجم ل�سائل معلوم بدرجة ح��رارة 60
فهرنهايت على كتلة حجم ماء م�ساوٍ وبنف�س
درجة احلرارة.
 )3رقم �أوكتان :هذا الرقم خم�ص�ص للبنزين/
للجازولني املخلوط (طرقات املحرك).
 )4رق��م �سيتان :ه��ذا الرقم خم�ص�ص للديزل
املخلوط (ت�أخري يف اال�شتعال).
� )5ضغط البخار :ينطبق على جميع العنا�رص
وي�ح�ت���س��ب ك �م �ع��دل ل�ت�ب�خ��ر ال �� �س��ائ��ل (م ��دى
الغليان – �ضغط بخار البنزين "�ضغط ال�سائل
الحت�ساب الطبيعة املتطايرة للبنزين" .)RVP
 )6نقطة ال�سحابة :وهي درجة احل��رارة التي
مل تعد فيها الأج�سام ال�صلبة املحلولة قابلة
للذوبان ب�شكل كامل� ،أو ترت�سب كمرحلة ثانية
بحيث متنح ال�سائل مظهر ًا مليئ ًا بال�سحب
والغيوم (ت�شكيل �صمغي).
 )7نقطة الومي�ض :هي درج��ة احل��رارة التي
يطلق فيها املنتج كمية من البخار تكفي لت�شكيل
م��زي��ج م��ن ال �ه��واء ال ��ذي �سي�شتعل ل��و اق�ترب
اللهب منه.
 )8نقطة االن�سكاب والتدفق :هي �أدنى درجة

ح��رارة التي ي�صبح فيها ال�سائل �شبه �صلب
ويفقد خا�صيته يف التدفق ( ُي�ستخدم ب�شكل
رئي�سي كزيت وقود).
 )9ال�ل��زوج��ة :ه��ي ع�ب��ارة ع��ن قيا�س مقاومة
ال���س��ائ��ل ل�ل�ت��دف��ق ،وال �ت��ي ي�ت��م ت�شويهها �إم��ا
بوا�سطة الإج�ه��اد باجلز والق�ص �أو الإجهاد
بال�شد.
 )10ت��رك�ي��ز ال�ك�بري��ت :ه��و متو�سط الن�سبة
املئوية لوزن الكربيت يف كل عن�رص على حدة.
�أدوات حتليل رقمية
وي�شري �إىل �أن��ه �أثناء القيام بعمليات الإنتاج
واخل �ل��ط ،ي�ت��م ا��س�ت�خ��دام ال�ع��دي��د م��ن �أدوات
التحليل الرقمية يف �أنظمة اخللط ،وذلك ل�ضمان
احل�صول على امل�ستوى املطلوب من اجلودة،
ولت�سهيل نظام الإ�رشاف على اخللط للم�ساعدة
يف تعديل اخللطة طبق ًا جلودة املنتج املطلوبة،
ومن هذه الأدوات:
 -1حملل الكثافة.
تعظيم أرباح المصفاة
وتلبية احتياجات األسواق
العالمية عبر مجموعة
متنوعة من المنتجات
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 -2حملل �ضغط بخار البنزين (.)RVP
 -3حملل الكربيت.
 -4ك � � ��روم � � ��ات � � ��وغ � � ��راف ال � � � �غ� � � ��از Gas
(Chromatographلتحديد مكونات خليط
الغاز).
 -5حملل االوكتان.
 -6حملل التقطري.
 -7حملل الرطوبة.
وبالرغم من �أن �أدوات التحليل الرقمية يتم
احل�صول عليها ل�ضمان جودة املنتج الرقمية،
�إال �أن جودة املنتج املخلوط النهائي التي ي�ؤخذ
بها تكمن يف حتليل املخترب ،لذلك يجب �أن ترفق
��ش�ه��ادة ج ��ودة املنتج م��ع ك��ل منتج يتم بيعه
للعمالء.
طرق اخللط
• احللقة املفتوحة :احللقة املفتوحة هي �أن
يتم خلط العنا�رص بخالط ثابت باال�ستناد �إىل
ن�سب حجمية فقط( .عند حدوث �أي انحراف يف
اخللط تكون هناك م�ؤ�رشات �أو �إنذارات فقط).
• احللقة املغلقة :احللقة املغلقة هي �أن يتم
خلط العنا�رص ب�خ�لاط ث��اب��ت باال�ستناد �إىل
ن�سبة حجمية وباال�ستناد �إىل جودة املنتج .يتم
ذلك بوا�سطة نظام خلط رقمي ونظام �إ�رشاف
على حت�سني اخللطة( .عند حدوث �أي انحراف
يف اخللط تكون هناك م ��ؤ��شرات �أو �إن ��ذارات
ويتم ت�صحيحها بوا�سطة  BOSSطبق ًا لذلك
لنح�صل يف النهاية على منتج ذي نوعية جيدة).
اخللط املبا�شر
• لعدم وج��ود م�ساحة تخزين وا�سعة مبا
فيه الكفاية ،ف�إن للعديد من امل�صايف هذه الأيام
ال�ق��درة على ا�ستخدام م��زج املنتجات ب�شكل
مبا�رش عن طريق الكمبيوتر.
• ي �ت��م االح� �ت� �ف ��اظ يف ال �ك �م �ب �ي��وت��ر ب�ق��ائ�م��ة
امل��وج��ودات ملخزون امل��زج مع بيانات التكلفة
وامللكية املادية.
• عندما يتم حتديد حجم معني ملنتج معني ذي
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نوعية جيدة ،ي�ستخدم الكمبيوتر مناذج برجمة
خطية لتح�سني عمليات املزج (اختبار احلجم
املثايل مل��زج العنا�رص) لإن�ت��اج املنتج املطلوب
ب�أقل الأ�سعار.
• ل�ضمان تطابق خطوط االنتاج املخلوطة
ل�ل�م��وا��ص�ف��ات امل �ط �ل��وب��ة ،ف ��إن��ه ي�ت��م تركيب
�أدوات حتليل ل�ه��ذه ال�ت��دف�ق��ات واجل� ��داول،
مثل نقطة غليان ،ثقل ن��وع��ي� ،ضغط بخار
ريد  ،RVPورق��م االوك�ت��ان .ويتم من خالل
�أدوات التحليل �إر�سال املعلومات لتعديل ن�سب
اخللط ،و�إ�ضافة بع�ض املواد الكيميائية (�إذا
لزم الأمر).
•	�إن خلط العنا�رص لتلبية جميع املوا�صفات
امل�ع�ق��دة بطريقة اقت�صادية ُمثلى ه��ي عملية
(مكررة) تعتمد �أ�سلوب املحاولة واخلط�أ والتي
ميكن معاجلتها بالكمبيوتر بي�رس و�سهولة.
• يو�صلنا العدد الكبري من املتغريات �إىل عدد
من احللول املتكافئة التي ت�ؤمن تكلفة �أو ربح ًا
كلي ًا �إجمالي ًا ب�شكل تقريبي.
• ت�سمح ب��رام��ج التح�سني (م�ث��ل برنامج
�إدارة دعم امل�شاريع  PIMSعلى �سبيل املثال)
للكمبيوتر بت�أمني املزيج الأمثل ال��ذي يقودنا
�إىل خف�ض التكاليف �إىل �أبعد احل��دود وزي��ادة
الأرباح �إىل �أبعد مدى.
• يف احل�ق�ي�ق��ة ي�ت��م ا� �س �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ات كال
الربجمتني ،اخلطية وغري اخلطية.
•	�إال �أن الربجمة غري اخلطية تكون مف�ضلة يف
حال توافرت كمية كافية من البيانات لتعريف
املعادالت وال�صيغ لأن العنا�رص التي متتزج
بطريقة غري خطية والقيم هي وظائف لكميات
العنا�رص وخ�صائ�صها (املوا�صفات الفنية).
استخدام أدوات تحليل
رقمية في أنظمة الخلط
لضمان الحصول على
المستوى المطلوب

م�صادر امل�صايف
وحول م�صادر امل�صايف النموذجية من البنزين
(جازولني) – (مزج العنا�رص) ،ي�شري العجمي
�إىل امل�صادر التالية:
• مادة (.)Reformate
• النافثا اخلفيفة /النافثا الثقيلة من وحدة
.FCC
•

نافثا خفيفة من وحدة .Hudrocacker

• مادة (.)Alkylate
• ( MTBEم � ��ادة ت �� �ض��اف ل ��زي ��ادة رق��م
الأوكتان).
• النافثا من وحدة .ARDs
• جازولني (وحدة التفحيم).
• االيزومريت من وحدة .Isomerization
• حت�سني الأوكتان (.)MTBE/ Methanol
م�صادر البنزين (اجل ��ازول�ي�ن) حت�ت��وي على
العديد من االنواع املختلفة اجلودة ،وعند خلط
ه��ذه املنتجات يجب مراعاة ع��دة عنا�رص مثل
درج��ة الغليان ،الثقل النوعي ،رقم االوكتان،
و�ضغط بخار البنزين .RVP
ُي�صنف املنتج على �أنه "غري مطابق للموا�صفات"
�إن مل يكن يلبي واحدة من املوا�صفات املطلوبة،
�أو �أك�ثر وال�ت��ي جتعل منه منتج ًا غ�ير �صالح
لال�ستخدام �أو �أنه ميكن بيعه ولكن ب�سعر متدنٍ .
ويف ح��ال جت ��اوز املنتج موا�صفة واح ��دة �أو
�أك�ثر م��ن املوا�صفات املطلوبة ،بحيث تكون
�أكرث من املطلوب ب�شكل �إيجابي ،ف�إنه ي�صنف
"منتج ًا على �شكل هبة" ،وهذا بحد ذاته خ�سارة
للم�صفاة �أي�ض ًا �إذ ال ُيعقل �أن تبيع منتج ًا ذو
نوعية جيدة ب�سعر متدنٍ .
حالة خالط م�صفاة ميناء الأحمدي بعد
ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي:
خالط :PCNA
• الطاقة الإنتاجية خلالط � PCNAستبقى تقريب ًا
نف�س ال�شيء.
• لي�س هناك �أي تعديل يف الطاقة الإنتاجية للخالط
ماعدا امل�صادر اجلديدة من الوحدات امل�ضافة:

ا�سم املنتج

الطاقة الإنتاجية احلالية
(برميل باليوم)

الطاقة الإنتاجية بعد ت�شغيل م�شروع
الوقود البيئي (برميل باليوم)

PCNA
(نافثا)

79.800

75.000

80.400

50.000

---

( 230.000خالط جديد)

154.800

61.800

---

( 45.000خالط جديد)

87.400

ال تغيير

موغاز
()98/95/91
غاز أويل
زيت وقود بمحتوى كبريتي منخفض

الطاقة الإنتاجية ملعدالت اخللط يف م�صفاة ميناء الأحمدي (احلالية وبعد ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي).

 .1النافثا من وحدة ( )ARDاجلديدة.
 .2النافثا من وحدة التفحيم اجلديدة .Coker
 .3حتويل منتج الناجت NC5+الناجت من وحدة
� DCUإىل وحدة .DIP
 .4النافثا من الوحدة  144اجلديدة.
 .5االي��زوم��ري��ت غري مطابقة للموا�صفات من
الوحدة � )C5/C6 Isomer( 107أو النافثا
اخلفيفة من الوحدة .)CCR( 26/25
خالط موغاز (:)MOGAS
• ��س�ي�ت��م ت�ع��دي��ل خ�ل�اط م ��وغ ��از احل� ��ايل ليفي
باملوا�صفات الت�سويقية اجلديدة
• مت تركيب خالط موغاز جديد مع �أداة حتليل
( NIR Analyzerوذلك لتلبية الطلب املتزايد
واملر�صود من املوغاز.
• ميكن ت�شغيل اخل�لاط�ين ب��ال�ت��وازي (القدمي
واجلديد).
• �س ُي�ضاف عن�رصان جديدان على خالط موغاز
احلايل ،وهما:
� .1آيزوبنتان ( )IC5حيث �سيتم �إنتاجه من
الوحدة � 138/137إىل خالط موغاز احلايل
واجلديد
 .2االي��زوم��ري��ت م��ن ال��وح��دة � 107إىل خالط
موغاز احلايل واجلديد.

خالط غاز �أويل (:)Gasoil
• �سيتم تعديل خ�لاط غ��از �أوي��ل احل��ايل لينتج
� 10أج��زاء باملليون من تركيز الكربيت بهدف
ت�صديره وت�سويقه يف ال�سوق املحلية.
• اخل�ل�اط اجل��دي��د ينتج  500ج��زء باملليون
"تركيز الكربيت" لتزويد حمطة كهرباء وزارة
الكهرباء واملاء.
• ينتج خ�ل�اط غ ��از �أوي� ��ل احل ��ايل  500ج��زء
باملليون "تركيز الكربيت" بالإ�ضافة �إىل 2.000
جزء باملليون غاز �أويل "تركيز الكربيت".
• �ست�صل ق��درة خ�لاط غ��از �أوي ��ل احل��ايل بعد
التحديث يف �إن �ت��اج ال��دي��زل يف م�صفاة ميناء
الأح��م ��دي (� 10أج� ��زاء ب��امل�ل�ي��ون م��ن تركيز
الكربيت) �إىل  95.000برميل باليوم.

خالط غاز �أويل الذي ينتج � 10أجزاء باملليون،
والذي يتم احل�صول عليه من الوحدة اجلديدة
لإزالة الكربيت من الغاز �أويل رقم .144
 .2كريو�سني الطائرات والديزل من وحدة ARD
هما عنا�رص �أ�سا�سية خل�لاط غ��از �أوي��ل اجلديد
بقدرة  500جزء باملليون من تركيز الكربيت.

خالط زيت الوقود بن�سبة كربيت منخف�ضة
(:)LSFO
• لي�س هناك �أي تعديل على خالط زيت الوقود
ذي املحتوى الكربوين املتدين .لن يكون خالط
زيت الوقود الثقيل واخلفيف مع ًا يف اخلدمة بعد
ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي( .وحدة تكرير
النفط اخل ��ام� 3-ستتوقف عن الت�شغيل و�أم��ا
الفائ�ض املتبقي من وحدة الأيو�سني �ستحول
العنا�صر هي:
� .1إن الديزل الذي يحتوي على حمتوى كربيتي �إىل الوحدة  ARD 141اجلديدة.
منخف�ض للغاية هو عن�رص �أ�سا�سي خ�صو�ص ًا يف • �سيتم تعديل اخلالط احلايل لزيت الوقود ذي
املحتوى الكربوين املتدين بحيث ينتج زيت وقود
البد من شهادة الجودة
بدرجة  % 1كربيت لعنا�رص وقود ال�سفن.
• زي��ت ال��وق��ود م��ن ال��وح��دة احلالية VR 83
ألن جودة المنتج النهائي
والوحدة  VR 183اجلديدة� ،سيتم خلطهما
التي يؤخذ بها تكمن
ب�شكل �إ� �ض ��ايف لينتج عنهما زي ��ت وق ��ود ذو
في تحليل المختبر
حمتوى كربوين متدنٍ بدرجة .% 1
17

مشاريع
أنابيب بطول  130كم

نقل آمن للغاز!
التعاون بني ال�شركات النفطية وترجمة العمل بروح
الفريق متار�سه "البرتول الوطنية" كواقع ملمو�س،
فقد ا�ست�ضاف ق�سم البيئة بدائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،بالتن�سيق مع الدوائر املعنية يف م�صفاة ميناء
عبداهلل ،لقا ًء مل�شاركة اجلمهور مب�شروع خط توريد
الغاز ال�سائل من م�صفاة ميناء عبداهلل �إىل حمطة تعبئة
الأ�سطوانات التابعة ل�شركة الناقالت النفط الكويتية يف
�أم العي�ش على طول  130كيلو مرت ًا.
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توريد الغاز إلى

"الناقالت" عبر أنابيب

بطول  130كم من

مصفاة ميناء عبداهلل

إلى "أم العيش"

جانب من اللقاء الذي خ�ص�ص لتعريف اجلمهور بهذا امل�رشوع

تعريف اجلمهور
متت الدعوة �إىل هذا اللقاء لتعريف اجلمهور
ب ��أه ��داف ه ��ذا امل ���شروع وم��راف �ق��ه احليوية
ال �ت��اب �ع��ة مل���ص�ف��ات��ي م �ي �ن��اء ع� �ب ��داهلل وم�ي�ن��اء
الأح� �م ��دي ،وم ��راف ��ق اال��س�ت�ق�ب��ال يف حمطة
�أم العي�ش التابعة ل�ـ "الناقالت" ،وذل��ك مبا
يلبي متطلبات الهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة وفقا
للقانون الهيئة اجلديد رقم  42لعام 2014
املعدل بالقانون  99لعام  .2015و�شارك يف
االجتماع الهيئة العامة للبيئة ،ومعهد الكويت
للأبحاث العلمية ،وجامعة الكويت ،و�رشكة
ناقالت النفط الكويتية ،و�رشكة نفط الكويت،
و�رشكة عامل البيئة.
�أهداف امل�شروع
يهدف امل�رشوع �إىل تلبية الطلب املحلي على
الوقود من غاز البرتول ال�سائل ،واحل��د من
خماطر نقل غاز البرتول ال�سائل من م�صفاتي
ميناء الأح �م��دي وميناء ع�ب��داهلل �إىل حمطات
تعبئة اال� �س �ط��وان��ات ب� ��أم العي�ش يف �شمال
الكويت من خالل الناقالت.
ويهدف كذلك لتوفري م�صدرين م�ستقلني لغاز
ال�ب�ترول ال�سائل من م�صفاة ميناء الأحمدي
وم�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ل�ضمان ع��دم انقطاع
�إم��دادات منتج غاز البرتول ال�سائل �إىل �رشكة
ناقالت النفط الكويتية.

نطاق امل�شروع
الكويتية ،وتتبع خطوط الأن��اب�ي��ب امل��ذك��ورة
املرافق املطلوبة يف ميناء عبداهلل:
(ح ��وايل  130ك��م) م���س��ارات خ�ط��وط �أنابيب
• وح ��دة ا��س�ت�خ�لا���ص غ ��از ال �ب�ترول ال�سائل ��شرك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت احل��ال �ي��ة ،وي �ت��م ربطها
ال�ستخال�ص غ��از ال�ب�ترول ال�سائل النقي من مبرافق �رشكة ناقالت النفط الكويتية يف حمطة
وحدة التفحيم القائمة.
�أم العي�ش.
• وحدة معاجلة لغاز البرتول ال�سائل اخلام.
و�صف امل�شروع
• مرافق تخزين خا�صة مبنتج غ��از البرتول
ال���س��ائ��ل 3 :وح� ��دات (ل�لا��س�ت�لام والإر���س ��ال تنتج وح��دة الفحم املوجودة يف م�صفاة ميناء
و�شهادة اجل��ودة) ال�ستيعاب الإنتاج ملدة  10عبداهلل غ��ازات نقية حتتوي على غ��از البرتول
�أيام.
ال�سائل وال ��ذي �سيتم ا�ستخال�صه يف وح��دة
• ث�لاث��ة م���ض�خ��ات ،مقيا�س حت�ك��م يف النقل ،ا�ستخال�ص غاز البرتول ال�سائل (الوحدة رقم
و� �س��ائ��ل احل �م��اي��ة م��ن اجل ��رع ��ات الكيميائية .)27
املن�سكبة والتوهجات ذات العالقة.
و�سيكون غاز البرتول ال�سائل اخلام (1106
طن/يومي ًا) من وحدة الغاز امل�شبع (الوحدة
خطوط �أنابيب
رق��م  )129متاحا �أي�ضا يف ظ��روف الت�شغيل
يتم نقل منتج غ��از ال�ب�ترول ال�سائل مبا�رشة
العادية ،ويحتوي هذا الغاز على  C1/C2و
من �رشكة ال�ب�ترول الوطنية الكويتية (ميناء
عبداهلل) �إىل حمطة �أم العي�ش لتعبئة �أ�سطوانات � H2Sإ�ضافة �إىل الكربيت الع�ضوي ،والذي
غ��از ال�ب�ترول ال�سائل � -رشكة ناقالت النفط يتطلب �إزالة.
وهذه الكميات من غاز البرتول ال�سائل اخلام
تتطلب مزيد ًا من املعاجلة لتلبية املوا�صفات
المشروع يلبي
النهائية (النوعية املحلية) ملنتج غاز البرتول
متطلبات هيئة للبيئة
ال�سائل الذي �سيتم معاجلته يف حمطة معاجلة
غاز البرتول ال�سائل (الوحدة رقم .)130
وفقا لقانونها المعدل
و�سوف يتم تخزين املنتج النهائي من غاز البرتول
بالقانون  99لعام 2015
ال�سائل يف ��ص�ه��اري��ج ،و�سيتم نقله م��ن خالل
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تهدف ال�رشكة من وراء امل�رشوع �إىل تلبية الطلب املحلي من الوقود

امل�ضخة (ال��وح��دة رق��م  )130وخ��ط الأنابيب
( 130ك��م) �إىل حمطة تعبئة الأ�سطوانات ب�أم
العي�ش التابعة ل�رشكة ناقالت النفط الكويتية.
وحدة ا�ستخال�ص غاز البرتول ال�سائل
تعتمد عملية ا�ستخال�ص غ��از البرتول ال�سائل
على عملية االمت�صا�ص ال�ضعيف للزيت ،ويتم
دمج الغاز من وحدة الفحم بال�شقني  1و 2يف تيار
واحد و�إر�ساله �إىل �أ�سطوانة �شفط غاز التغذية
من �أجل �إزال��ة �أي �سائل مكثف قبل �إر�ساله �إىل
�ضاغطة �شفط غاز التغذية من مرحلة واحدة.
كذلك يتم تربيد الغاز امل�ضغوط وتكثيفه جزئياً
يف م�برد تفريغ �ضاغطة غ��از التغذية و�إر�ساله
�إىل �أ�سطوانة تفريغ �ضاغطة غاز التغذية لف�صل
الغاز عن ال�سائل.
ويتم �إر�ﺳﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻨﺎﺞﺗ ﻋﻦ �أ�سطوانة �ضاغطة
ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻐﺎز �إﻰﻟ ع�م��ود اﻣﺘ�ﺼﺎ� � ��ص ،ﺣﻴﺚ يتم
دجم ��ه ﻣﻊ ﺗﻴﺎر اﻟﻨاف �ث ��ا ال �ق��ادم ﻣﻦ ب ��رج زي��ت
االمت�صا�ص ،حيث يتم �إر�سال النافثا الغنية من
�أ�سفل عمود االمت�صا�ص �إىل عمود التجريد من
خالل �أ�سطوانة تفريغ �ضاغطة الغاز وذلك لإزالة
الغازات املذابة مثل الإيثان واملكونات الأخف.
�أي�ض ًا يتم �إر�سال اجلزء ال�سفلي من عمود التجريد
�إىل برج زيت االمت�صا�ص حيث تتم �إزال��ة النافثا
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املمت�صة من �أ�سفل ويتم ا�سرتداد منتج غاز البرتول
ال�سائل اخلام من الأعلى ،ومن ثم يتم �إعادة تدوير
النافثا مرة �أخرى �إىل عمود االمت�صا�ص.
ويتم �إر�سال منتج غاز البرتول ال�سائل اخلام
من قمة ب��رج الزيت املمت�ص �إىل حمطة الغاز
امل�شبع لإزال� ��ة ال�ن�ه��اي��ات اخلفيفة وكربيتيد
الهيدروجني بالإ�ضافة اىل الكربيت الع�ضوي
للح�صول على غاز البرتول ال�سائل اخلام.
كذلك يتم خلط غاز البرتول ال�سائل امل�سرتجع
م��ن وح ��دة ا�ستخال�ص غ��از ال �ب�ترول ال�سائل
(التيار العلوي لربج الزيت املمت�ص) مع تيار
غ��از البرتول ال�سائل من وح��دة الغاز امل�شبع
ويتم تغذيته �إىل عمود نزع الإيثان.
وتتم �إزالة  C1و C2ومكونات  C3الزائدة من
التيار العلوي وا�ستخدامها كغاز وقود ،ويتم
�إر�سال تيار غاز البرتول ال�سائل امل�سرتجع من
�أ�سفل الربج �إىل حزمة �إزالة املركبات.
توفير مصدرين
مستقلين لغاز البترول
من مصفاتي ميناء
األحمدي وميناء عبداهلل

ك��ذل��ك يتم �إر� �س��ال ت�ي��ار  C3/C4 LPGمن
وحدة �إزال��ة الإيثان �إىل حزمة �إزال��ة املركبات
لإزال��ة ال�شوائب مثل  MercaptanوCOS
و H2Sمن �أج��ل تلبية موا�صفات املنتج لغاز
البرتول ال�سائل (النوعية املحلية).
ويتم تخزين املنتج النهائي من غ��از البرتول
ال�سائل من وحدة معاجلة غاز البرتول ال�سائل
يف �صهاريج غاز البرتول ال�سائل ،حيث يوجد
ثالثة �صهاريج لتخزين غاز البرتول ال�سائل
والتي تبلغ �سعة كل منها  9000م�( 3أو ثالثة
خزانات ال�ستيعاب �إنتاج � 10أيام).
كذلك يتم نقل غاز البرتول ال�سائل من من�ش�أة
التخزين �إىل م�صنع تعبئة اال��س�ط��وان��ات يف
�أم العي�ش ع�بر خ��ط �أن��اب�ي��ب ب�ط��ول  130كم
عرب خط �أنابيب� .سيتم �إ�ضافة عامل الرائحة
 tetra-hydro-thiophene C4H8Sأو
( Mercaptans CH4Sب�ك�م�ي��ة ك��اف�ي��ة)
لرتطيب املنتج.
و�ستكون م�ضخة منتج غاز البرتول ال�سائل من
نوع امل�ضخة الر�أ�سية املنخف�ضة  NPSHمع
و�ضعني عاملني وواح��د احتياط .وتبلغ قدرة
م�ضخة منتج غ��از البرتول ال�سائل  80م/3
�ساعة (لكل م�ضخة).

جانب من من�ش�آت م�صفاة ميناء عبداهلل

تقارير مف�صلة عن جميع الإجراءات ل�ضمان
�إدارة نوعية الهواء ب�شكل مالئم �أثناء البناء
والت�شغيل ،والت�أكد من �أن الغبار ال يعر�ض
�صحة املوظف للخطر �أو يكون له �آثار �سالمة
�سلبية على املوقع ،ويقلل من الإزع��اج الناجت
عن الت�ساقط يف املجتمعات املحيطة� ،إ�ضافة
�إىل �ضمان منع االنبعاثات ال�ه��ارب��ة ،مب��ا يف
ذلك الروائح والغبار والدخان والأبخرة� ،أو
التحكم فيها بحيث ال ت�سبب �أي �إزعاج ،واحلد
من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري من
خالل ا�ستخدام الطاقة.

تقييم املردود البيئي واالجتماعي
تقييم املردود البيئي واالجتماعي
مل�شاريع فئة "�أ"
خطة الإدارة البيئية
امل�شاريع املقرتحة وامل�صنفة كفئة "أ" حتتاج ت��وف��ر خطة الإدارة البيئية واالجتماعية
لتقدمي الوثائق التالية:
( ،)ESMPوب �ف �ع��ال �ي��ة الآل� �ي ��ة ال �ت��ي من
• تقرير نطاق الدرا�سة ال�شاملة لتقييم الآثار .خاللها يتم التو�صل �إىل نتائج تقييم الأثر
• البيئية واالجتماعية مبا يف ذلك الت�شاور مع البيئي واالجتماعي ( ،)ESIAو�إج��راءات
اجلمهور واملعنيني.
التخفيف املرتبطة بها وال�ت��ي �ستنفذ بعد
• تقرير الدرا�سة ال�شاملة لتقييم املردود البيئي انتقال امل ���شروع م��ن مرحلة ال��درا��س��ة �إىل
واالجتماعي �شامال ا�ست�شارة �أفراد املجتمع .مراحل الإن�شاء والت�شغيل ،و�إيقاف الت�شغيل
• خطة الإدارة البيئية.
يف نهاية املطاف .على هذا الأ�سا�س ،تعد خطة
• تقرير املراقبة �أثناء الإن�شاء والت�شغيل.
الإدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMPهي
الو�سيلة التي يتم من خاللها ت�صميم طرق
�إدارة ال�ضو�ضاء
�أهداف حماور تقييم
منهجية لإدارة الأعمال �أو الإدارة البيئية تقت�ضي خطة �إدارة ال�ضو�ضاء �ضمان �أن تكون
املردود البيئي واالجتماعي
املعدات ،وال�ضواغط ،واملولدات الكهربائية،
التنظيمية.
• تقدمي و�صف عام عن امل�رشوع.
وال�سفح باملحاجر ،وما �إىل ذلك ،بها نظام �إدارة
�إدارة جودة الهواء
• جمال العمل امل�ؤ�س�سي والقانوين والإداري.
�صوتيا مينع ال�ضو�ضاء م��ن جت��اوز املعايري
• ت �ع��ري��ف م �ب��دئ��ي ل �ل �ق �� �ض��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة تقت�ضي خ�ط��ة �إدارة ج ��ودة ال �ه��واء تقدمي القيا�سية.
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة املحتملة وامل��رت�ب�ط��ة
خطة �إدارة ال�ضو�ضاء
الحرص على الحد
بامل�رشوع املقرتح.
وهي �إدارة املياه العادمة واجلريان ال�سطحي
• م�شاركة العامة.
من المخاطر جراء نقل
ملياه الأمطار من املوقع ،وحتقيق تخفي�ضات
• خطة الإدارة االجتماعية والبيئية.
الغاز بالناقالت من أهم
ذات م�غ��زى يف ا��س�ت�خ��دام امل �ي��اه ع�بر امل��وق��ع،
• خ �ط��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل� ���ش�روع وامل� � ��وارد التقنية
وتعظيم �إعادة ا�ستخدام املياه العادمة.
أهداف المشروع
الأ�سا�سية.
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تطوير
الدائرة التجارية

إنجازات وطموحات!
الدائرة التجارية واح��دة من �أك�بر و�أه��م دوائ��ر �شركة البرتول
الوطنية الكويتية من حيث عدد املوظفني وعدد الأق�سام والأعمال
واملهام املوكلة �إليها ،حيث يبلغ عدد موظفي التجارية  200موظفا
مقيدين بـ � 8أق�سام تتنوع مهامها بني امل�شرتيات وتوقيع العقود
والدعم التجاري و�ضمان اجلودة والتن�سيق اخلارجي واملخازن،
وغريها من املهام التي حققت فيها الدائرة العديد من الإجنازات
عرب �أدائها املتوازن تطبيقا لر�ؤية ال�شركة.
يف ال�سطور القادمة �سنعر�ض �أهم �إجنازات الدائرة التجارية خالل
العام املايل احلايل  2019/2018والطموحات والأهداف التي ت�سعى
الدائرة لإجنازها قبل نهايته.
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الثاقب :التجارية

وفرت  11.43مليون

دينار بالتفاوض على
عروض توريد المواد

الثاقب خالل تفقده �سري العمل يف املواقع التابعة للدائرة التجارية

عدة مهام
ت �ق��وم ال ��دائ ��رة ال�ت�ج��اري��ة ب ��أع �م��ال ع ��دة منها
� �ش��راء و�إدارة امل � ��واد ل �ت��وف�ير اح �ت �ي��اج��ات
امل�صايف والت�سويق املحلي من املواد واملعدات،
بالإ�ضافة اىل عمليات ا�ستالم وتخزين املواد
مبخازن ال�رشكة واملحافظة عليها واحلر�ص
على �أن تكون بحالة جيدة حتى يتم �رصفها
للم�ستخدمني.
كما تقوم بتجهيز العقود واالتفاقيات ملقاوالت،
و�أعمال ال�صيانة ،واخلدمات وكذلك امل�شاريع
والأع� �م ��ال اال��س�ت���ش��اري��ة ،وحت��ر���ص ال��دائ��رة
التجارية على �أن تقوم مبهامها على �أكمل وجه.
�أبرز �إجنازات
وبهذا ال�صدد قال مدير الدائرة نا�رص الثاقب
�إن الدائرة حققت العديد من الإجنازات خالل
العام امل��ايل احل��ايل ،ك��ان من �أب��رزه��ا �إ�صدار
هيكل جديد للدائرة يركز على تر�شيد عدد
 14.86مليون دينار وفر
عبر تعميم مواصفات
المواد واالستخدام
األمثل للمخزون

ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة ،و�إع � ��ادة هيكلة بع�ض
الأق �� �س��ام ،وت��دوي��ر العاملني ب�ين الأق���س��ام.
وك��ان��ت نتيجة ذل��ك انخفا�ض ع��دد الأق���س��ام
بالدائرة التجارية من � 10إىل � 8أق�سام.
وت �ه��دف ه ��ذه اخل �ط��وة �إىل ت�غ�ي�ير �أ��س��ال�ي��ب
و�إج ��راءات العمل مبا ي�ضمن حت�سني الأداء
وزي��ادة الكفاءة يف العمل ،وتر�شيد التكاليف
مع �ضمان تقدمي خدمة �أف�ضل للم�ستخدمني
واملتعاملني مع الدائرة التجارية.
وبالإ�ضافة �إىل عملية الهيكلة قامت الدائرة
بتوفري ما يقارب من مبلغ  11.43مليون دينار
كويتي نتيجة التفاو�ض على العرو�ض املقدمة
لتوريد امل ��واد ومل �ق��اوالت الأع �م��ال والتكليف
باخلدمات وتعديل �رشوط بع�ض االتفاقيات.
كما وفرت ما يقارب من مبلغ  14.86مليون
دينار كويتي نتيجة تعميم موا�صفات املواد
ذات امل�صدر الوحيد ،واال�ستخدام الأمثل ملواد
املخزون املوجودة لتلبية احتياجات الدوائر
املختلفة.
امل�شرتيات والبيئة
ومن �إجن��ازات الدائرة �أي�ضا تطبيق املبادرة
اخلا�صة ب�سيا�سة ال���شراء ال�صديقة للبيئة
وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،وا�ست�صدار قرار
ج��دي��د م��ن جمل�س الإدارة ب�ش�أن م�شرتيات

امل��واد والتكليف بخدمات ومقاوالت الأعمال
وال��درا� �س��ات اال�ست�شارية وب�ي��ع الأ��ص�ن��اف
امل�ستغنى عنها بال�شـركة.
وكذلك متابعة ومراقبة املخزون والتن�سيق مع
الدوائر ال�ستخدام املواد التي تطلب لعمليات
ال�صيانة وتنفيذ امل�شاريع ،الأمر الذي �ساهم
يف �رصف مواد بقيمة  10,6مليون دينار وعدم
تكد�سها باملخازن .وبذلك جنحت الدائرة يف
حتقيق خف�ض يف قيمة امل �خ��زون مببلغ 1.5
مليون دينار كويتي يف العام 2018 /2017
ع��ن قيمة امل�خ��زون للعام امل��ايل ال�سابق على
الرغم من دخول وا�ستالم مواد جديدة.
وقامت ال��دائ��رة خ�لال ه��ذا العام بالت�رصف
يف امل��واد التي مل يعد لها حاجة بقيمة دفرتية
ت�صل  11مليون دينار كويتي من خالل بيعها
عن طريق مزايدة عامة طبق ًا للإجراءات املتبعة
بال�رشكة ،للح�صول على �أع�ل��ى قيمة منها،
ولتوفري م�ساحات التخزين.
تطبيق المبادرة
الخاصة بسياسة
الشراء الصديقة للبيئة
ووضعها موضع التنفيذ
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متكنت الدائرة من �إجناز ثالث اتفاقيات هامة خالل ال�سنة املالية احلالية

نظام املناق�صات
و�أ�شار الثاقب �إىل �أنه مت خالل العام املا�ضي
ا��س�ت�ح��داث تطبيق "نظام �إدارة امل�ع��رف��ة يف
املناق�صات" وو�ضعه على �صفحة ال��دائ��رة
ال�ت�ج��اري��ة الإل �ك�ترون �ي��ة لي�سمح للموظفني
بالدائرة ب�رسعة احل�صول على امل�ستندات
والوثائق النموذجية وال�ق��رارات والقوانني
الالزمة ،الأمر الذي �سي�ساهم يف �رسعة الأداء
ودقة العمل وزيادة الإنتاجية ومن ثم تخفي�ض
الدورة امل�ستندية.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ه��ذا الربنامج يوفر
�أي�ضا للموظفني �إمكانية الو�صول �إىل املكتبة
ال�ضخمة التي تتو�سع مب��رور الوقت ،وهي
مليئة بالفيديوهات التعليمية الق�صرية التي
ت�رشح املعلومات التي يحتاجونها ملعاجلة
�أعمالهم اليومية.
إبرام  3اتفاقيات
توريد طويلة األجل
وتوقيع عقود إنشاء
 19محطة وقود
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ول���ض�م��ان حت���س�ين اخل��دم��ة ق��ام��ت ال��دائ��رة
ال�ت�ج��اري��ة بعمل ا�ستبيان لقيا�س م�ستوى
ر��ض��ا امل�ستخدمني ع��ن �أداء ال ��دائ ��رة ،عرب
اال�ستعانة مب�ست�شار حملى متخ�ص�ص ،الذي
ق��ام بدرا�سة وحتليل خمرجات اال�ستبيان،
و�أ��س�ف��رت ه��ذه ال��درا��س��ة ع��ن م�ستوى ر�ضا
جيد للدائرة مع تبيان مواطن القوة وفر�ص
التح�سني والتطوير.
عقود واتفاقيات
وت��اب��ع الثاقب ق��ائ� ًلا �إن ال��دائ��رة ا�ستطاعت
خالل العام املايل اجل��اري �إجن��از  3اتفاقيات
ط��وي�ل��ة الأج� ��ل ل �ت��وري��د امل� ��واد وق �ط��ع غيار
للم�ضخات ،ومواد كيماوية ،ومعدات و�أدوات
للحماية ال�شخ�صية من احلريق.
وكذلك توقيع عقود �إن�شاء  19حمطة تعبئة
وق� ��ود وه ��ي م��ن امل �� �ش��اري��ع اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
واحليوية ل�رشكة ال�ب�ترول الوطنية ولدولة
الكويت.
وكنتيجة ل�ل�بروت��وك��ول امل��وق��ع م��ع ال�رشكة
الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة تقوم
الدائرة بامل�ساعدة يف �إع��داد وط��رح وا�ستالم
وتقييم العطاءات و�إعداد التو�صية بالرت�سية

بعد املفاو�ضات مع املقاول ،حيث �أمكن حتقيق
وفر قدره  53,15مليون دوالر �أمريكي بن�سبة
 % 32.5من قيمة العرو�ض املقدم.
وا�ستمرار الدعم املقدم من ال��دائ��رة للفرق
القائمة على حت�ضري التجهيزات الالزمة لبدء
م�رشوع الوقود البيئي ،وذلك من خالل عمل
بع�ض التعديالت بالعقود القائمة ل�ضمان
الت�شغيل يف املوعد امل�ستهدف.
وك��ذل��ك احل���ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات ال�لازم��ة
واع�ل�ان ال�ط��رح امل�سبق للمناق�صة اخلا�صة
بتوريد وان�شاء وت�شغيل و�صيانة م�رشوع
ال��دب��دب��ة للطاقة ال�شم�سية ،وه��و واح ��د من
امل�شاريع اال�ستثمارية الهامة التي توليها
م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية اهتماما كبريا
باعتباره م�ب��ادرة حيوية م��ن جانب القطاع
النفطي للم�ساهمة يف توفري نحو  % 15من
نسعى لتوفير 6
مليون دينار من
عمليات شراء المواد
والتكليف باألعمال

�ساهمت الدائرة التجارية يف تطوير نظام �إدارة املواد (ماك�سيمو)

احتياجات البالد من الطاقة البديلة.
كما �ساهمت الدائرة بتطوير وحت�سني �أداء
نظام �إدارة املواد (ماك�سيمو) ،بالتن�سيق مع
دائ��رة تقنية املعلومات ،حيث مت ا�ستحداث
العديد من التقارير وكذلك مت ميكنة العديد من
الوظائف والإج��راءات التي �ساعدت الدائرة
التجارية والكثري م��ن دوائ ��ر ال�رشكة التي
تتعامل معها على �أداء �أعمالها ب�سهولة.
ونوه الثاقب �إىل �أن الدائرة التجارية جنحت
خ�لال العام امل��ايل اجل��اري مبعاجلة املخاطر
العالية املدونة ب�سجل املخاطر اخلا�ص بها،
وزي ��ادة ت��داب�ير ال��رق��اب��ة لل�سيطرة عليها يف
امل�ستقبل ،الأم� ��ر ال ��ذي �أدى �إىل انخفا�ض
العدد الإجمايل للمخاطر العالية من � 7إىل 4
بن�سبة حت�سن بلغت  % 43وال يوجد حالي ًا �أي
خماطر عالية بالدائرة.
تخطط الدائرة لتخفيض

قيمة المخزون 5

مليون دينار بنهاية
العام المالي

طموحات و�أهداف
وق ��ال ال�ث��اق��ب �إن �سقف ط�م��وح��ات ال��دائ��رة
امل�ت��وق��ع حتقيقها و�إجن ��ازه ��ا بنهاية ال�سنة
املالية  2019/2018مرتفع ،حيث تعمل حاليا
على تطبيق خطة ا�سرتاتيجية لزيادة كفاءة
وق ��درات العاملني ،خا�صة امللتحقني اجلدد
بالدائرة وذل��ك عرب �إع��داد برنامج لتدريبهم
يعتمد على احلاجات الفعلية لرفع مهاراتهم.
وتعمل اخلطة �أي�ضا على حت�سني وتطوير
�أ�ساليب العمل بالدائرة وحتقيق �أكرب قدر من
الوفر يف عمليات الدائرة التجارية واملتمثلة
يف ��ش�راء امل� ��واد واحل �� �ص��ول ع�ل��ى اخل��دم��ات
ومراقبة املخزون ،حيث تتطلع الدائرة �إىل
حتقيق نتائج ملمو�سة بنهاية العام.
وت�سعى الدائرة قبل نهاية العام كذلك ال�ست�صدار
قرار جديد ملجل�س الإدارة ب�ش�أن م�شرتيات املواد
والتكليف بخدمات ومقاوالت الأعمال والدرا�سات
اال�ست�شارية وب�ي��ع الأ� �ص �ن��اف امل�ستغنى عنها
بال�شـركة ليحل حمل القرار احلايل.
خمطط التوفري
واختتم الثاقب ب��الإ��ش��ارة �إىل �أن ال��دائ��رة
تعمل ع�ل��ى ا�ستكمال خم�ط��ط ال�ت��وف�ير من

عمليات ��شراء امل��واد والتكليف بالأعمال،
حيث مت حتقيق وف��ر بلغ حتى الآن 1,65
مليون دينار كويتي نتيجة التفاو�ض على
�أ�سعار العرو�ض املقدمة ،وت�سعى الدائرة
لي�صل هذا الوفر �إىل  6مليون دينار كويتي
بنهاية مار�س .2019
كما تخطط الدائرة لتحقيق مزيد من التخفي�ض
يف قيمة املخزون بنهاية العام بحوايل  5مليون
دينار كويتي عن العام املا�ضي ،وهو ما يتطلب
و�ضع �سيا�سة تخزين جديدة خالل هذا العام
لتحديث �سيا�سات التخزين للو�صول �إىل
الو�ضع الأمثل.
وي� �ج ��رى ح��ال �ي��ا ال�ت�ح���ض�ير ل�ع�م��ل م�ق��ارن��ة
لأ�ساليب و�إج� ��راءات ومعايري قيا�س الأداء
لإدارة املخزون مع بع�ض ال�رشكات العاملية
والإقليمية الختيار �أف�ضل الأ�ساليب املتبعة.
سقف مرتفع لطموحات
الدائرة التجارية
المتوقع تحقيقها خالل
السنة المالية الحالية
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عنصر
بشري
العاملون في عقود المقاولين

ٌ
ُح ٌ
صانة
قوق ُم
ال تدخر ال�شركة جهدا يف تقدمي الرعاية الكاملة لكافة العاملني بها ،فهي
تعطي �أولوية كربى للعن�صر الب�شري ،باعتباره القلب الناب�ض يف �أية
م�ؤ�س�سة ،وهو ثروتها الثمينة.
وقد رحبت ال�شركة بتطبيق معايري �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة
املرتبطة باتفاقية ال�شركة مع وك��االت االئتمان وبنوك الإق��را���ض
العاملية ،التي جاءت �ضمن �صفقة التمويل اخلارجي مل�شروع الوقود
البيئي ،وت�ضمنت حتديث مبادئ رعاية حقوق العاملني يف ال�شركة يف
عقود املقاولني ،وذلك ب�إ�ضافة بع�ض امل�ؤ�شرات القيا�سية العاملية عليها.

مبادرة ال�شركة
لقد ب��ادرت " البرتول الوطنية" با�ستكمال
املبادئ التوجيهية اخلا�صة ب�رشوط و�أحكام
�إر�شادات ال�صحة وال�سالمة والبيئة للمقاول
امل�ط�ب�ق��ة ح��ال�ي��ا يف ال ���شرك��ة ،وال �ت��ي �سيتم
�إدراجها يف مناذج العقود اجلديدة .و�أطلقت
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حملة توعوية وعر�ضا مرئيا ال�ستعرا�ض
النطاق وامل�س�ؤوليات واملتطلبات القانونية
و�أه ��م امل��راج��ع امل�ستخدمة يف حت��دي��ث هذا
الإج� ��راء ،ودع��ت جميع املقاولني لاللتزام
بجميع ال �ق��وان�ين ال��وط�ن�ي��ة وم�ع��اي�ير �أداء
م�ؤ�س�سات التمويل الدولية.

تحديث مبادئ رعاية
حقوق العاملين في
عقود المقاولين بإضافة
مؤشرات قياسية عالمية

�أهم املبادئ
ت�شري مهند�سة البيئة فاطمة ال���ش�م��روخ �إىل
�أن تطبيق ه��ذه املبادئ التوجيهية ي�شمل عدة
جماالت منها ال�سيا�سة العامة للموارد الب�رشية،
وع�ق��ود ال�ت��وظ�ي��ف ،وال��دف��ع ،و��س��اع��ات العمل
و�أوق� ��ات ال��راح��ة و�إج� ��ازات نهاية الأ��س�ب��وع،

ال�سفري الهندي يتفقد �أو�ضاع �أبناء جاليته العاملني يف م�شاريع ال�رشكة  ..يف الإطار املهند�سة فاطمة ال�شمروخ

والإج � � ��ازات امل���س�ت�ح�ق��ة ،وم�ن�ظ�م��ات ال�ع�م��ال،
والتظلمات ،وعمالة الأطفال ،وحرية االنتقال،
وال ��دي ��ون ،والإج� �ب ��ار ع�ل��ى ال�ع�م��ل ،وال�صحة
وال�سالمة ،والإق��ام��ة ،وو�سائل النقل ،و�إنهاء
العقد وال�ع��ودة �إىل الوطن ،وكذلك ال�سلوك يف
املجتمع املحلي ،وكذلك التدقيق وت�شكيل فريق
التدقيق ،وتطبيق خطة التدقيق ،والتو�صيات
وتقارير املتابعة.
وتتابع ال�شمروخ ا�ستعرا�ض �أه��م ما تت�ضمنه
التوجيهات اجلديدة كما يلي:
ال�سيا�سة العامة للموارد الب�شرية :يتعني
على امل �ق��اول تنفيذ ال�سيا�سات والإج � ��راءات
الداعمة لإدارة العمل ،كما يجب �أن تكون هذه
ال�سيا�سات والإج � ��راءات متوافقة م��ع جميع
القوانني واللوائح املعمول بها يف ال�رشكة.
عقود التوظيف :ي�ضمن املقاول �أن عقود العمل
ال�صادرة للعمال مكتوبة باللغة العربية واللغة
الأم للعامل.
تحرص الشركة على
تقديم الرعاية للعاملين
والعنصر البشري أولويتها
وثروتها الثمينة

و�أن ي�ت��واف��ق عقد العمل م��ع جميع القوانني
املعمول بها و�أن يحتوي كحد �أدنى على امل�سمى
الوظيفي ،والأجور ال�شهرية ،و�ساعات العمل،
وفرتة التجربة ،والإجازات امل�ستحقة.
التوظيف :يجب على امل �ق��اول ال�ت��أك��د م��ن �أن
جميع ت�صاريح العمل والت�أ�شريات املعمول بها
�صاحلة ومطابقة للقوانني واللوائح ال�سارية،
حيث يتم �إ��ص��داره��ا للعمال قبل ب��دء العمل يف
من�ش�آت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
وي �ج��ب ع�ل��ى امل �ق ��اول ال �ت ��أك��د م��ن �أن وك ��االت
التوظيف اخلا�صة امل�شاركة يف توظيف العمال
لديها جميع الرتاخي�ص املطلوبة ،ويحظر على
وك ��االت التوظيف اخلا�صة �أو امل�ق��اول فر�ض
ر�سوم اال�ستقدام من العمال ،ويجب على املقاول
االحتفاظ بجميع �سجالت التوظيف وتقدميها
لل�رشكة عند الطلب.

العمل تكون وفقا جلميع ال�ق��وان�ين واللوائح
املعمول بها ،حيث يحق للعامل ا�سرتاحة ملدة
�ساعة واحدة بعد العمل ملدة � 5ساعات متوا�صلة.
وق��د تكون هناك ح��االت ،لأ�سباب فنية طارئة،
�أو لأ�سباب ت�شغيلية قد يطلب من العامل العمل
خالل فرتة الراحة.
يحق للعامل احل�صول على عطلة نهاية �أ�سبوع
مدفوعة الأج��ر مبا يعادل � 24ساعة متوا�صلة
لكل � 6أي��ام عمل ،ويجب على املقاول االلتزام
مبتطلبات ال�ع�م��ل الإ�� �ض ��ايف ك�ح��د �أدن� ��ى وفقا
لقوانني العمل الكويتية.

الإج������ازات امل�����س��ت��ح��ق��ة :خ �ل��ال ال �ع �ط�لات
الر�سمية ،يحق للعامل �إج��ازة من العمل ب�أجر
كامل ،وبالن�سبة للعامل الذي يطلب منه العمل
خ�لال العطالت ،ي�ضمن امل�ق��اول ح�صوله على
راتب مزدوج.
يجب على املقاول مراعاة املتطلبات التالية والتي
الدفع :يجب على املقاول �ضمان دفع الرواتب يف
حتكمها قوانني العمل يف الكويت:
موعد �أق�صاه اليوم اخلام�س من ال�شهر التايل - ،مب�ج��رد �إمت ��ام � 6أ��ش�ه��ر م��ن ال�ع�م��ل ،يحق
بحيث يكون الدفع بالعملة الكويتية مبا�رشة
�إىل ح�ساب امل�رصف املحلي ،وال يقل الراتب عن
فاطمة الشمروخ :مبادئ
املرتب ال�شهري ،ح�سب ما هو حمدد يف وثيقة
توجيهية تشمل جوانب
العقد ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
�ساعات العمل و�أوق ��ات الراحة و�إج��ازات
نهاية الأ�سبوع :ي�ضمن امل�ق��اول �أن �ساعات

عدة واجبة االلتزام من
قبل المقاولين
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اهتمام البرتول الوطنية بحقوق العاملني يف عقود املقاولني يعزز من مكانتها و�سمعتها

للعامل احل�صول على �إجازة مدفوعة الأجر ملدة
 30يو ًما �سنويا.
 بناء على موافقة امل �ق��اولُ ،ي�سمح للعمالبتجميع �إجازات �سنوية ملدة �سنتني.
 ي�ضمن امل �ق��اول م�ن��ح ال�ع��ام��ل  21يوما�إجازة مدفوعة الأجر لأداء فري�ضة احلج عند
الطلب ومل��رة واح��دة فقط خالل فرتة عمله،
ويكون ذلك بعد ا�ستكمال �سنتني متتاليتني
من العمل.
 يف حالة وفاة زوج املر�أة العاملة يحق لهااحل�صول على �إج��ازة مدفوعة الأج��ر مل��دة 4
�أ�شهر و� 10أي��ام من تاريخ الوفاة �إذا كانت
م�سلمة ،ومتنح امل��ر�أة العاملة الغري م�سلمة
�إجازة مدفوعة الأجر ملدة  21يوما.
 يحق للعامل احل�صول على �إج��ازة مر�ضيةوفقا لقانون العمل الكويتي.

تطوير إرشادات الصحة
والسالمة والبيئة
وتضمين ذلك في عقود
المقاولين الجديدة

حرية االن��ت��ق��ال وال��دي��ون والإج��ب��ار على
العمل:
 مينع امل �ق��اول م��ن االح�ت�ف��اظ ب�ج��واز �سفرالعامل.
 ي�ج��ب ع�ل��ى امل �ق ��اول ال���س�م��اح ل�ل�ع�م��ال بتقدميج��وازات �سفرهم طواعية لأغرا�ض حفظها ب�شكل
�آمن وال�سماح لهم بحرية الو�صول �إليها عند الطلب.
 يجوز للعامل �أن ينتقل من �صاحب عمل �إىل�آخر بعد خدمة م�ستمرة ملدة �سنة واحدة وب�إذن
من �صاحب العمل ال�سابق.
 يحظر الإج �ب��ار على العمل يف ك��ل مواقعمنظمات العمالُ :ي�سمح للعمال باالن�ضمام �إىل البرتول الوطنية.
 ع�ن��دم��ا ي�ت��م ت �ق��دمي ق��ر���ض ل�ل�ع��ام��ل م��ن قبلنقابات العمال احلالية.
املقاول ،ال ي�سمح للمقاول بخ�صم �أكرث من %10
التظلمات :يجب على املقاول �ضمان وجود �آلية من �أجر العامل.
وا�ضحة ت�سمح للعامل بتقدمي ال�شكاوى و�إيجاد
احللول لها ،كما يجب تو�ضيح هذه الآلية للعمال ال�صحة وال�سالمة:
 oيجب الت�أكد من تنفيذ جميع الإج ��راءات
من خالل برنامج التعريف اخلا�ص بهم.
ل�ضمان �صحة و�سالمة ورفاهية العمال.
عمالة الأطفال :ال يجوز للمقاول توظيف �أي  oيجب على املقاول تنفيذ العمل وفقا جلميع
عامل يقل عمره عن  18عاما.
قواعد الأمن وال�سالمة.
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 oمي �ن ��ع ال� �ع ��ام ��ل م� ��ن ال �ع �م ��ل يف امل �ن��اط��ق
اخلارجية بني ال�ساعة � 11صباحا و 4م�سا ًء
�أو �إذا جت ��اوزت درج ��ة احل ��رارة ( 49درج��ة
مئوية) خالل الفرتة من �شهر يونيو �إىل �شهر
�أغ�سط�س ،وفقا ملا ين�ص عليه املر�سوم الوزاري
ب�ش�أن الإجهاد احلراري.
�� oس�ي�ت�خ��ذ امل� �ق ��اول الإج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
لتح�سني ال�صحة العقلية للعمال ،ويجب على
املقاول تدريب امل�رشفني على العاملني لتحديد
عالمات القلق واالكتئاب وال�ضغط النف�سي،
كما يجب على املقاول ت�شجيع العمال على طلب
امل�ساعدة �أثناء االكتئاب/الإجهاد.
الإقامة:
 oيجب على امل�ق��اول توفري ال�سكن املنا�سب
جلميع ال�ع�م��ال وف�ق��ا للمعايري امل�ع�م��ول بها يف
ال�رشكة.
 oيجب على املقاول احل�صول على موافقة كل
من وزارة ال�صحة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
لل�سكن املقدم للعمال.
 oي�ضمن امل �ق ��اول تنفيذ ب��رن��ام��ج ال�صيانة
والتنظيف املنتظم ملحل �إقامة العمال.
 oي�ج��ب �أن ت�ق��وم ال���شرك��ة ب ��إج ��راء عمليات
تفتي�ش ر�سمية ل�سكن العمال كجزء من التدقيق
ال�شهري لرعاية العمال.
 oاملتطلبات العامة ل�سكن العمال ت�شمل عدة
جوانب منها على �سبيل املثال:

متنع الإجراءات املتبعة املقاول من االحتفاظ بجواز �سفر العامل

ال�سلوك يف املجتمع املحلي:
 .1ال�سالمة من احلرائق.
 .2الإ�سعافات الأولية.
 oيتعني على املقاول الت�أكد من �إب�لاغ جميع
 .3ال�سالمة الكهربائية.
العمال ،وحثهم على االلتزام ،مبا يلي:
 .4الأمن.
 .1توقعات الإدارة العليا ل�سلوك العمال يف
املجتمع.
و�سائل النقل:
 oيجب على املقاول توفري و�سائل نقل جمانية  .2املخاطر ال�صحية.
ل�ل�ع�م��ال م��ن و�إىل م �ك��ان ال�ع�م��ل ،ك�م��ا ي�ج��ب �أن  .3املخاطر املرتبطة بالتدخني وما �إىل ذلك.
تتوافق و�سائل النقل مع جميع متطلبات ال�رشكة  .4العواقب املحتملة والإجراءات الت�أديبية.
القانونية.
التدريب :يجب على امل �ق��اول ت��وف�ير التدريب
 oي���ض�م��ن امل � �ق� ��اول �أن ي �ت��م ت ��دري ��ب جميع
للعمال على متطلبات هذا الإجراء كجزء من عملية
ال�سائقني احلا�صلني على رخ�صة قيادة �صاحلة
التعريف الأولية.
لال�ستخدام.
 oيجب على �سائقي احلافالت �إيقاف احلافلة يف التدقيق :يجب على املقاول عمل ج��دول زمني
منطقة وقوف ال�سيارات املخ�ص�صة.
للتدقيق ي�شمل جميع عنا�رص الإجراءات اخلا�صة
 oيجب على املقاولني الذين لديهم عدد كبري من بالوثيقة.
املوظفني الذين يحتاجون �إىل حافالت متعددة� - ،سيتوىل املقاول عملية التدقيق مرة واحدة
تعيني م�رشف على كل حافلة ل�ضمان التزام العمال على الأق��ل كل � 3أ�شهر ،وعليه �أن يقدم تقرير
بنظام ال�رشوع �أو النزول من احلافلة ب�شكل �آمن املراجعة لل�رشكة.
ومنظم.
 �ستقوم ال�رشكة ب��إج��راء عمليات التدقيق،وتغطي جميع عنا�رص هذه الوثيقة كل �ستة �أ�شهر
�إنهاء العقد والعودة �إىل الوطن:
� oسيحافظ املقاول على تكاليف �إعادة العامل با�ستخدام قائمة التدقيق.
�إىل بلده الأ�صلي والت�أكد من دفع ما يلي للعامل :ت�شكيل فريق التدقيق:
 .1يجب على املقاول تقدمي دفعة نقدية بالكامل يتم ت�شكيل جلنة التدقيق من قبل امل�رشف على
لأية �إجازات مرتاكمة عند انتهاء عقد العمل.
ال�ع�ق��د وت�ت�ك��ون م��ن رئ�ي����س ف��ري��ق ال�ت��دق�ي��ق مع
 .2ي�ج��ب ع�ل��ى امل �ق ��اول �إخ �ط ��ار امل��وظ��ف مب��دة �أع�ضاء الفريق التاليني:
اخلدمة وتاريخ انتهائها.
 .1م�س�ؤول االمتثال لربنامج رعاية العمال.

 .2مهند�س املوقع للعقد.
 .3مهند�س �سالمة املوقع من البرتول الوطنية.
 .4مهند�س بيئة من البرتول الوطنية.
 .5مدير ال�صحة وال�سالمة والبيئة للعقد.
• تنفيذ خطة التدقيق :يجب �إع ��داد نتائج
التدقيق وتقرير التو�صيات و�إحالتها ر�سم ًيا
�إىل املقاول ،مع تقدمي ن�سخة �إىل جميع �أع�ضاء
فريق التدقيق.
• �ضمان متابعة جميع التو�صيات والت�أكد من
تنفيذها.
• يتم ت�ق��دمي تقرير املتابعة البيئية م��ن قبل
امل�سئول عن العقد من البرتول الوطنية �إىل رئي�س
فريق البيئة كل �ستة �أ�شهر.
• ي�ج��ب ع�ل��ى امل �ق ��اول االح �ت �ف��اظ بال�سجالت
التالية ،و�إتاحتها لل�رشكة عند الطلب:
 oمتارين الإخالء يف حاالت الطوارئ.
� oسجالت ال�صيانة.
� oسجل الأمن.
� oسجل التظلمات والوثائق اخلا�صة بها.
� oسجل االحتفاظ بجوازات ال�سفر طواعية.
� oسجالت التدريب التعريفي.
 oتفا�صيل الإ�سعافات الأولية /الطاقم الطبي.
� oسجالت العالج الطبي.
 oتفا�صيل عن امل�رشفني.
 oت�ق��اري��ر ال�ت��دق�ي��ق والأدل � ��ة ال��داع �م��ة لتنفيذ
تو�صيات التدقيق.
29

جهود

بمواجهة موجة األمطار

متميز
أداء
ِّ
م��رت ال��ب�لاد م ��ؤخ��را ب��ظ��رف ا�ستثنائي جن��م ع��ن تقلبات الطق�س
امل�صحوبة ب�أمطار غزيرة ،الأمر الذي ا�ستدعى تفعيل حالة الطوارئ
ورفع اال�ستعدادات �إىل الدرجة الق�صوى .وقد قامت �شركة البرتول
الوطنية الكويتية من جانبها بتفعيل خطة الطوارئ واتخذت العديد
من الإج��راءات االحرتازية ،مما �ساهم يف ا�ستمرار عمل امل�صايف وفق
برناجمها املعتاد.
وقد بذل العاملون بامل�صايف خالل هذه الفرتة جهودا كبرية يف مواجهة
الآثار الناجمة عن تلك احلالة اجلوية الطارئة ،ف�ساهموا يف التقليل
من الأ�ضرار التي تعر�ضت لها مدينة االحمدي واملناطق ال�سكنية
املجاورة.
وقد �أظهر موظفو ال�شركة خالل تلك الظروف اال�ستثنائية �أن ابناء
الكويت يف كل موقع هم جنود يف خدمة وطنهم الغايل ،فتعاملوا مع
الو�ضع باحرتافية كبرية ،ومت تكثيف اجلهود وتوجيه الطاقات ل�ضمان
ا�ستمرارية توفر املنتجات البرتولية �سواء داخل الكويت او للت�صدير.
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نجاح الفت لجهود
الشركة بالتعامل مع
تقلبات الطقس التي
شهدتها البالد

مت ت�سخري معدات ال�رشكة للتعامل مع الظروف الطارئة

�شكر وتقدير
وبهذه املنا�سبة قدم الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ال�ب�ترول الوطنية الكويتية املهند�س حممد
غازي املطريي ال�شكر والتقدير لكل املوظفني
الذين تواجدوا يف مواقع عملهم �أثناء حالة
الطوارئ ،وخ�ص العاملني يف م�صفاتي ميناء
عبداهلل وميناء الأحمدي ويف املكتب الرئي�سي
والت�سويق املحلي ويف امل�شاريع وم�رشوع
الوقود البيئي بالإ�ضافة �إىل �رشكة كافكو،
الذين �أدوا واجبهم ب�أف�ضل �صورة ممكنة،
وبفاعلية جعلت ال�رشكة توا�صل �أداء دورها
املعتاد.
وعرب عن امتنانه اخلا�ص للعاملني يف دوائر
تعزيز إجراءات
السالمة في بداية كل
موسم شتاء ودورات
طوارئ للعاملين

م�شاكل عدة جنمت عن تقلبات الطق�س  ..يف الإطار املهند�س مزيد املطريي

العمليات ويف ال ��وردي ��ات ال��ذي��ن �أظ �ه��روا
تفانيهم حر�صهم على جت��اوز ه��ذه الفرتة
احلرجة من دون خلل �أو انقطاع يف العمل،
مما كان له كبري الأثر يف ا�ستمرار م�ستويات
الإنتاج كما هو خمطط له ،واملحافظة على
�سمعة ال�رشكة عرب تزويد ال�سوق املحلية
ب �ك��ل اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا و� �ض �م��ان ال�ت��زام��ات�ن��ا
الدولية.
وق��ال يف كلمة له موجهة للعاملني بال�رشكة
�إن هذه اجلهود اال�ستثنائية والعمل بروح
الفريق الواحد هي ما تعود عليه العاملون
يف البرتول الوطنية ،والتي جتلت يف العمل
الد�ؤوب والإح�سا�س العايل بامل�س�ؤولية ،مما
ي�ؤكد االحرتافية املتميزة التي يتمتعون بها
للتعامل مع كل الظروف اال�ستثنائية ،و�أنهم
�أهل للثقة العالية التي ن�ضعها فيهم.
م�صفاة ميناء عبداهلل
وللتعرف على اجلهود املبذولة والإج��راءات
امل�ت�ب�ع��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع م �ث��ل ه ��ذه ال��ك ��وارث

الطبيعية واحلاالت الطارئة املختلفة ،توجهت
جملة "الوطنية" للحديث م��ع رئي�س فريق
عمليات املنطقة اخلام�سة مب�صفاة ميناء
عبداهلل وامل�س�ؤول عن غرفة الطوارئ يف فرتة
الأمطار املهند�س مزيد فهد املطريي ،والذي
قام بدورة بتو�ضيح كيف ا�ستعدت امل�صفاة
مل��و��س��م ال���ش�ت��اء وك �ي��ف ق ��ام رج� ��ال دائ ��رة
العمليات بالتعاون مع مهند�سي وموظفي
كل دوائر امل�صفاة بالتعامل مع حالة الطق�س
ال�شديدة التي واجهت البالد من �أجل �ضمان
ا� �س �ت �م��رار ع �م��ل وح � ��دات امل �� �ص �ف��اة ب�شكل
طبيعي.
حرصت الشركة على
مساعدة المجتمع
المحيط وإرسال
ومولدات ومضخات

31

بد�أت خطة الطوارئ قبل تعر�ض البالد ملوجة الأمطار الغزيرة

خطة احرتازية
وق� ��ال امل �ط�ي�ري �إن خ �ط��ة ال� �ط ��وارئ ب ��د�أت
ق�ب��ل ه �ط��ول الأم��ط ��ار ع�بر ال�ق�ي��ام ب �ع��دد من
الإج ��راءات االح�ترازي��ة ،فقد قامت امل�صفاة
بتنظيف م�صارف مياه الأم �ط��ار وتخفي�ض
م�ستويات �أح��وا���ض ا�ستقبال امل�ي��اه ،كما مت
ا�ستخدام �أكيا�س الرمال لتوجيه جمرى املياه
�إىل امل�صارف و�إب�ع��اده��ا عن مناطق وح��دات
التكرير.
وم��ن الناحية الفنية مت �إخ ��راج ال�ب��واخ��ر من
اجل��زي��رة ال�صناعية للحفاظ على اجل��زي��رة،
وجتنب ت�رسيب املنتجات النفطية اىل البحر،
ك�م��ا مت خ�ف����ض م���س�ت��وى خ ��زان ��ات املنتجات
النفطية الح�ت��واء ع��دم ت�صدير املنتجات ملدة
خم�سة �أيام احرتازيا.
الحفاظ على مستوى
اإلنتاج وحماية الوحدات
والجزيرة الصناعية
على مدار الساعة
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خطط م�سبقة
و�أكمل املطريي قائال �إن الأداء املتميز الذي
قامت به دوائ��ر امل�صفاة مل يكن وليد اللحظة
�أو بال�صدفة حيث ان موظفي امل�صفاة يتدربون
ب��ا��س�ت�م��رار ع�ل��ى م��واج�ه��ة احل� ��االت ال�ط��ارئ��ة
وال � �ك� ��وارث ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ول��دي �ه��م ال �ع��دي��د من
الدورات التدريبية يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة والتي تدعم �أداءهم يف حاالت الطوارئ.
و�أو�ضح �أي�ضا �أن ال�رشكة ا�ستعدت قبل املو�سم
ال�شتوي ب ��إج ��راءات �سالمة ع��دي��دة ك�صيانة
امل�ضخات و�أدوات �شفط املياه.

تعامل احرتايف
و�أ�ضاف املطريي �أنه مع بداية موجة الأمطار
الغزيرة تعاملت امل�صفاة معها ب�شكل احرتايف،
فقد فعلت ف��ورا عمل جلنة ال �ط��وارئ ،والتي
قامت بدورها بتنظيم القوى العاملة �إىل ورديات
ل�ضمان ح�سن �سري العمل.
ثم متت زي��ادة اجل��والت التفقدية للم�صفاة،
وت��وف�ير اب ��راج �إن ��ارة متنقلة �إ�ضافية تعمل
مبولدات باملواقع الإنتاجية املختلفة ،وفعلت
خطة تنظيم ا�ستهالك البخار ،ثم رفع �إنتاج
ال �ه �ي��دروج�ين ل ��زي ��ادة �إن �ت ��اج ال �ب �خ��ار لدعم
وحدات امل�صفاة يف مواجهة انخفا�ض درجات
قواعد را�سية
احلرارة.
وقامت جلنة الطوارئ بت�شغيل عدد من املراجل و�أك� ��د امل �ط�يري �أن ق��واع��د وح� ��دات التكرير
با�ستخدام زيت الوقود لت�أمني البخار للم�صفاة بامل�صايف �أ�س�ست على عمق كبري يجعلها يف م�أمن
يف ح��ال ت��أث��ر وق��ود ال�غ��از ،ووف��ق ا�شرتاطات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ومت جتنب حرق توفير خدمات لوجستية
الغازات احلم�ضية للمحافظة على البيئة.
ولأن الظروف كانت ال ت�سمح بالتنقل ،وفرت وغذائية وطبية وأسرَّة
جلنة الطوارئ �أ�رسة للموظفني غري القادرين للموظفين العالقين
على العودة �إىل منازلهم ،وكانت جميع اخلدمات
بمواقع العمل
اللوج�ستية والغذائية والطبية متوافرة.

مت توفري مولدات وم�ضخات ل�سحب املياه يف مواقع ال�رشكة وخارجها

عن الأمطار ال�شديدة ،فقد مت ت�صميمها ملقاومة
ال�ع��دي��د م��ن ال �ك��وارث الطبيعية كالعوا�صف
الطوارئ مع بداية هطول
وال �� �س �ي��ول وال � � ��زالزل ،م��و��ض�ح��ا �أن م�ب��اين
م�صفاة ميناء عبداهلل م�صممة ملقاومة وحتمل
األمطار للتعامل مع
االنفجارات ال�شديدة ،حتى �أن ت�صميم الأبواب
تجمعات المياه
راع��ى ا�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة والبيئة
فتفتح الأبواب للخارج جتنبا للتطاير داخال يف
خطة للتعامل مع الظروف اجلوية التي مرت
حاالت العوا�صف �أو االنفجارات.
بها البالد منذ احلادي ع�رش من �سبتمرب املا�ضي
دعم املجتمع
م�ستخدمة � 12صهريجا تعمل على م��دار 24
ويف ختام حديثه قال املطريي �إن رجال طوارئ �ساعة ل�سحب الزيوت وامل��اء ،كما وزع��ت 48
م���ص�ف��اة م�ي�ن��اء ع �ب��داهلل مل ي�ك�ت�ف��وا مب��واج�ه��ة م�ضخة ل�سحب املياه مبختلف املواقع الإنتاجية
الأخ� �ط ��ار داخ� ��ل امل���ص�ف��اة ف �ق��ط ،ف�ق��د ق��ام��وا لتعمل ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة ،وحت�م��ي املناطق
مب�ساعدة املناطق املت�رضرة امل�ج��اورة ،حيث املنخف�ضة التي تتجمع فيها الأمطار.
�أر��س�ل��وا م�ضخات وم��ول��دات كهربائية لدعم و�ضمن اخلطة املو�ضوعة مت الت�أكد من �سالمة
وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء يف حم�ط��ة ال�شعيبة م�صارف مياه الأم�ط��ار ،وت��أم�ين جميع غرف
اجل� �ن ��وب� �ي ��ة ،ك �م ��ا وج � �ه� ��وا ف ��ري ��ق م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ح�ك��م وم �ن��اط��ق م���ض�خ��ات ت��زوي��د ال�سفن
الفي�ضانات �إىل الأم ��اك ��ن احل�ي��وي��ة املنكوبة باملنتجات النفطية مب�ضخات �شفط مياه ،وذلك
مبحافظة الأحمدي.
ل�ضمان ا�ستمرار �سري العمل.
ك�م��ا �شملت اخل�ط��ة االح�ت�رازي ��ة للتعامل مع
م�صفاة الأحمدي
م�صفاة ميناء الأحمدي �أي�ضا كانت على خارطة الأح��وال اجلوية الطارئة ن�رش �أب��راج الإن��ارة
الإج ��راءات االح�ترازي��ة ،فقد و�ضعت امل�صفاة املتنقلة يف خمتلف �أم��اك��ن العمل ط��وال فرتة
تم تفعيل مركز عمليات

ال �ط ��وارئ ،وت��زوي��د ك��اف��ة امل�ن��اط��ق بامل�صفاة
مبولدات الكهرباء.
التعامل الفوري
وم ��ع ب��داي��ة ه�ط��ول الأم �ط ��ار مت تفعيل مركز
عمليات الطوارئ  EOCوالتعامل املبا�رش مع
جتمعات مياه الأمطار ومن �أهمها �سحب املياه
من الطريق الواقع بني خطي �إنتاج الغاز 4
و.5
وق��ام��ت م�صفاة الأح �م ��دي �أي���ض��ا مب�ساعدة
املجتمع املحيط عرب دعم وزارة الكهرباء واملاء
مب�ضختي �شفط مياه لت�أمني خطوط ال�ضغط
ال�ع��ايل ،و�أخ ��رى لتوفري املياه العذبة مبنطقة
ال�شعيبة.
كما مت �إر�سال ثالث م�ضخات من بينها امل�ضخة
الأك�ب�ر يف امل�صفاة �إىل م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دويل
وثالث �أخريات �إىل �رشكة "�إيكويت" الزميلة.
وعقب الأمطار قامت جلنة الطوارئ ب�إ�صالح
�سياج كان قد ت�رضر من الأمطار ودعم و�صيانة
املواقع املت�رضرة ،كما قامت بتنظيف م�صارف
املياه خارج امل�صفاة �أكرث من مرة لدعم وزارة
الأ�شغال.
33

علوم
وتكنولوجيا
شبكة واحدة تربط العالم

اإلنترنت

يعترب اخرتاع الإنرتنت نتاج جهود العديد من امل�ساهمني ولي�س جهد ًا
ل�شخ�ص واحد ،ورغم �أن الفكرة بد�أت منذ ثالثينات القرن املا�ضي �إال �أن
الف�ضل ين�سب للمخرتع الأمريكي ليونارد كليرنوك بعد �أن �أجنز بحثا
بعنوان "تدفق املعلومات يف �شبكات االت�صاالت الكبرية" يف تاريخ
� 31أيار  ،1962ومب�ساعدة �أفكار كليرنوك متكن املهند�سون من �إن�شاء
ال�شبكة الأوىل والتي �أطلق عليها ا�سم " "ARPANETويف  1965مت �أول
ربط بني جهازي كمبيوتر ثم تطورت ال�شبكة حتى و�صلت �إىل الإنرتنت.
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اختراع عالمي جاء
محصلة لجهود
ومساهمات مختلفة

وليس جهداً لفرد واحد

تطورت �شبكة الإنرتنت �إىل �أن �أ�صبح وجودها �أ�سا�سي ًا يف حياتنا املعا�رصة

البدايات الأوىل
�أول من ط��رح �أف �ك��ار ًا ح��ول الإن�ترن��ت هو خبري
املعلومات البلجيكي ب��ول �أوتليت يف ثالثينات
ال�ق��رن الع�رشين ،فهو �أول م��ن و�صف للنا�س
كيف ميكن ا�ستخدام هذه ال�شبكة يوم ًا ما لإر�سال
ر�سائل �أخرى وم�شاركة امللفات وحتى التجمع يف
املراكز االجتماعية.
وب��د�أت �شبكة الإن�ترن��ت التي نعرفها منذ بداية
ال�ستينات عندما �صاغ املخرتع ليونارد كليرنوك
بع�ض �أفكاره الفريدة حول ال�شبكات العاملية ويف
ع��ام  1969مت �إر� �س��ال �أول ات�صال ع�بر �شبكة
 ARPANETبني خمتربات كليرنوك ومعهد
�ستانفورد للأبحاث.

وال�شبكات الأولية واملب�سطة حتى بد�أ املهند�سون
يبحثون عن طريقة لربط �شبكة ""ARPANET
ب�شبكة ال��رادي��و  PRNETوك��ان ذل��ك يف عام
 ،1973وذلك لأن �شبكة الراديو تربط �أجهزة
احل��ا� �س��وب ب ��أج �ه��زة الإر� ��س���ال واال��س�ت�ق�ب��ال
الال�سلكية ،بحيث تكون بدي ًال لإر�سال البيانات
عرب خطوط الهاتف ،وبهذا تقوم احلوا�سيب
بنقل املعلومات والبيانات عرب موجات الراديو،
وا�ستغرق ه��ذا الأم��ر ما يقارب ث�لاث �سنوات
وا�ستطاع املهند�سون ربط ال�شبكتني مع ًا ،حيث
قامت امللكة �إليزابيث الثانية ب�إر�سال �أول �إمييل
عام .1976

ال�ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة ال ��دف ��اع الأم��ري �ك �ي��ة ،لإن���ش��اء
بروتوكول التحكم يف الإر�سال ،الذي ُيح ّدد طريقة
انتقال حزم البيانات عرب الإنرتنت� ،أ ّما روبرت
خان فقد كان مهند�س ًا كهربائي ًا �أمريكي ًا ح�صل
على �شهادة الهند�سة يف كلية مدينة نيويورك،
وح�صل على درج��ة املاج�ستري وال��دك �ت��وراه يف
الهند�سة الكهربائية من جامعة برن�ستون ،وفاز
االثنان بجائزة تورينغ ،وهي �أعلى َمرتبة يف علوم
احلا�سوب تقدير ًا لعملهما ال ّرائد يف جمال الربط
ال�شبكي مبا يف ذلك ت�صميم وتنفيذ بروتوكوالت
االت�صاالت الأ�سا�سية للإنرتنت.
عنوان اجلهاز IP

و� َ��ض ��ع � �س�ي�رف وخ � ��ان جم �م��وع��ة م ��ن امل �ب ��ادئ
بروتوكوالت ال�شبكات
ويف مراحل التطور ال ميكن �أن ُيغفل دور عاملي التوجيهية لنقل ال�ب�ي��ان��ات ب��ا��س�ت�خ��دام طريقة
الربط بالراديو
بعدها مر اخرتاع الإنرتنت بالعديد من اخلطوات احلا�سوب فينتون �سريف ،وب��وب خ��ان ،اللذين ت�ب��دي��ل ال� ��رزم يف ع ��ام  ،1980و�أط �ل �ق��وا عليها
ّ
اخرتعا بروتوكوالت االت�صال بالإنرتنت التي ا�سم بروتوكول التحكم يف الإر� �س��ال (،)TCP
ُت���س�ت�خ��دم ال �ي ��وم ،وه ��ي جم �م��وع � ٌة م �ع � ّق��دة من
ال�بروت��وك��والت وال �ق��واع��د ،حيث �سمحت هذه
البلجيكي أوتليت كان
في  1965تم أول ربط
نطاق
الربوتوكوالت با�ستخدام الإن�ترن��ت على ٍ
أول من طرح أفكاراً حول
بين جهازي كمبيوتر ثم
وا�سع.
�سريف كان �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف �ستانفورد ،وعمل
اإلنترنت في ثالثينات
تطورت الشبكة حتى
م��ع خ��ان يف وك��ال��ة م�شاريع الأب �ح��اث املتق ّدمة
وصلت إلى اإلنترنت

القرن العشرين
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يف عام  1976قامت امللكة �إليزابيث ب�إر�سال �أول ر�سالة بريد �إلكرتونية

وب��روت��وك��ول ع�ن��اوي��ن الإن�ترن��ت ( ،)IPويعترب ال��دول��ة لتت�ضمن �أج �ه��زة احل��ا��س��وب العمالقة
بروتوكول التح ّكم يف الإر�سال امل�س�ؤول عن تعبئة اخلا�صة بها ،ومن��ت ه��ذه ال�شبكة ب�شكل يفوق
البيانات قبل �أن تتحرك عرب ال�شبكة ،وتفريغها احتياجات وزارة الدفاع.
ع�ن��د و� �ص��ول �ه��ا ،وي�ع�م��ل ب��روت��وك��ول الإن�ترن��ت
نظام WWW
كمن�سق لهذه املرحلة ،ويحدد حركة املعلومات
ث��م �صمم امل�خ�ترع تيم ب�يرن��رز نظاما لتب�سيط
م��ن نقطة البداية �إىل نقطة النهاية ،ومت �إثبات
امل�لاح��ة على الإن�ترن��ت ،ومب ��رور ال��وق��ت �أ�صبح
جتربة العامل كليرنوك ب�أنه من املمكن عمل �شبكة
هذا النظام معروفا با�سم �شبكة الويب العاملية
واحدة بني نظامني حا�سوبيني ،وبالتايل �أ�صبحت
ال�ب�روت ��وك ��والت ال �ت��ي اخ�ترع�ه��ا � �س�يرف وخ��ان
حقائق مده�شة عن الإنرتنت
العمود الفقري ل�شبكة فعالة وكبرية من ال�شبكات
• بلغ عدد املواقع على �شبكة الإنرتنت 47
املرتابطة ،و�أطلقا عليها ا�سم الإنرتنت ،Internet
مليار موقع.
وعلى الرغم من �أنه مت تطوير بروتوكوالت �أخرى
• ع��دد م�ستخدمي �شبكة الإن�ترن��ت حول
وا�ستخدامها م��ن قبل ،مثل ب��روت��وك��والت نقل
العامل و�صل �إىل  3.58مليار م�ستخدم.
امللفات ،وبروتوكول التحكم يف ال�شبكة� ،إال �أن
• �شهدت ال�شبكة �إر�سال  269مليار �إمييل
الإنرتنت مبني على �أ�سا�سيات �سريف وخان.
بنهاية عام .2017
وخالل الثمانينات بد�أت م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية
• تناقل امل�ستخدمون  1.2تريليون �صورة
الأمريكية يف بناء �شبكة حا�سوب على م�ستوى
عن طريق الإنرتنت يف عام  2017فقط.
سيرف وخان هما مخترعا
بروتوكوالت االتصال
باإلنترنت التي تستخدم
اليوم
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• و�صل عدد احل�سابات على اليوتيوب �إىل
مليار ح�ساب.
• مت ت�ن��زي��ل  90م�ل�ي��ار ب��رن��ام��ج وتطبيق
بوا�سطة الإن�ترن��ت على �أج �ه��زة ال �ـ iOS
والأندرويد.

 ،World Wide Webوا�ستطاع الإن�ترن��ت
االنت�شار و�أ�صبح عبارة عن ترابط عاملي ل�شبكات
احلا�سوب ،وبا�ستخدام �شبكة الويب العاملية مت
ت�سهيل التنقل عرب هذه ال�شبكات ال�ضخمة.
اق �ت ���صر ا� �س �ت �خ��دام الإن �ت�رن� ��ت ع �ل��ى م��وظ�ف��ي
احل �ك��وم��ة ،وال�ع���س�ك��ري�ين ،وط�ل�اب ال��درا� �س��ات
العليا ،والعلماء ،وبا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
العاملية �أ�صبح الو�صول للإنرتنت �أكرث تو�سعا،
وبد�أت اجلامعات والكليات باالت�صال بالإنرتنت
و�رسعان ما ا�ستخدمته ال�رشكات �أي�ضا ،ففي
ع��ام  1991متت خ�صخ�صة الإن�ترن��ت ر�سمي ًا،
وبحلول ع��ام � 1994أ�صبحت جت��ارة الإنرتنت
حقيقة ،وبنهاية  1995ك��ان ه�ن��اك م��ا يقارب
م��ن � 50أل��ف �شبكة قوية ام�ت��دت ل�سبع ق��ارات
وو�صلت للف�ضاء.
ومع بزوغ القرن الواحد والع�رشين مت �إطالق
من�صة كتابة امل�ق��االت على الإن�ترن��ت واملجالت
بلغ عدد المواقع على

اإلنترنت  47مليار موقع
وعدد المستخدمين

 3.58مليار مستخدم

بعد ن�ش�أة و�سائل التوا�صل االجتماعي �أ�صبحت ال�شبكة �أكرث تعقيد ًا من ذي قبل

وال�صحف ،حتى ن�ش�أة الفي�س بوك عام
وتبعته العديد من و�سائل التوا�صل االجتماعي
واليوتيوب ،لت�صبح الإنرتنت حاليا �أكرث تعقيدا
مم��ا م���ض��ى ،ف�ه��ي ت��رب��ط �أج��ه ��زة احل��وا��س�ي��ب
والأقمار ال�صناعية والأجهزة املحمولة وغريها
الكثري من الأدوات معا عرب �شبكة �ضخمة.
2005

فوائد الإنرتنت
مع انت�شار الإنرتنت ظهر العديد من الفوائد التي
�أدخلتها ال�شبكة ومنَّتها يف املجتمعات ،ومن �أهم
هذه الفوائد:
املعرفة والتعلم :يحتوي الإنرتنت على معلومات ال
نهائية ت�سمح للم�ستخدم بالتعرف على �أي مو�ضوع
�أو �أي �س�ؤال يخطر يف باله ،وذلك عن طريق حمرك
البحث جوجل �أو غريه من حمركات البحث ،كما
يوجد الكثري من مقاطع الفيديو على مواقع مثل
اليوتيوب ت�ساعد على ��شرح املوا�ضيع املختلفة

للم�ستخدم ،وهناك �أي�ض ًا دورات تتم عرب الإنرتنت
ت�ساعد امل�ستخدم يف تعلم املوا�ضيع املختلفة.
الت�سلية واملتعة :هناك عدد ال نهائي من و�سائل
الرتفيه على الإنرتنت والتي تتيح الو�صول �إىل
مقاطع الفيديو املختلفة ،وم�شاهدة الأف�ل�ام،
واال�ستماع �إىل املو�سيقى ،بالإ�ضافة �إىل لعب
الألعاب عرب الإنرتنت.

نشأة الفيس بوك
ثم وسائل التواصل
االجتماعي جعلت
اإلنترنت أكثر تعقيدا

فينتون �سريف وبوب خان

العمل م��ن امل�ن��زل :يوفر الإن�ترن��ت ال�ق��درة على
العمل من املنزل ،فت�سمح الكثري من ال�رشكات
ملوظفيها بالعمل من املنزل با�ستخدام الكمبيوتر
اخلا�ص بهم واالت�صال الإن�ترن��ت ،وق��د ي�ساعد
العمل من املنزل يف تقليل الإن�ف��اق على تكاليف
رعاية الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل توفري املال والوقت
امل�ستهلك على الذهاب �إىل العمل كل يوم.
الت�سوق �أون الي ��ن :ميكن لأي �شخ�ص ��شراء
املنتجات �أثناء جلو�سه يف املنزل ،وتتيح �شبكة
الإنرتنت للجميع مقارنة الأ�سعار بني ال�رشكات
املختلفة ،ومعرفة �آراء النا�س ح��ول املنتج من
خالل التعليقات املوجودة على الإنرتنت لت�ساعد
يف اتخاذ قرار �رشاء �أف�ضل املنتجات.
االت�صال والتوا�صل :ميكن �إر�سال بريد �إلكرتوين
�إىل �أي �شخ�ص يف العامل يف �أقل من دقيقة ،وتتنوع
ال �ط��رق ل�ل�ت��وا��ص��ل م��ا ب�ين ب��رام��ج ال��درد� �ش��ة،
واملكاملات عرب الإنرتنت مع �أي �شخ�ص يف العامل،
واملنتديات العامة واخلا�صة.
املراجع:
• كتاب "من بد�أ االنرتنت؟" للكاتب جون�سون
�إ�سرتيكالند – يناير .2014
• كتاب " تاريخ احلا�سب والإنرتنت" �رساج
حمادي املربوك – فرباير .2009
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لقاء

لقاء مع رئيس جمعية المهندسين

العتل:
تحويل الكويت
إلى دولة ذكية
ت�أ�س�ست جمعية املهند�سني الكويتية قبل نحو  50عاماً ،مع بداية نه�ضة العمران يف الكويت
ُبعيد اال�ستقالل ،بهدف تنظيم قواعد مزاولة املهنة ورفع م�ستواها ،واملحافظة على حقوق
املهند�سني ومكت�سباتهم املهنية امل�ستحقة ،وكذلك العمل على توطيد ال�صالت وتوثيق
التعاون العلمي والفني بني املهند�سني يف الكويت وزمالئهم يف الدول العربية والأجنبية.

�أول جمعية
كانت جمعية املهند�سني الكويتية �أول جمعية
نفع عام مهنية م�ستقلة يتم �إ�شهارها لتمثل
املهند�سني يف الكويت ،وت�ستنه�ض الطاقات
الب�رشية ،وتبني منظومة قيم ومبادئ را�سخة
للعمل وبناء كيان هند�سي م�ؤ�س�سي را�سخ
وقوي.
يف ت�رصيحات �أدىل بها املهند�س في�صل دويح
العتل رئي�س اجلمعية ملجلة "الوطنية" ،عرب
العتل عن فخره بتحقيق  3م�شاريع حمورية،
منذ ت�سلمه رئا�سة اجلمعية ،امل�رشوع الأول
ي��وف��ر ع�ل��ى ال��دول��ة م�ل�ي��ار دوالر م��ن خ�لال
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حتويلها �إىل دول��ة ذكية من خ�لال تطبيقات
الدولة الذكية للمواطنني واملقيمني ،وقد مت
حتويل �ستة م�ساجد �ضمن هذا امل�رشوع �إىل
م�ساجد ذكية توفر  % 60من الطاقة.
�أما امل�رشوع الثاين فيهدف لإحالل املهند�س
الكويتي يف القطاع اخلا�ص ،كي تكون هناك
الجمعية تهدف إلى
تنظيم قواعد مزاولة
المهنة ورفع مستواها
وصون حقوق المهندسين

جهة �إ��شراف �ي��ة على املهند�س خ�لال خم�س
�سنوات ،بحيث يختزل خ�برة ع�رشين �سنة
يف خم�س �سنوات ،وهذا يعطي قيمة م�ضافة
ل�سوق العمل يف دول ��ة الكويت وي�ح��ل �أزم��ة
توظيف املهند�سني الكويتيني وزيادة عددهم
يف القطاع اخلا�ص.
ونحن الآن ب�صدد م�رشوع اعتماد املهند�سني
ال��واف��دي��ن ،وق��د �أجن ��زت اجلمعية معامالت
� 23أل ��ف مهند�س ومهند�سة غ�ير كويتيني
خالل �ستة �أ�شهر ،وهذا كان جهدا ا�ستثنائيا
للجمعية.
و�إ�ضافة �إىل هذه امل�شاريع مت توقيع العديد

املطريي �أثناء ا�ستقبال وفد جمعية املهند�سني الكويتية

من املذكرات العاملية مع جهات اوروبية خالل
ال�سنوات املا�ضية ،ولدينا م���شروع لإحياء
امل�سابقات الهند�سية التي مت ايقافها يف دولة
الكويت منذ �أمد بعيد ،ولدينا م�رشوع لإ�ضافة
الطاقة ال�شم�سية على �أ�سطح املنازل بالتعاون
مع "."EUGCC
�شواطئ �سياحية
ي�ضيف رئي�س اجلمعية �أن لديها م�رشوعا
لإط�لاق مبادرة بالتعاون مع طلبة اجلامعات
املحلية لتحويل �شارع اخلليج �إىل �شارع جالب
لل�سياحة ،وتوفري �إمكانية ا�ستخدام ال�شواطئ
من قبل �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة ،عرب
توفري كل ال�سبل لو�صولهم �إىل ال�شواطئ دون
اال�ستعانة ب�أحد.
وم ��ن ��ض�م��ن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ن �ط��رح ر�ؤي�ت�ن��ا
ملعاجلة جميع امل�شاكل امل��روري��ة ،وو�ضع
حلول واقعية لها قابلة للتطبيق� ،إ�ضافة �إىل
إحالل المهندس
الكويتي في القطاع
الخاص يحل أزمة
توظيف الكادر الوطني

امل����ط��ي�ري ا� ��س ��ت ��ق ��ب ��ل وف���د
"املهند�سني الكويتية"
ا��س�ت�ق�ب��ل ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل���شرك��ة
ال � �ب �ت�رول ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة حممد
غ ��ازي امل�ط�يري وف��د جمعية املهند�سني
الكويتية برئا�سة رئي�س اجلمعية في�صل
دوي��ح العتل ،ودار احل��دي��ث ح��ول �سبل
التعاون امل�شرتك مع "البرتول الوطنية"
و�سبل التعاون امل�ستقبلي برتوكولي ًا،
وتقدم املطريي بال�شكر جلهود جمعية
املهند�سني التطوعية ،م�ؤكد ًا �أن ال�رشكة
تقدم للجمعية والعاملني بها كل الدعم
ل�لارت �ق��اء ب ��أع �م��ال �ه��م يف خ��دم��ة ال��دول��ة
واملجتمع.
من جانبه� ،أعرب العتل عن �سعادته لدعم
ال�رشكة لإن�شاء مركز عمل االختبارات
للمهند�سني الوافدين ،مما قل�ص الدورة
امل�ستندية للم�ساعدة يف تدقيق اعتمادات
املهند�سني ال��واف��دي��ن يف دول ��ة الكويت،
حيث متكنت اجلمعية من اعتماد � 23ألف
ملف خالل �ستة �أ�شهر ،الفت ًا �إىل �أن هذا
املركز هو الأول من نوعه يف املنطقة.

ا�ستخدام الطاقة النظيفة ،وتوفري �ألعاب
�آمنة للأطفال ،وه��ذه امل�ب��ادرة من ال�شباب
�إىل ال�شباب على اعتبار �أنهم من ي�ستخدم
هذه ال�شواطئ ،و�سوف ُتقدم هذه املبادرة
�إىل رئي�س ال ��وزراء العتمادها ،وه��ي متتد
اب�ت��دا ًء من �إ��ش��ارة امل��رور املقابلة لل�سفارة
الربيطانية �إىل �إ�شارة الدائري الثاين على
�شارع اخلليج.
ن�صب تذكاري
وي�شري العتل �إىل �أن اجلمعية ب�صدد �إع��داد
م�سابقة لإق��ام��ة ن�صب ت��ذك��اري ل�سمو �أم�ير
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد مبنا�سبة ح�صوله
على لقب قائد الإن�سانية.
وي�ن��وه �إىل �أن فعاليات اجلمعية حت�ت��اج �إىل
مزيد من العمل والتعاون مع خمتلف اللجان
التطوعية والعمل ب��روح فريق عمل متكامل
لتحقق امل��زي��د م��ن االجن� ��ازات ،خ�صو�صا يف
مسابقة إلقامة نصب
تذكاري بمناسبة
حصول سمو األمير على
لقب قائد اإلنسانية
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لدى اجلمعية خطة لتحويل �شارع اخلليج �إىل وجهة �سياحية جاذبة

م�رشوع التدقيق على اعتماد املهند�سني غري
الكويتيني الذي يعترب م�رشوعا وطنيا بامتياز.
وك�شف يف هذا ال�صدد �أن اجلمعية �سبق و�أن
�شاركت بوفد كبري يف فعاليات االحتاد الدويل
للمنظمات الهند�سية التي عقدت يف العا�صمة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ل �ن��دن يف ال �ف�ترة م��ن  20اىل 26
�أكتوبر .2018
الت�أ�سي�س والأهداف
ت�أ�س�ست جمعية املهند�سني الكويتية بالتزامن
م��ع ب��داي��ة النه�ضة العمرانية واالقت�صادية
ال�ت��ي �شهدتها ال �ب�لاد يف امل��رح�ل��ة ال�ت��ي تلت
ا�ستقالل دولة الكويت ،وقد �أدرك املهند�سون
الكويتيون حاجتهم �إىل جمعية مهنية تعنى
ب�ش�ؤونهم و��ش��ؤون قطاع الهند�سة الهام يف
البالد ،وك��ان القرار ال�شهري ال�صادر يف 20
نوفمرب عام  1962لإن�شاء جمعية املهند�سني
الكويتية ،وا�شهارها لتكون �أول جمعية نفع
نشكر الشركة لدعمها
إنشاء مركز الختبارات
المهندسين الوافدين
وتدقيق شهاداتهم
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عام يف دولة الكويت.
وتهدف اجلمعية �إىل تنظيم قواعد مزاولة
املهنة ورفع م�ستواها ،للم�ساهمة يف النه�ضة
ال�صناعية والعمرانية يف البالد ،واملحافظة
على حقوق املهند�سني وم�صاحلهم املهنية
امل� ���ش�روع ��ة وت �� �ش �ج �ي��ع ال� �ت ��دري ��ب امل�ه�ن��ي
ال�ه�ن��د��س��ي يف ال�ك��وي��ت مبختلف الو�سائل
املمكنة ،وال�سعي �إىل حل اخلالفات التي تقع
بني املهند�سني �أو بينهم وبني عمالئهم فيما
يتعلق بالأعمال الهند�سية ،وت�شجيع القيام
ب��الأب �ح��اث الهند�سية وو� �ض��ع موا�صفات
هند�سية عربية باال�شرتاك مع امل�ؤ�س�سات
وال �ه �ي �ئ��ات امل �ع �ن �ي��ة ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى توطيد
ال�صالت وتوثيق التعاون العلمي والفني
بني املهند�سني يف الكويت وزمالئهم يف الدول
العربية والأجنبية.
الر�سالة واال�سرتاتيجية
جمعية املهند�سني الكويتية جمعية نفع عام
مهنية م�ستقلة متثل املهند�سني يف الكويت
وت��ق ��دم خ ��دم ��ات ت��دع��م امل �ه �ن��ة وامل�ه�ن��د���س
واملجتمع ،وت�ستنه�ض الطاقات الب�رشية
وت�ستثمر اخل�برات املهنية وتتبنى البحث
ال�ع�ل�م��ي ،وت�ن�ق��ل وت�ستخدم التكنولوجيا

احلديثة ،وتخلق بيئة �صحية �آمنة ت�شجع
االبتكار وتفعل روح امل�شاركة والتطوع،
وتعتمد ال�شفافية واملرونة يف الأداء من خالل
عمل م�ؤ�س�سي منهجي متوا�صل ومتكامل.
وتعتمد اجلمعية ا�سرتاتيجية �إيجاد روافد
مالية م�ستمرة للمهنة وتنظيمها وتبني
منظومة قيم ومبادئ را�سخة للعمل ،وبناء
ك �ي��ان ه�ن��د��س��ي م��ؤ��س���س��ي را� �س��خ وق ��وي،
وحت��دي��د منظومة �أول ��وي ��ات لإدارة العمل
ال�ه�ن��د��س��ي وت� �ب ��ادل اخل �ب��رات وال �ت �ج��ارب
الناجحة ،واال�ستفادة من الدرو�س ال�سابقة،
و�إيجاد قنوات توا�صل ثابتة ودائمة داخلية
وخارجية لزيادة الرتابط بني املهند�سني،
وا�ست�رشاف �أهمية امل�ستقبل يف التعامل مع
التحديات والتغلب على العوائق.

مبادرة بالتعاون
مع طلبة الجامعات
لتحويل شارع الخليج
إلى منطقة سياحية

صحة

يجب الوعي بأساسياتها

اإلسعافات األولية
�إن فهم الغر�ض الأ�سا�سي للإ�سعافات الأولية والتقنيات
الالزمة ملمار�ستها والتدريب عليها يعد �ضرورة ا�سا�سية،
فهناك الكثري من الأ�شخا�ص غري املدربني الذين قد يجدون
انف�سهم يف حالة من االرتباك عند التعر�ض حلادث مفاجئ
مثل حريق �أو �سقوط مبنى �أو حادث �سيارة �أو انزالق
�أو �سقوط مفاجئ  ..فاحلوادث ت�أتي غالباً بدون انذار
م�سبق ،ويف �أي مكان كالبيت �أو الطريق �أو يف مكان العمل.
فهم الغرض من اإلسعافات
األولية والتدريب عليها

بقلم :ال�صيديل �إلهامي الن�شار
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

يؤدي إلى نجاحها
واستفادة المصاب منها
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الدقائق التي ت�سبق و�صول �سيارة الإ�سعاف هي الأكرث �أهمية وخطورة

انقاذ حياة
يتعر�ض الآالف من الب�رش للموت كل عام حول
العامل ب�سبب الإ�صابة بحوادث خمتلفة ،كما
�أن الناجني م��ن امل��وت ق��د يعي�شون ب�إعاقات
�أو عاهات م�ستدمية ،علما ب�أن العديد من هذه
الوفيات والإ�صابات من املمكن تفاديها �إذا متت
ممار�سة الإ�سعافات الأولية ب�شكل �صحيح قبل
و�صول خدمات الطوارئ.
فالإن�سان العادي ميكن ان يتعلم بع�ض التقنيات
�أو امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ق��د ت�ساهم يف ان �ق��اذ حياة
امل�صاب �أو يف التخفيف من �آالم��ه وحمايته من
م�ضاعفات �إ�ضافية نتيجة تفاقم ا�صابته ،مثل
احلفاظ على تنف�س �شخ�ص ما� ،أو التقليل من �آثار
ا�صابته حتى و�صول �سيارة الإ��س�ع��اف ،وهذا
يعني بالن�سبة للم�صاب الفرق بني احلياة واملوت.
�صندوق الإ�سعافات
ب ��داي � ًة م��ن ال� ���ض�روري االح �ت �ف��اظ ب�صندوق
يحتوي على اال�سعافات الأول�ي��ة يف البيت �أو
ال�سيارة �أو مكان العمل ،وتختلف حمتويات
ه ��ذه ال���ص�ن��ادي��ق ت�ب�ع� ًا ل�ل�م�ك��ان امل ��وج ��ود ب��ه.
وهناك مكونات �أ�سا�سية لهذه ال�صناديق ميكن
احل�صول عليها من ال�صيدليات وتكون معدة يف
حاوية خا�صة ميكن تعليقها �أو حملها يف مكان
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ي�سهل الو�صول اليه .ويف العادة حتتوي هذه
ال�صناديق على م�سكن ل�ل�أمل ،مطهر للجروح،
ك ��رمي �أو م��ره��م ل �ل �ح��روق ،ق �ط��ن�� ،ض�م��ادات
معقمة ،لفات وقطع ال�صقات طبية ،ولفات من
ال�شا�ش العادي واملطاطي.
�صالحية اال�ستخدام
ومن ال�رضوري كذلك متابعة هذه املحتويات
ب�صورة دوري ��ة واالطمئنان على �صالحيتها
لال�ستخدام بقراءة تواريخ انتهاء ال�صالحية
و�أي�ضا مالحظة احلالة الظاهرية لها وحتديثها
دوري � ًا عند ظهور ما مينع ا�ستخدامها .يجب
�أي���ض��ا ان حت�ف��ظ ه ��ذه ال���ص�ن��ادي��ق يف ظ��روف
منا�سبة ملحتوياتها من درجة حرارة ورطوبة
وغريها من امل�ؤثرات.
وم ��ن امل �ه��م ال�ت��ذك�ير ب� ��أن الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن
�سيقومون ب��الإ��س�ع��اف��ات الأول �ي��ة ال يفرت�ض
بهم القيام بعمل الأطباء او م�سعفي الطوارئ
من الضروري االحتفاظ
بصندوق االسعافات
األولية في البيت أو
السيارة أو مكان العمل

ال �ط �ب �ي��ة ،ول��ك ��ن م ��ن امل �ف �ي��د ت�ع�ل�م�ه��م بع�ض
الإج� ��راءات الأول �ي��ة التي ق��د تكون �رضورية
قبل و��ص��ول فنيو ال �ط��وارئ الطبية ،ويجب
�أال يقوموا ب�إجراءات قد تعيق عمل امل�سعفني
كتحريك م�صاب بك�سور �أو و�ضع �ضمادات
ي�صعب ازالتها �أو ا�ستخدام �أدوي��ة ظن ًا منهم
انها قد تنقذ امل�صاب.
�أنواع الإ�صابات
الأنواع املختلفة للإ�صابات وكيفية تعامل غري
االخت�صا�صيني معها هي كالتايل:
اجلروح :عند التعر�ض جلرح ما وحدوث نزيف
من مكان اجلرح يجب تنظيف اجلرح جيدا من
الدم وو�ضع املطهر ل�ضمان عدم تلوث اجلرح.
ال �ك��دم��ات :ع�ن��د ح���دوث ال �ك��دم��ات ي�ج��ب على
امل�سعف الت�أكد من عدم تعر�ض امل�صاب لك�رس
او �رشخ قبل البدء يف التعامل مع الكدمات.
الك�سور :للت�أكد من وجود الك�رس عاد ًة ما يكون
هناك تورم ملحوظ و�سخونة يف منطقة الك�رس
وع��دم ال�ق��درة على حتريك الع�ضو املك�سور،
ويف هذه احلالة يجب م�ساعدة امل�صاب ب�رسعة
وال�ق�ي��ام ب�إ�سعافه �أوال ب��وق��ف ال�ن��زي��ف -ان
وجد  -وعدم حتريك اجلزء املك�سور ،ثم القيام
ب ��إزال��ة �أي متعلقات للم�صاب ب��رف��ق وب��دون
حتريك ج�سمه مثل ال�ساعة واخل��امت �أو العقد

يتوجب على اجلميع االحتفاظ ب�صندوق الإ�سعافات الأولية يف البيت واملكتب وال�سيارة

لأنه قد ي�صعب �إزالته بعد تورم اجلزء املك�سور امل�ست�شفى يف احلال.
وقد ي�سبب وجود هذه الأ�شياء حدوث قطع �أو
احلروق والإغماء
اختناق عند تورم اجلزء القريب منها.
ل�ل�ح��روق درج� ��ات خمتلفة وي �ج��ب ان تعرف
خلع املفا�صل� :رسعة االت���ص��ال بالإ�سعاف ،درج��ة احلريق �أوال لكي تتعامل معه ،و�أي�ضا
وعدم حتريك اجلزء املخلوع ،وو�ضع ثلج فوق �سبب احل��ري��ق ف� ��إذا ك��ان احل��ري��ق ب��احل��رارة
اجلزء املخلوع لتقليل التورم.
يجب ابعاد امل�صاب عن مكان اخلطر ،و�إزال��ه
التواء املفا�صل :عند ح��دوث التواء للمف�صل املالب�س املحرتقة و�أي متعلقات �أخرى ،ويجب
يجب تثبيت اجلزء امل�صاب وعدم حتريكه ونقل ان تعر�ض اجلزء امل�صاب لتيار معتدل من املاء
امل�صاب اىل امل�ست�شفى.
العادي النظيف ملدة  15دقيقة ،كما يجب و�ضع
النزيف :وم��ن �أ�سبابه اجل ��روح واال�صابات ك��رمي ح ��روق واالت���ص��ال ب��الإ��س�ع��اف �إذا كان
وكذلك امرا�ض الدم ،وهنا يجب غ�سل اليدين احلرق �شديدا.
جيدا وارت� ��داء القفاز للحماية م��ن ال�ع��دوى ،اما �إذا كان احلريق من الكهرباء ،فيجب ف�صل
ورفع اجلزء الذي ينزف فوق م�ستوى القلب م�صدر التيار الكهربي �أوال ثم ابعاد امل�صاب عن
وال�ضغط فوق مكان النزيف ب�ضمادة.
مكان الكهرباء با�ستخدام ج�سم عازل للكهرباء
يف حال الت�سمم
�إذا حدث الت�سمم عن طريق الفم يجب اعطاء
املري�ض امل��اء �أو اللنب بغر�ض تخفيف امل��ادة
ال�سامة و�أي�ضا ميكن �إعطا�ؤه بيا�ض البي�ض،
ويجب عدم اجبار امل�صاب على التقي�ؤ لأن ذلك
قد يزيد من خماطر الت�أثريات ال�سلبية .وعند
حدوث ت�سمم من الطعام يجب عدم ا�ستخدام
م���ض��اد ل�ل�إ� �س �ه��ال ،وي �ج��ب ن�ق��ل امل �� �ص��اب اىل
امل�ست�شفى حتى يتم عمل غ�سيل معدة له� .إذا
اخذ املري�ض جرعة دواء زائدة فيجب نقله اىل

حدتها واعطاء املري�ض �أي م�سكن حتى نخفف
عنه حدة الأمل.
بالن�سبة للإغماء� ،أوال �إذا �شعرت ب�أن ال�شخ�ص
��س��وف يتعر�ض ل�ل�إغ�م��اء فيجب م�ساعدته يف
اجل�ل��و���س ع�ل��ى ك��ر��س��ي ،وج�ع��ل ج�سمه مييل
للأمام و�أن ي�ضع ر�أ�سه بني ركبتيه ،ام��ا �إذا
فقد ال�شخ�ص وعيه فيجب و�ضعه على االر�ض
ورفع �ساقيه للأعلى.

التعامل مع اللدغ
عند تعر�ض ال�شخ�ص للدغة ثعبان او عقرب
�أو �أي ح�رشة �سامة ،فيجب ابعاد امل�صاب عن
مكان اخلطر ويجب غ�سل مكان اال�صابة باملاء
وال���ص��اب��ون ج�ي��دا ،و��سرع��ة نقل امل�صاب اىل
امل�ست�شفى مبا�رشة و�إخبار امل�سعف مب�صدر
ويجب تغطية احلرق ب�ضمادة.
اللدغة ،حيث �سيتم حقنه بالرتياق املنا�سب لهذا
اما �إذا كان احلرق من ال�شم�س ،فيجب تعري�ض
امل�صدر .ويجب احلذر من انتقال بع�ض ال�سموم
املكان امل�ح��روق لتيار معتدل من امل��اء وميكن
من امل�صاب �إىل ال�شخ�ص امل�سعف عند مالم�سة
دهن املكان امل�صاب مبراهم احل��روق لتخفيف
ال�سم لأي جرح او قطع يف ج�سم امل�سعف.
يذكر �أن �أول و�أهم الإجراءات التي يجب القيام
ال يفترض بمن يتصدى
بها ب��أ��سرع وق��ت هو االت�صال ب��أق��رب مركز
لهذه المهمة القيام
طبي وطلب �سيارة الإ�سعاف ،وق��د يكون من
املفيد االت�صال بطبيب الطوارئ � -إذا �أمكن
بعمل األطباء أو مسعفي
 و�رشح احلالة املوجودة لتزويدك مبا يجبالطوارئ الطبية
عمله حتى و�صول امل�سعفني.
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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.

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

القطاع النفطي من
المجاالت الحيوية

ا�سمي يو�سف الكندري� ،أعمل رئي�سا لفريق
تخطيط ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ب��دائ��رة امل���وارد
الب�شرية ،التحقت بالبرتول الوطنية منذ
الجدد للعمل بها
عام  ،1999عمري  44عاما ،متزوج ولدي
عملية نقل املوظفني �سواء داخل ال�شركة �أو
� 5أبناء ،ودر�ست التجارة الدولية بجامعة
خارجها ،وتعديل الأو�ضاع الوظيفية لأي
"با�سفيك لوثرن" االمريكية بوا�شنطن.
عامل .كما يقوم الق�سم ب�إجراء الدرا�سات
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
التي تطلبها اجلهات اخلارجية مثل م�ؤ�س�سة
تتمثل طبيعة العمل حاليا يف قيادة فريق البرتول �أو ديوان اخلدمة املدنية �أو جمل�س
تخطيط القوى العاملة ،املخت�ص بكل ما الأمة وغريها من اجلهات.
يتعلق باملوظفني يف ال�شركة على اختالف
م��واق��ع��ه��م ودرج��ات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة .وه��ذا • ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
الق�سم م�س�ؤول عن معاجلة �أي نق�ص �أو عادة يف مرحلة انتهاء الدرا�سة اجلامعية ،يكون
زيادة يف امليزانيات� ،أي�ضا عمل الدرا�سات الطموح االلتحاق بالعمل يف �أف�ضل القطاعات
واالح�صائيات اخلا�صة باملوظفني ،و�إدارة بالدولة ،وبالفعل يف هذه املرحلة بعد التخرج
التي تجذب الخريجين
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تقدمت ب���أوراق ��ي يف ال��ب��داي��ة للهيئة العامة
لال�ستثمار بحكم التخ�ص�ص الدرا�سي ،ثم تقدمت
�أي�ضا للقطاع النفطي ال��ذي يعد من القطاعات
املتميزة التي جتذب �أي خريج جامعي للعمل
بها ،وقد مت قبويل لتبد�أ رحلة العمل داخل هذا
القطاع احليوي.

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة
العملية والدرا�سة النظرية؟

الدرا�سة النظرية ت�ضع الأ�سا�س للحياة العملية
الناجحة ،فمن خالل درا�سة النظريات العلمية
واملعلومات الأولية يتم حتقيق الفهم املبدئي،
اال انه مع التطبيق الفعلي يف احلياة العملية
يت�ضح االختالف الكبري بني النظرية والتطبيق،
فالنجاح يف العمل يتخذ ابعادا كثرية ال ميكن
درا�ستها نظريا بل يتم تعلمها من خالل املمار�سة
وتراكم اخلربات واالحتكاك الفعلي ومواجهة

ميار�س الكندري جمموعة من الهوايات ال�شيقة واملتنوعة

تتنا�سب طبيعة العمل بالق�سم �إىل حد كبري و�أن �أرب��ى ابنائي ب�صورة جتعلهم يفيدون
التحديات.
م��ع ميويل ال�شخ�صية ،ف ��إج��راء ال��درا���س��ات �أنف�سهم ووطنهم وي�ساهمون يف تنميته ،واطمح
• ما هي �أه��م التحديات التي تقابلها يف جمال
والتحليالت واالح�صائيات وحماولة ابتكار �إىل حتقيق التطور واالرتقاء يف العمل.
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
يت�سم القطاع النفطي ب��وج��ود العديد من حلول جديدة تعترب من املجاالت املحببة لدي • .م���ا ه���ي ه� ��واي� ��ات� ��ك ..وه � ��ل حت ��ر� ��ص ع�ل��ى
ال��ت��ح��دي��ات ن��ظ��را ل��ك�ثرة االع��م��ال وحجم • ما هي �أهم الإجن��ازات التي حققتها يف جمال ممار�ستها؟
�أمار�س العديد من الهوايات التي تت�سم باملغامرة،
امل�شاريع ال�ضخمة التي ينفذها ،وازدادت العمل؟
ال�صعوبات يف الآونة الأخرية ب�سبب تنفيذ �أهم �إجنازات العمل هو تنفيذ حوايل  % 75من مثل ال��غ��و���ص والقن�ص و���س��ب��اق ال�سيارات
امل�����ش��اري��ع العمالقة مثل ال��وق��ود البيئي ميكنة �أعمال الق�سم ،ون�ستهدف الو�صول �إىل ن�سبة واحلداق ،و�أحب ممار�سة الهوايات التي تكون
وم�صفاة ال���زور .ويف ه��ذه املرحلة ب��رزت  % 100قريبا ،حتى ن�صل �إىل مرحلة �إمت��ام يف �أماكن مفتوحة يف الطبيعة والهواء الطلق،
الكثري من االعمال التي متثل �ضغطا على االعمال بال �أوراق مع حتقيق ال�سرعة والدقة ملا متنحه من راح��ة و�سكينة نف�سية للإن�سان.
العمل مثل تطوير الهياكل الوظيفية ونظام والكفاءة يف العمل لكل م�ستخدمي خدماتنا� .أي�ضا فقد �أطلق عليها هواية لأنها تعرب عما تهواه
العمل بالق�سم ،وعلى اجلانب الآخ��ر ميثل مت اع��داد امليزانيات املطلوبة مل�شروع الوقود النف�س ،فهناك العديد من الهوايات التي ت�ساعد
االن�سان على تطوير نف�سه ،وجتديد طاقته،
الطموح ال�شخ�صي نوعا من التحدي يف ابراز البيئي يف الوقت املطلوب.
ومتنحه العديد من ال�صفات املحببة ،مثل ال�صرب
دور فريق العمل ،وحتقيق �صورة م�شرفة يف
• ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
والتحمل وهدوء التفكري ،وغريها من ال�صفات
خدمة ال�شركة ،وتلبية متطلبات القطاعات
تطوير ال��ذات يجب �أن يكون عملية م�ستمرة الهامة التي ت�ساعد االن�سان على تطوير ذاته.
املختلفة بال�شركة.
طاملا احلياة م�ستمرة ،اجلميع لديهم نقاط
�ضعف ،والعمل على تقوية تلك النقاط يتطلب
• هل ترى �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
الوعي والعمل طوال الوقت.
إبراز دور فريق العمل
العمل على تقوية نقاط
• ما هي طموحاتك ،وما ال��ذي تود حتقيقه يف
وتحقيق صورة مشرفة
في خدمة الشركة
وتلبية متطلباتها

امل�ستقبل؟

�إر� ��ض ��اء رب ال��ع��امل�ين ث��م ال��وال��دي��ن �أول
ال��ط��م��وح��ات ،ث��م �أمت��ن��ى �أن اظ��ل على قدر
امل�س�ؤولية املطلوبة مني يف كل جماالت احلياة،

الضعف الشخصية

يتطلب الوعي والعمل
طوال الوقت
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هل تعلم ؟

•�أن العنكبوت ال يرى فري�سته و�إنما
ي�ستدل على وجودها بوا�سطة االهتزازات
ال�صوتية التي ت�صدرها �شبكته.
•�أن الخنف�ساء تدفن الح�شرات فعندما تجد
ح�شرة ميتة ف�إنها تبد�أ عملها على الفور
وتحفر الأر�ض تحتها مبا�شرة حتى ت�سقط
في الحفرة ثم تدفنها بالتراب.
•�أن الثعلب �إذا ا�شتد به الجوع ي�ستلقي على
ظهره ويحب�س نف�سه داخل بدنه حتى
ينتفخ فيظن الطير �أنه ميت فيقع عليه
فيثب الثعلب على الطير وي�أكله.

معلومات عامة

•نبات النرج�س يقتل �أعداءه ،ويقتل �أي نبات ينمو
بجواره.
•الن�سور تنتحر �إذا مر�ضت.
•زيت النعناع ي�ساعد على التخل�ص من ا�ضطرابات الأمعاء.
•�أكبر ل�ؤل�ؤة في العالم ا�سمها لولين�سي ،ويبلغ ارتفاعها
�24سم.

كلمات

•الذي ال يعرف ال�صبر ،ال يعرف الحب.

من الكويت

•لي�س كل ما تواجهه يمكن تغييره ،ولكن ال
تغيير بال مواجهة.

•�أبراج الكويت  ..ت�صمم �سويدي وتنفيذ يوغو�سالفي،
بنيت عام  1975وافتتحت ر�سميا في مار�س ،1979
ي�صل ارتفاع البرج الرئي�سي �إلى  187مترا ،وتعتبر
من �أبرز معالم الكويت.

•ال�سعادة تنتقل بالعدوى ،فال تنتظر عدوى
�أحد ،بل كن حام ًال لها.

•ك�شك مبارك � ..أحد المعالم التاريخية في مدينة
الكويت ،وكان مقر حكم ال�شيخ مبارك ال�صباح في
بداية فترة حكمه� .شيد عام  1897بعد �سنة من
تولي ال�شيخ مبارك مقاليد الحكم.

•المر�أة لها قلب واحد وعقالن والرجل له
عقل واحد وقلبان.

شخصيات

عبا�س العقاد  ..ولد عام  1889في م�صر ،بمدينة �أ�سوان ،ودر�س المرحلة االبتدائ ّية فيها ،وكان يذهب مع والده �إلى
�أحد علماء الأزهر ،مما �شجعه على حب المطالعة ،فقر�أ بعمر �صغير العديد من ال ُكتب ،و�ساعده ذلك في تعلم كتابة
ال�شعر ،وفي � 1903أنهى درا�سته ،وعمل موظف ًا في عدة مدن م�صرية ،حتى توجه للعي�ش في القاهرة عام .1907
عمل العقاد في القاهرة محرر ًا في كل من مجلتي البيان ،وعكاظ ،ثم في عدة �صحف ،كالد�ستور ،والأهالي ،ثم في
�صحيفة الأهرام ،لي�صبح من �أكثر كتابها �شهر ًة.
للعقاد العديد من الم�ؤلفات الإ�سالمية واللغوية وال�شعرية الم�شهورة ،والتي ما زالت من �أكثر ال ُكتب قراء ًة حتى هذا
الع�صر ،ومن �أهمها "العبقر ّيات" ،وظلت م�ؤلفاته من �أ�شهر الم�ؤلفات في الأدب العربي ،وقد ا�ستمر في الكتابة والت�أليف
حتى ُتوفي عام  ،1964و ُدفن في القاهرة.
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• •معدات و�أنابيب �ضخ المنتجات البترولية عالية الجودة �إلى مرافق
التوزيع كي ت�صل �إلى الم�ستهلكين ب�أي�سر الطرق و�أكثرها �أمان ًا.
• •وفد من المعهد العربي للتخطيط في زيارة تفقدية لأق�سام وحدات
م�صفاة ال�شعيبة وكان �ضمن الوفد خم�سة من موظفي "البترول
الوطنية".
الوطنية :عدد يناير 1975
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