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وطني الغايل
الكويتيون ،واملقيمون على �أر�ض الكويت الطيبة ،وكل حمبي هذا
البلد امل�سامل ،على موعد يف �شهر فرباير من كل ع��ام ،مع �أج��واء
البهجة والفرح ،جعل اهلل �أيامنا كلها �أفراح وحمبة و�سعادة.
فرباير �شهر العزَّة والكرامة واحلرية ،فيه نالت بالدنا ا�ستقاللها،
وفيه حتررت من غزو جائر ،عانت منه طوال �سبعة �أ�شهر ،لكن �إرادة
احلياة هي التي انت�رصت ،فكان التحرير بف�ضل من اهلل عز وجل ،ثم
ب�صالبة و�صمود �أبناء الكويت ،والوقفة امل�رشفة لكل حمبي احلرية
وال�سالم يف العامل ،من دول وم�ؤ�س�سات وجمعيات و�أفراد.
لقد �أ�ضافت ذك��رى التحرير بعد ًا �آخ��ر لعيد اال�ستقالل ،فزادته
بها ًء وعز ًة وكرام ًة ،كيف ال وهي التي جعلت هذا البلد ال�صغري يف
م�ساحته ،والكبري يف عطائه ومكانته ،حمط اهتمام العامل من �أق�صاه
�إىل �أق�صاه ،ف�أ�صبحت معه الكويت ق�ضي ًة عاملي ًة ،ورمز ًا لالنت�صار
على الغطر�سة ،و�أ�صبح ال�شعب الكويتي رم��ز ًا ملقاومة املحتل،
وللتم�سك ب�أر�ضه ووحدته الوطنية.
متر الأمم وال�شعوب مبحطات فارقة يف تاريخها ،وتقا�س مكانة
و�أهمية هذه الأمم مبدى متا�سكها ،وجناحها يف التغلب على التحديات
الكربى التي تواجهها ،وخا�صة تلك التحديات التي قد ت�صل �إىل
تهديد وجودها ،وتنذر بزعزعة �أمنها وا�ستقرار ومعي�شة �شعوبها.
وجميع ما �سبق جت�سد يف كارثة الغزو التي تعر�ضت لها الكويت،
ف�أحلقت ب�شعبها خ�سائر باهظة ،وت�سببت يف �أ�رضار وا�سعة النطاق
بالبيئة ،لكن الكويت ا�ستطاعت بتما�سك �شعبها ،وحنكة قيادتها� ،أن
تعود جمدد ًا ملوا�صلة دورها الإن�ساين ،وجنحت يف غ�ضون �سنوات
قليلة م��ن معاجلة خملفات تلك املحنة ،على نحو يثري الإع�ج��اب
والتقدير.

خلود �سعد املطريي

مسؤولية
اجتماعية
التزام الشركة بمسؤولياتها االجتماعية

 10سنوات استدامة
احتفلت "البرتول الوطنية" مبرور � 10سنوات على
�إط�لاق مبادرة "اال�ستدامة" ،ك ��أول �شركة يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ت�صدر تقرير ًا يف هذا ال�ش�أن.
وعلى م��دار هذه ال�سنوات ر�سخت ال�شركة مكانتها
ووجودها على خارطة "اال�ستدامة" �إقليمياً وعاملياً،
و�إ�صدرت " 4تقارير ا�ستدامة"� ،أكدت من خاللها على
التزامها مبد�أ امل�س�ؤولية االجتماعية.
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المطيري:

"البترول الوطنية"

رسخت مكانتها
على خارطة

االستدامة عالمي ًا

حممد غازي املطريي

التزام ال�شركة
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد� ،أك� ��د ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�ل���شرك��ة حم �م��د غ� ��ازي امل� �ط�ي�ري� ،أن ه��ذه
االحتفالية تعك�س التزام "البرتول الوطنية"
باال�ستدامة ،وت�ؤكد على م�س�ؤوليتها جتاه
موظفيها ،ونحو البيئة واملجتمع ،وجت��اه
�أ�صحاب امل�صلحة ،وقد ا�ستطاعت من خالل
العمل اجلاد والتفاين من االحتفاظ بالريادة
يف جمال اال�ستدامة على م�ستوى قطاع النفط
والغاز.
و�أ�� �ض ��اف امل �ط�ي�ري� ،أن ��ه م�ن��ذ اع � ُت �م��اد ه��ذه
املبادرة يف عام  ،2008كان لل�رشكة ب�صمات
وا�ضحة يف ��ش��أن اال�ستدامة بقطاع النفط
والغاز ،ويف حماية البيئة ،يف وقت يتم تنفيذ
العديد من امل�شاريع الهادفة للحد �أو الق�ضاء
على �أي �آثار بيئية �سلبية قد تنتج من عمليات
الشماع :نحرص

بصفة دائمة على
االستثمار في زيادة
الوعي االجتماعي

نا�رص ال�شماع

ال�رشكة ،حيث مت ت�سجيل وحدات ا�ستعادة
غ ��ازات ال�شعلة يف ك��ل م��ن م�صفاتي ميناء
الأحمدي ،وميناء عبداهلل �ضمن �آلية التنمية
النظيفة ( )CDMالتابعة لالتفاقية الإطارية
ل�ل�أمم املتحدة لتغري املناخ ،وه��ذه الوحدات
حتقق حماية البيئة ،ويف ذات الوقت متكن
ال�رشكة من اال�ستفادة اقت�صادي ًا من الغازات
امل�سرتجعة.
الطاقة املتجددة
و�ضمن التزام "البرتول الوطنية" امل�ستمر
يف حماية البيئة ،اجت�ه��ت نحو التو�سع يف
ا�ستخدام الطاقة امل�ت�ج��ددة ،وم ��وارد �أك�ثر
ا�ستدامة و�صديقة للبيئة ،وي�شكل ذلك جزء ًا
من م�س�ؤوليتها ك�رشكة تعمل يف جمال النفط
والغاز.
وت�ستخدم ال�رشكة حالي ًا الطاقة ال�شم�سية
لت�شغيل عدد من حمطات التعبئة ،و�سوف
ت�ستخدمها يف جميع امل�ح�ط��ات اجل��دي��دة.
كما ت�شارك على نطاق وا�سع يف امل�رشوع
الوطني لإنتاج الكهرباء من م�صادر الطاقة
امل �ت �ج��ددة ،ع�بر م ���شروع ال��دب��دب��ة للطاقة
ال�شم�سية.

خلود املطريي

ومن امل�شاريع الكبرية التي تنفذها ال�رشكة،
والتي تلتزم فيها بـ "اال�ستدامة" م�رشوع
ال ��وق ��ود ال �ب �ي �ئ��ي ،وخ �ط ��ي ال� �غ ��از ال ��راب ��ع
واخلام�س ،وم�رشوع خزانات الغاز امل�سال،
ومرافق مناولة الكربيت.
ويف ذات الوقت تعطي ال�رشكة لال�ستثمار
يف ت�ط��وي��ر امل��وظ�ف�ين �أه�م�ي��ة ب� ��ارزة ،ومب��ا
يتوازى مع م�س�ؤوليتها جتاه املجتمع الذي
تعمل فيه .ووفق ًا ملبادئ "اال�ستدامة" ،ف�إن
ال�رشكة متار�س �أعمالها ب�شفافية وم�ساءلة
كاملتني ،وهي منخرطة على نطاق وا�سع
مع �أ�صحاب امل�صلحة لإبقائهم على اطالع
ك��ام��ل ب��أع�م��ال�ه��ا و�أن ي �ك��ون��وا ج ��زءا من
�أن�شطتها.
وعرب الرئي�س التنفيذي عن �أمله يف �أن تكون
احتفالية ال�رشكة بع�رش �سنوات "ا�ستدامة"
خلود المطيري :الشركة

مستمرة في التمسك
بالشفافية واالنفتاح

على أصحاب المصلحة
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جل�سة نقا�شية �ضمن برنامج االحتفالية

م�صدر �إلهام ملراجعة امل�ب��ادرات اخل�رضاء
ال�صديقة للبيئة ،و�أن تكون دافع ًا للعمل نحو
توفري غد �أف�ضل.
اال�ستثمار بالوعي
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك ��د ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�ل�خ��دم��ات امل �� �س��ان��دة ن��ا��صر ال �� �ش �م��اع� ،أن
"البرتول الوطنية" ا�ستثمرت على الدوام يف
زي��ادة الوعي االجتماعي ،ودع��م اجلمعيات
اخلريية ،انطالق ًا من العديد من مبادراتها
وم �� �ش��اري �ع �ه��ا امل �ب �ن �ي��ة ع �ل ��ى �إح �� �س��ا� �س �ه��ا
مب�س�ؤوليتها االجتماعية.
وق��ال ال�شماع" :لدينا التزام ثابت ب�ضمان
ح�صول �أ�صحاب امل�صلحة على معلومات من
جهة وحيدة ،ليتعرفوا علينا من نكون ،وما
الذي قمنا به من �أعمال ،بل والأه��م من ذلك
كله �إىل �أين نحن متجهون".
تطور ملحوظ
لنظام إعداد تقارير
االستدامة المؤسسية
في العقد األخير
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وي�ساعد �إع� ��داد ال�ت�ق��اري��ر ع��ن اال��س�ت��دام��ة،
امل �ن �ظ �م��ات يف ت�ق�ي�ي��م وف �ه ��م واالب� �ل��اغ عن
�أدائ �ه��ا على اجل��ان��ب االق�ت���ص��ادي والبيئي
واالجتماعي والقانوين ،ويتم على �إث��ر ذلك
و�ضع الأه��داف و�إدارة التغيري ب�شكل �أكرث
فاعلية.
ول �ق ��د ت �ط ��ور ن �ظ ��ام �إع � � ��داد ال �ت �ق��اري��ر عن
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية يف العقد الأخ�ي�ر� ،إذ
ن�شهد املزيد من �رشكات النفط والغاز تلتحق
بقطار �إع��داد التقارير عن اال�ستدامة ،حيث
تطورت التقارير املتعلقة بالبيئة وال�صحة
وال�سالمة ،والتي �صدرت يف املا�ضي �إىل �أن
�أ�صبحت عملية �إعداد تقارير عن اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية االجتماعية وا�سعة ج ��د ًا ،بل
و�أكرث �شمولية.
�إ�شادة عاملية
وتبنت بع�ض ال���شرك��ات ه��ذه امل �ب��ادرات،
وال �ت��ي ت�ه��دف �إىل احل���ص��ول على �سمعة
وت���ص�ن�ي��ف جت� ��اري �أف �� �ض ��ل ،وان���ض�م��ت
ب��ع��� ��ض ال � �� �ش�رك� ��ات �إىل الأخ� � � ��ذ ب �ه��ذه
املبادرات ،لتتما�شى مع �أهدافها ور�ؤيتها
اال�سرتاتيجية.

وب��د�أت "البرتول الوطنية" هذا امل�شوار منذ
�سنوات ،وهدفها تر�سيخ عملياتها القائمة
ب��الأ��س��ا���س على ال�ت��زام�ه��ا جت��اه امل�س�ؤولية
االجتماعية واال�ستدامة .وقد تلقت الثناء على
التزامها املتوا�صل باملعايري العاملية للبيئة،
وح�صلت الكثري من من�ش�آتها و�أق�سامها،
مب��ا يف ذل��ك املكتب الرئي�سي على التقدير
واجلوائز البيئية.
دعم امل�ؤ�س�سة
وع�بر ال�شماع ع��ن فخره بجهود "البرتول
الوطنية" يف جمال اال�ستدامة ،وما تتمتع به
يف هذا ال�ش�أن ،وهو ما دفع م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية لطلب امل�ساعدة والدعم منها يف �إعداد
�أول تقرير لال�ستدامة ت�صدره امل�ؤ�س�سة،
وال� ��ذي ي�ع��د مب�ث��اب��ة ت�ق��ري��ر م��وح��د ي�ضم يف
ثناياه قطاع النفط والغاز يف دول��ة الكويت
إشادة بالتزام

"البترول الوطنية"

المتواصل بالمعايير
العالمية للبيئة

عر�ض ملكونات تقرير اال�ستدامة ومراحل �إعداده

ب�شكله ال�شامل ،م�ضيف ًا بالقول" :ال �شك �أننا
�سوف نلم�س من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
وال�رشكات التابعة لها� ،أنها �ست�أخذ دورها
يف ع��امل �إع ��داد التقارير عن اال�ستدامة على
م�ستوى العامل".
و�أع��رب عن �أمله �أن ت�ستمر اجلهود ،حتى
تظل "البرتول الوطنية" يف املقدمة يف هذا
امل �ج ��ال ،و�إذا م��ا �أردن � ��ا �أن ن�ت��و��س��ع �أك�ثر
ف�أكرث يف ن�شاطنا لي�شمل مبادرات وم�شاريع
مبتكرة ،تخدم جمتمعنا وبيئتنا.
التزام ثابت
من ناحيتها ،تقدمت مديرة دائرة العالقات
ال�ع��ام��ة واالع �ل�ام خ�ل��ود امل �ط�يري ،بال�شكر
لأ��ص�ح��اب امل�صلحة ،ورح�ب��ت بان�ضمامهم
الحتفالية ال�رشكة مبرور ع�رشة �أعوام على
التزامها الثابت يف �إع��داد تقارير اال�ستدامة
تقارير "االستدامة"
تحسن مبادرات الشركة
ّ

الخضراء وعالقتها

بالمستثمرين والعمالء

ي�سجل انطباعاته حول هذه التجربة
فهد الديحاين ّ

جلهة املبادرات والأ�ساليب والأداء والأهداف
الطويلة املدى.
وقالت املطريي" :يقع على عاتقي كمديرة
ل��دائ��رة العالقات العامة والإع �ل�ام ،وعلى
ع��ات��ق ف��ري�ق��ي� ،إب �ل�اغ �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة
الأ�سا�سيني ع��ن اجل�ه��د ال�ي��وم��ي للعاملني
ب ��ال����ش�رك ��ة ،ح �ي��ث �أن ج �م �ي��ع م��وظ�ف�ي�ن��ا
ومقاولينا ومقاوليهم من الباطن� ،إ�ضافة
�إىل اال�ست�شاريني ،يعملون بجد كل يوم،
وكل همهم ت�أمني �إنتاج وخمرجات �سل�سة
لـ�رشكة البرتول الوطنية".

ويف وق��ت تفيد املعلومات �أن �إع��داد تقارير
ع��ن اال��س�ت��دام��ة يف امل�شهد امل�ؤ�س�سي ،هو
ع��امل ي�سهم يف حت�سني م �ب��ادرات ال�رشكة
اخل ���ضراء (ال�صديقة للبيئة) ،وعالقتها
بامل�ستثمرين والعمالء ،حيث تتما�شى مع
طلب �أ�صحاب امل�صلحة باعتماد ال�شفافية
وامل�ساءلة عن التق�صري� ،أعلنت �أن جانب ًا
فيما يتعلق مبو�ضوع اال�ستدامة �أن التقرير
الرابع عن اال�ستدامة هو �آخر تقرير مطبوع
�صدر عن ال�رشكة.

التقرير اخلام�س
�أم��ا فيما يتعلق بالتقرير اخلام�س �سيكون
�شفافية وم�ساءلة
وخاطبت �أ�صحاب امل�صلحة قائلة�" :إننا م�ت��اح� ًا ع�بر الإن�ت�رن ��ت ،وب��ال�ت��ايل �ستح�صل
ال�رشكة على معلومات تفاعلية ،و�سيكون هذا
ن�سعى لنجعل توا�صلنا معكم منهج ًا نعمل
التقرير مبتكر ًا.
على �ضوئه ،لذا حر�صنا على م�شاركتكم،
و�أع��رب��ت امل�ط�يري ع��ن �أمنياتها با�ستمرار
ولكن بطريقة مدرو�سة بعناية ،وال �شك
�أن �ك��م ت���ش��اه��دون اخل��ري �ط��ة ال �ت��ي ت�ضم
الشركة مستمرة في
خرية �أ�صحاب امل�صلحة لدينا ،ومن خالل
اعتماد ه��ذا الأ�سلوب� ،أ�صبحنا قادرين
حماية البيئة عبر
على توثيق عرى ال�صداقة بيننا ،وهدفنا
التوسع باستخدام
موا�صلة ات�ب��اع �سيا�سة ال�شفافية فيما
الطاقة المتجددة
بيننا".
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لقطة جماعية للم�شاركني يف االحتفالية يتو�سطهم الرئي�س التنفيذي

�أ�صحاب امل�صلحة يف تقدمي الدعم من خالل
م�شاركتهم ع�بر امل��وق��ع املخ�ص�ص ل��ذل��ك،
وامل�ساعدة بطريقة �أف�ضل من خالل الرتكيز
على املوا�ضيع الأك�ث�ر �أه�م�ي��ة �أث �ن��اء �إع ��داد
التقرير.
امليثاق العاملي
ويف م�لاح �ظ��ة �أخ� �ي��رة ،ق ��ال ��ت امل �ط�ي�ري:
"ا�سمحوا يل �أن �أ�ؤكد على امتناين و�شكري
العميق لكم على ك��ل م��ا قدمتموه لنا من
دعم وم�ساندة ،و�إننا �إذ نعدكم مبوا�صلة
ال�رشاكة معكم ،واال�ستمرار ب�شكل قوي
يف التم�سك ب�شفافيتنا وانفتاحنا عليكم� .إننا
يف "البرتول الوطنية" فخورون ج��د ًا ب�أن
يكون عندنا �أ�صحاب م�صلحة متميزون
�أمثالكم".
وخ�ت�م��ت ق��ائ�ل��ة" :نتطلع �إىل �أن نتمكن يف

دخول العديد من
شركات النفط والغاز
مجال إعداد التقارير
عن االستدامة
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مؤسسة البترول
الكويتية تستعين
بخبرات "البترول

الوطنية" في إعداد

أول تقرير موحد
للقطاع النفطي في
االستدامة

عر�ض تو�ضيحي
قدمت مراقب العالقات اخلارجية �سارة
ه��ا��ش��م ،ع��ر��ض� ًا تو�ضيحي ًا ع��ن مكونات
ت �ق��ري��ر اال� �س �ت��دام��ة وم ��راح ��ل �إع� � ��داده،
وط��ري�ق��ة جمع ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع��اي�ير التي
اعتمدت يف تقييم البيانات.
و�أ�شارت ها�شم �إىل �أن البيانات ال��واردة
يف التقرير مت ا�ستخال�صها م��ن التقرير
املايل ال�سنوي لل�رشكة ،وتقريرها اخلا�ص
بال�صحة وال�سالمة والبيئة� ،إ�ضافة �إىل
�سجالت العمليات يف امل�صايف ومعلومات
جمعها ع ��دد م��ن امل��وظ�ف�ين امل�خ�ت��اري��ن يف
مواقع ال�رشكة املختلفة.

اح�ت�ف��ال�ن��ا باملنا�سبة ال�ع���شري��ن م��ن �إع�ل�ان
ان���ض�م��ام "ال��ب�ت�رول الوطنية" �إىل امليثاق
ال�ع��امل��ي ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ،وال ��ذي ي�ع��زز مبد�أ
م�س�ؤولية املواطنة لل�رشكات ،لي�صبح قطاع
الأع �م��ال ج ��زءا م��ن احل �ل��ول امل���س��اع��دة على
حتقيق اال�ستدامة".
�أداء الأعمال مب�س�ؤولية
وت��اب �ع��ت ق��ائ�ل��ة �إن ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ت�ساعد
ال ���شرك��ات ع�ل��ى �أداء �أع�م��ال�ه��ا مب�س�ؤولية
من خ�لال تلبية ا�سرتاتيجياتها وعملياتها
للبنود اخلا�صة بحقوق الإن���س��ان والعمل
والبيئة ومكافحة الف�ساد ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
الأخ��ذ ب��الإج��راءات اال�سرتاتيجية لالرتقاء
بالأهداف املجتمعية على نطاق وا�سع ،مثل
�أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة ،مع
الرتكيز على التعاون والتجديد.
الشركة ّ
تنفذ العديد
من المشاريع الهادفة
للحد أو القضاء على
أي آثار بيئية

مناسبات

"البترول الوطنية" شاركت في الحدث

األحمدي
رفعت العلم
كعادتها ال�سنوية� ،شاركت "البرتول الوطنية" يف
مرا�سم رفع علم الكويت يف مبنى حمافظة الأحمدي،
�ضمن احتفاالت البالد بالأعياد الوطنية ،والذكرى
الثالثة ع�شر لتويل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل
ورعاه ،مقاليد احلكم.
مثل ال�شركة يف هذه املنا�سب ،نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية با�سم العي�سى ،ومديرة
دائرة العالقات العامة والإعالم خلود املطريي.

العيسى :نسائم

أعياد الوطن تهل
علينا كل عام لتبعث
الفرحة في نفوسنا

9

حمافظ الأحمدي يد�شّ ن مرا�سم رفع العلم

خري وازدهار
بد�أت الفعاليات برفع حمافظ الأحمدي ال�شيخ
ف��واز خالد احلمد ال�صباح العلم بالتزامن
مع رفعه يف ق�رص بيان وباقي املحافظات،
بح�ضور ح�شد من قياديي القطاعات الأمنية
واحلكومية ،وقيادات القطاع النفطي.
ورح� ��ب ال���ش�ي��خ ف� ��واز ب��احل �� �ض��ور ،مثمن ًا
م�شاركتهم يف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،لي�شاركوا
املحافظة الفرحة ب��رف��ع علم ال��وط��ن عالي ًا
خ �ف��اق � ًا� ،إي ��ذان� � ًا ب �ب��دء ف�ع��ال�ي��ات اح�ت�ف��االت
ال �ك��وي��ت ب ��ال ��ذك ��رى ال �ث��ام �ن��ة واخل�م���س�ين
لال�ستقالل ،والثامنة والع�رشين للتحرير،
الشركة تساهم
بهذه المناسبات

الوطنية إيمان ًا

بدورها المجتمعي
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وكذلك الذكرى الثالثة ع�رشة لتويل ح�رضة
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح ،حفظه اهلل ورعاه،
مقاليد احلكـم يف البالد.
وبهذه املنا�سبة ،تقدم حمافظ الأحمدي ب�أ�صدق
التهاين والتربيكات نيابة عن �أه��ايل وقاطني
املحافظة �إىل مقام ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ،و�سمو ويل عهده الأمني ،و�سمو رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،كما هن�أ جميع �أهل الكويت،
و�أه ��ايل حمافظة الأح�م��دي خ�صو�ص ًا� ،سائ ًال
املوىل �سبحانه� ،أن يعيد هذه املنا�سبات الوطنية
املجيدة على الكويت باخلري واالزدهار.
القطاع النفطي
م��ن ج��ان�ب��ه ،ع�بر ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإداري��ة والتجارية با�سم العي�سى
ع��ن ف �خ��ره واع� �ت ��زازه مب���ش��ارك��ة "البرتول
الوطنية" ،وباقي �رشكات القطاع النفطي
يف ه��ذه املنا�سبة ال��وط�ن�ي��ة ،م�ق��دم� ًا التهاين

والتربيكات ل�صاحب �سمو �أمري البالد ،وويل
عهده الأمني ،حفظهما اهلل ورعاهما ،ول�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء.
و�أ��ض��اف العي�سى� ،أن ن�سائم �أعياد الوطن
تهل علينا كل عام لتبعث الفرحة يف نفو�سنا
وخواطرنا ،وتر�سم االبت�سامة على وجوهنا،
وتذكرنا بالتاريخ امل�رشف للأباء والأجداد،
وعملهم املخل�ص واجلاد ،وت�ضحياتهم لكي
تبقى راي��ة الكويت ترفرف يف علياء املجد،
داعني املوىل عز وجل �أن تظل الكويت واحة
ا�ستقرار ورخاء و�أمن و�أم��ان ،ويظل علمها
مرفوع ًا على مر الزمان.
قيادات أمنية
وحكومية ومن القطاع
النفطي شاركت في
االحتفالية

م�س�ؤولو ال�رشكة تواجدوا يف مقدمة ح�ضور املنا�سبة

التزام جمتمعي
من ناحيتها� ،أ�شارت مديرة دائرة العالقات
ال �ع��ام��ة والإع �ل��ام خ �ل��ود امل �ط�ي�ري� ،إىل �أن
ال ���شرك��ة ت���س��اه��م دائ��م�� ًا ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ات
الوطنية� ،إمي��ان� ًا منها ب��دوره��ا املجتمعي يف
تر�سيخ فكر املواطنة ،وحب الكويت الغالية.
و�أ��ض��اف��ت امل�ط�يري� ،أن االل �ت��زام املجتمعي
جت ��اه ��ش�ع��ب ال �ك��وي��ت مي�ث��ل �أول ��وي ��ة ك�برى
بالن�سبة للـ "البرتول الوطنية" ،م�شرية �إىل �أن
العن�رص الب�رشي هو عماد الدولة وال�ثروة
احلقيقية ال�ت��ي حت�ت��اج للتنمية امل�ستمرة،
ومن هذا املنطلق تتبنى ال�رشكة العديد من
االحتفالية تخللها
العديد من الفقرات
الفنية الوطنية ومعرض
للتراث الكويتي

امل �ب��ادرات املجتمعية لدعم ت��دري��ب وتطوير
طلبة املعاهد واجلامعات ،ورف��ع م�ستويات
الثقافة البيئية لدى الن�شء باملدار�س ،وغري
ذل ��ك م ��ن احل �م�ل�ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
املوجهة للمجتمع مبختلف �رشائحه..
و�أك��دت املطريي �أن ال�رشكة ج��زء ال يتجز�أ
م��ن امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ،و�أن �ه ��ا حتتفل كل
ع��ام بالأعياد الوطنية من خ�لال العديد من
الفعاليات التي ت�شارك فيها املجتمع ميدانيا
يف حم�ط��ات ال��وق��ود ،ويف امل���س�يرة الوطنية
ب�شارع اخلليج ،عالوة على حفالت العاملني
بال�رشكة و�أرفاد �أ�رسهم ،متمنية من اهلل �أن
يدمي على الكويت الأمن والأمان ،و�أن تتجدد
�أعيادها مرار ًا وتكرار ًا.
فقرات واحتفاالت
وعقب انتهاء املرا�سم ،قدم �أ�شبال وزهرات
منطقة الأح �م��دي التعليمية �أوب��ري�ت��ا وطنيا
بعنوان "تراثنا منبع حا�رضنا" ،ث��م توجه

حم ��اف ��ظ الأح� � �م � ��دي ب �� �ص �ح �ب��ة ال �� �ض �ي��وف
وامل�شاركني الفتتاح معر�ض الرتاث الكويتي
"اك�سبو  ،"965الذي نظمه عدد من املبدعني
احلرفيني الكويتيني يف باحة مبنى املحافظة،
و�شهد ع��دد ًا كبري ًا من املعرو�ضات الرتاثية
التي ت ��ؤرخ وت�سجل ت��اري��خ ال�ب�لاد وحرفها
القدمية� ،إ�ضافة �إىل العديد من اللوحات الفنية
التي ت�صور لقطات تاريخية و�شعبية.
وت�خ�ل��ل اح�ت�ف��ال�ي��ة رف ��ع ال�ع�ل��م ال �ع��دي��د من
الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة "�أوالد
عامر" للعر�ضة ،والفرقة النحا�سية التابعة
لأكادميية �سعد العبداهلل للعلوم الأمنية.
العنصر البشري
عماد الدولة والثروة
الحقيقية التي تحتاج
للتنمية المستمرة
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تطوير
نحو مستقبل واعد

رؤية 2035
خطة التنمية الوطنية منبثقه عن ت�صور ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح لر�ؤية دولة الكويت بحلول عام ،2035
والعمل جار يف الوقت احلايل حل�شد كافة اجلهود لإجناز �أهداف اخلطة التي تقوم
على �سبع ركائز �أ�سا�سية ،ت�ستهدف حتول الكويت �إىل مركز مايل وجتاري وثقايف
وم�ؤ�س�سي بحلول عام .2035
ر�ؤية �سمو �أمري البالد بتحويل الكويت �إىل مركز مايل وجتاري جاذب لال�ستثمار
ترتكز على قيام القطاع اخلا�ص بقيادة الن�شاط االقت�صادي ،و ُت�شجع فيه روح
املناف�سة ،وترفع كفاءة الإنتاج يف ظل جهاز دولة م�ؤ�س�سي داعم ،و ُتر�سخ القيم
وحتافظ على الهوية االجتماعية وحتقق التنمية الب�شرية والتنمية املتوازنة،
وتوفر بنية �أ�سا�سية مالئمة وت�شريعات متطورة وبيئة �أعمال م�شجعة.
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سبع ركائز أساسية
تستهدف تحول الكويت
إلى مركز مالي وتجاري
وثقافي ومؤسسي رائد

م�رشوع مطار الكويت اجلديد

د�شنت احلكومة الكويتية احلملة الإعالمية
كويت جديدة ( )New Kuwaitحتت رعاية
�سمو رئي�س جمل�س ال� ��وزراء ال�شيخ جابر
امل�ب��ارك مت خاللها ا�ستعرا�ض خطة الكويت
للتنمية ور�ؤي��ة  ،2035والتي ت�شمل خم�سة
�أه��داف ا�سرتاتيجية ،تقع حتتها �سبع ركائز
�أ��س��ا��س�ي��ة تتحقق م��ن خ�ل�ال  164م���شروع� ًا
وخطة ا�سرتاتيجية.
الركيزة الأوىل:
�إدارة حكومية فاعلة
تخت�ص ه ��ذه ال��رك �ي��زة ب ��إ� �ص�لاح امل�م��ار��س��ات
الإداري � � ��ة وال �ب�يروق��راط �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز معايري
ال�شفافية وامل�ساءلة الرقابية وفاعلية اجلهاز
احلكومي وت�شمل:
• تنفيذ �أ�شمل و�أكرب خمطط هيكلي للكويت منذ
اال�ستقالل يراعي ا�ستعمال الأرا�ضي والهوية
العمرانية وا�ستيعاب الزيادات ال�سكانية وغريها
من �أوجه التخطيط احل�رضي العمراين.
• التحول الإلكرتوين ال�شامل للدورة امل�ستندية
احلكومية.
• تنفيذ عمليات ال�رشاء واملناق�صات احلكومية
�إلكرتونيا.
• �إ�صالح �شامل لنظم اخلدمة املدنية من خالل
�إ�صالح ت�رشيعي و�إ�صالح نظام الأجور وتعيني

القياديني وحما�سبة املق�رصين منهم.
• تعريف �أكرث بربامج وم�رشوعات مرتبطة
ب� ��الإدارة احلكومية لتجعل م��ن ه��ذا القطاع
�أكرث فاعلية.
وم ��ن امل ���شروع��ات الرئي�سية ل �ه��ذه ال��رك�ي��زة
م��راج�ع��ة وحت��دي��ث امل�خ�ط��ط الهيكلي للدولة
و�إن�شاء املر�صد احل�رضي ،وم�رشوع ميكنة
وتطوير وزارة ال�ش�ؤون ،وو�ضع وتنفيذ اخلطة
الوطنية ال�ستمرارية الأعمال و�إدارة الكوارث.
الركيزة الثانية:
اقت�صاد متنوع وم�ستدام
هذه الركيزة تخت�ص بتطوير اقت�صاد مزدهر
ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئي�سي على
العائدات من �صادرات النفط.
ويف ه� ��ذا امل��رت �ك��ز ي ��وج ��د ع� ��دد م ��ن ال�ب�رام ��ج
وامل�رشوعات التي ت�ضمن ا�ستدامة االقت�صاد
الكويتي منها:
 164مشروع ًا متنوع ًا
تتضمنها خطة التنمية
من أجل اقتصاد قوي
ومتنوع ومزدهر

• زيادة اال�ستثمار املبا�رش بن�سبة ،% 300
وجذب �أكرث من  400مليون دينار كويتي يف
قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والطاقة واال�ست�شارات حيث توفر املئات
م��ن ف��ر���ص ال�ع�م��ل ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��دري��ب
الكوادر الوطنية.
• اع �ت �م��اد ال �ك��وي��ت ك �م��رك��ز ع��امل��ي ل�صناعة
البرتوكيماويات.
• عمل �إج ��راءات ت�صحيحية لال�ستمرار يف
التطور الإيجابي مبعدالت منو الناجت املحلي
بعد حتقيق جن��اح يف رف��ع معدل من��و الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي.
• م�شاركة املواطنني يف متلك امل�رشوعات من
خالل تخ�صي�ص  % 50من ال�رشكات امل�ساهمة.
• زيادة عدد ال�سياح الذين ت�ستقبلهم الكويت
مع توفري فر�ص عمل وظيفية لل�شباب الكويتي
يف هذا القطاع احليوي بحلول .2020
• تر�شيد الإنفاق احلكومي بن�سبة .% 14.3
• برامج وم�رشوعات مرتبطة بوثيقة الإ�صالح
االقت�صادي وامل��ايل وغريهما ،والتي �ستكون
حلملة "كويت جديدة" جهود ملحوظة يف تنوير
الر�أي العام حولها.
وم ��ن امل ���شروع��ات ال��رئ�ي���س��ة ل �ه��ذه ال��رك�ي��زة
م���شروع ال��وق��ود البيئي ،وم ���شروع م�صفاة
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رفع �أول مفاعل يف م�صفاة الزور

الزور ،وم�رشوع حمطة اخلريان لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطري املياه.

• زي��ادة �أط ��وال الطرق الرئي�سية والداخلية
مبقدار  110كم يف خمتلف مناطق الدولة.
• رفع الطاقة الت�شغيلية للموانئ وتطويرها،
حيث مت االنتهاء من املرحلة الأوىل من ميناء
مبارك الكبري ،وتطوير ميناء ال�شويخ و�إن�شاء
حمطة حاويات فيه.
• العمل جار على قدم و�ساق يف ج�رس جابر.
• كما يجري حالي ًا و�ضع اللم�سات الأخ�يرة
ل���س�ك��ك احل ��دي ��د اخل��ا� �ص��ة مب����ش�روع ال��رب��ط
اخل�ل�ي�ج��ي ،مم��ا ��س�ي�ع��زز م��ن ف��ر���ص ال�ت�ب��ادل
ال�ت�ج��اري وال�ن�ق��ل ب�ين م��واط�ن��ي دول جمل�س
التعاون.
• �إقامة مناطق جتارية حرة متخ�ص�صة ذات
م �ي��زات تناف�سية وم��رن��ة لأ��ص�ح��اب الأع �م��ال
وامل�ستثمرين الأجانب.
�إط�لاق بوابة �إلكرتونية موحدة لتقدمي كافة
اخل ��دم ��ات ال �ت ��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا ق �ط ��اع الأع� �م ��ال
واال�ستثمار.
توفري �أرا���ض للم�شاريع ال�صناعية وامل�شاريع
الوطنية ال�صغرية واملتو�سطة.

الركيزة الثالثة:
بنية حتتية متطورة
تخت�ص ه��ذه الركيزة بتطوير البنية التحتية
وحت��دي �ث �ه��ا ل�ت�ح���س�ين ج� ��ودة احل �ي ��اة جلميع
املواطنني.
وم ��ن �أب � ��رز م ��ا ت�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذه اجل �ه��ات
احلكومية املعنية يف الدولة بهذا املرتكز خالل
الفرتة القادمة:
• تو�سعة مطار الكويت ال��دويل لي�ستوعب 11
مليون م�سافر �سنوي ًا ،وخ�صخ�صة �إدارته.
• البدء بتنفيذ م�رشوع "مرتو الكويت" ،والذي
�سي�ساهم يف توفري بديل ع�رصي للنقل العام
وامل�ساهمة يف احل��د من االزدح ��ام امل ��روري يف
املناطق التجارية واملكتظة.
• اال� �س �ت �م��رار يف حت�ق�ي��ق الإجن � ��از وال�ت�ط��ور
الإيجابي يف جمال الطاقة الكهربائية ،بعد �أن
مت بنجاح �إ�ضافة  2910ميغاوات فعلي ًا بنهاية
العام .2016 - 2015
الركيزة الرابعة:
• �إ�ضافة نحو  640مليون غالون �إمرباطوري
للطاقة اال�ستيعابية ملحطات املياه عن طريق
بيئة معي�شية م�ستدامة
زي��ادة ال�ق��درة الإنتاجية وتطوير االحتياطي هذه الركيزة تخت�ص ب�ضمان توفري ال�سكن عن
اال�سرتاتيجي.
طريق موارد وخطط �سليمة بيئيا.
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ومن بع�ض التوجهات التي بد�أت احلكومة فعليا
يف حتقيقها على �أر�ض الواقع ،وفق م�ؤ�رشات
قيا�س ومتابعة ت�ضمن للمجتمع الكويتي بيئة
معي�شية �أكرث ا�ستدامة هي:
• ت�سليم � 12ألف وحدة �سكنية �سنويا حتى عام
.2020/2019
• حتويل الدعم احلكومي للخدمات والطاقة
�إىل دعم نقدي كي ت�صل مبا�رشة �إىل امل�ستفيدين
بقدر حاجتهم.
• مت �إ�� �ش ��راك ال��ق��ط ��اع اخل ��ا� ��ص يف تنفيذ
امل�رشوعات الإ�سكانية بغية التخفيف عن كاهل
ال��دول��ة واال�ستفادة من التجارب والتقنيات
احلديثة التي ت�سهم يف تعجيل الإجناز وتوفري
ال�ط��اق��ة وم��راع��اة اال��س�ت�خ��دام الأم �ث��ل مل��وارد
الدولة.
• رفع ن�سب تدوير ومعاجلة النفايات ال�ستغالل
هذه الرثوة ،وقد بد�أت بالفعل م�رشوعات على
�سبيل املثال م�رشوع تدوير الإطارات.
• رف��ع ن�سبة الطاقة الكهربائية امل��ول��دة من
م�صادر م�ستدامة للو�صول �إىل ن�سبة % 15
بحلول عام .2030
وم ��ن امل ���شروع��ات الرئي�سية ل �ه��ذا امل��رت�ك��ز،
م�رشوع معاجلة النفايات البلدية ال�صلبة -
موقع كبد ،وم���شروع مدينة جنوب املطالع،
وم�رشوع مراقبة امللوثات املنبعثة من امل�صادر

م�رشوع الوقود البيئي  -م�صفاة ميناء عبداهلل

(الثابتة واملتحركة) وتطوير برنامج املراقبة
وحت�سني جودة الهواء.
الركيزة اخلام�سة:
رعاية �صحية عالية اجلودة
تخت�ص هذه الركيزة بتح�سني جودة اخلدمات
وت�ط��وي��ر ال �ك��وادر الوطنية يف ن�ظ��ام الرعاية
ال�صحية وبتكلفة منخف�ضة.
وم ��ن �أب � ��رز م���ش��اري�ع�ه��ا ،م ���ش�روع ال��وق��اي��ة
والت�صدي ل�ل�أم��را���ض املزمنة غ�ير ال�سارية،
وم�رشوع م�ست�شفى ال�صباح اجلديد ،وم�رشوع
تطوير خدمات ال�صحة املهنية.
الركيزة ال�ساد�سة:
ر�أ�سمال ب�شري �إبداعي
ه��ذه ال��رك�ي��زة تخت�ص ب��إ��ص�لاح نظم الرعاية
االجتماعية لإع ��داد ال�شباب ب�صورة �أف�ضل
لي�صبحوا �أع�ضاء يتمتعون بقدرات تناف�سية
و�إنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية ،ومن
الربامج وامل�شاريع التي تقع حتت هذا املرتكز:
• حتويل امل��راك��ز ال�شبابية �إىل مراكز جمتمعية
ت�ستهدف كافة �أفراد العائلة ومتلأ �أوقات فراغهم.
• زيادة �أعداد الأبطال الريا�ضيني يف املناف�سات
الدولية ،حيث متت زيادة عدد الأبطال الأوملبيني
الذين متت رعايتهم من � 4إىل  14بط ًال.

• و�ضع نظام �شامل لدمج ذوي الإعاقة يف كافة
املجاالت.
• �صدور قانون الطفل الذي ينظم حقوق الطفل
من النواحي االجتماعية وال�صحية والتعليمية
مبا ي�ضمن العي�ش الكرمي له.
• زي��ادة االهتمام برعاية امل�سنني ،وذل��ك من
خالل زيادة عدد فرق الرعاية املتنقلة لهم.
• دعم برامج متكني املر�أة اجتماعيا واقت�صاديا.
• زيادة عدد املتدربات من القادرات على العمل
من متلقي امل�ساعدات االجتماعية ،وذلك نتيجة
تغيري فل�سفة امل�ساعدات من الدعم �إىل التمكني.
• رفع امل�شاركة الوطنية يف القطاع اخلا�ص،
و�ضبط التوازن يف القطاع احلكومي.
• تطبيق �أنظمة معتمدة لالعتماد الأكادميي يف
املدار�س والرخ�ص املهنية للمعلمني.
من امل�رشوعات الرئي�سية لهذه الركيزة ،املنظومة
املتكاملة لإ�صالح التعليم ،وم�رشوع رخ�صة املعلم،
وم�رشوع �إن�شاء مركز تنمية العمالة الوطنية.
الركيزة ال�سابعة:
مكانة دولية متميزة
تخت�ص هذه الركيزة بتح�سني التواجد الإقليمي
وال�ع��امل��ي للكويت يف امل �ج��االت الديبلوما�سية
والتجارية والثقافية والأعمال اخلريية ،وذلك
من خالل:

• تعزيز �صورة الكويت كبيئة �آمنة وم�ستقرة
�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا يف ظل اال�ضطرابات التي
ت�شهدها املنطقة.
• اعتماد الكويت كمركز للعمل الإن���س��اين يف
العامل ،ان�سجاما مع دوره��ا التنموي الرائد،
وت�سمية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح �أمري الكويت حفظه اهلل "قائدا
للعمل الإن�ساين".
• ت�ع��زي��ز دور وحم �ت ��وى الإع �ل��ام ال�ت�ن�م��وي
وخا�صة احلكومي يف �إي�صال �صوت الكويت
للعامل.
• رف��ع م�ستويات احل��ري��ات الإع�لام�ي��ة يف ظل
الت�رشيعات التي كان حلكومة الكويت الريادة
يف �سنها على �صعيد املنطقة ،وتنظيم حمالت
لتنمية ال��وع��ي الإع�ل�ام ��ي وت�ك�ث�ي��ف ال�برام��ج
املتخ�ص�صة التلفزيونية والإذاعية.
• زيادة �أعداد املتاحف � 3أ�ضعاف العدد احلايل
لت�صل �إىل �أكرث من  14متحف ًا.
ومن امل�شاريع الرئي�سية لهذا املرتكز "مكانة
دولية متميزة" ،م�رشوع تعزيز قدرات الت�أثري
الإعالمي مب�شاركة القطاع اخلا�ص ،وم�رشوع
تعزيز دور وج�ه��ود الكويت يف جم��ال حقوق
الإن� ��� �س ��ان ،وم� ���ش�روع رب���ط جم �م��ع الإع �ل�ام
وحم�ط��ات الإر� �س��ال وامل�ب��اين ب�شبكة الأل�ي��اف
ال�ضوئية.
15

لقاء
ثاني أكبر مشاريع الشركة

وحدة إسالة الغاز الخامسة
�أو�شك م�شروع وحدة �إ�سالة الغاز اخلام�سة على االنتهاء،
ودخول مرحلة الت�شغيل التدريجي قبيل انق�ضاء العام احلايل.
وتعترب وحدة �إ�سالة الغاز اخلام�سة ثاين �أكرب امل�شاريع على
م�ستوى ال�شركة ،كما يعد جزء ًا من اخلطة التنموية للدولة،
خا�صة مع تزايد �إنتاج الغاز يف الكويت حاليا واملتوقع �أن يزيد
ب�صورة �أكرب م�ستقبال.
حول تطورات العمل بامل�شروع و�أهميته ومردوده على ال�شركة
حتدث مدير دائرة امل�شاريع ( )1املهند�س خالد البلو�شي ..فكان
احلوار التايل:
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عائد اقتصادي
وبيئي ...ومشاركة
قوية للقطاع الخاص

خط الغاز اخلام�س  -م�صفاة ميناء الأحمدي

خالد البلو�شي

• بداية ،هل ميكن �أن تعطينا نبذة عن م�رشوع خا�صة مع الزيادة املتوقعة يف �إنتاج الغاز من • هل ميكن �أن تعطينا �صورة عما مت �إجنازه من
حقول الكويت النفطية .هذا �إ�ضافة �إىل التو�سع �أعمال وفق امل�رشوع ،وما هي الأعمال املتبقية؟
خط الغاز اخلام�س ،و�أهدافه؟

يتمثل امل�����ش��روع يف بناء وح��دة ج��دي��دة يف
م�صفاة م��ي��ن��اء الأح ��م ��دي مل��ع��اجل��ة ال��غ��از
الطبيعي املنتج من احلقول التابعة ل�شركة
نفط ال��ك��وي��ت ،بقيمة �إجمالية تبلغ 428
مليون دينار .وتقع الوحدة اجلديدة جنوب
م�صفاة ميناء الأحمدي بجوار وحدة �إ�سالة
الغاز الرابعة .ويذكر �أن ال�شركة لديها �أربعة
وحدات لإ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي
تقدر طاقتها االنتاجية االجمالية بـ 2320
مليون قدم مكعب قيا�سي من الغاز ،و� 226ألف
برميل من املكثفات ،لت�صبح القدرة الإجمالية
لل�شركة بعد ت�شغيل الوحدة اخلام�سة 3125
مليون قدم مكعب قيا�سي من الغاز ،و332
�ألف برميل من املكثفات.

• ما هو امل��ردود االقت�صادي والبيئي املتوقع
عند ت�شغيل امل�رشوع؟

وحدات �إ�سالة الغاز وما تنتجه من م�شتقات
غازية ،هي من �أربح املنتجات لل�شركة و�أف�ضلها
من الناحية البيئية ،ولذلك ف�إن ت�شغيل وحدة
�إ�سالة الغاز اخلام�سة يتوافق مع خطة ال�شركة
للتو�سع يف امل�شتقات املربحة واملتوافقة مع
متطلبات ال�سوق العاملي وموا�صفاته البيئية،

يف توفري فر�ص عمل منتجة للعمالة الوطنية .لقد مت �إجناز حوايل  % 88من �أعمال مرحلة
• هل هناك ترابط بني هذا امل�رشوع ،وم�رشوع الهند�سة والتوريد والإن�شاء ( ،)EPCويتبقى
اكمال تركيب الأنابيب ومتديد كابالت الكهرباء
ال��وق��ود البيئي ،ووح ��دات �أخ ��رى بامل�صفاة،
و�أنظمة التحكم وعمليات الربط مع خطوط
وماهي طبيعة هذا الرتابط؟
امل�صفاة الأخرى ،ويتوقع بدء ت�شغيل الوحدة
الوحدة مرتبطة مب�شروع الوقود البيئي يف
تدريجيا مع نهاية �سنة .2019
بع�ض اجلوانب امليكانيكية والكهربائية لتحقيق
ا�ستفادة ق�صوى من عملية التكرير وا�ستهالك • م ��ا �أه � ��م م ��ا ي �� �ش �م �ل��ه امل � �� �ش�روع م ��ن نظم
الطاقة .كما �إنها مت�صلة ببع�ض اخلطوط مع وتكنولوجيا حديثة؟ وما مردود ذلك على الأداء
وحدة �إ�سالة الغاز الرابعة ،خا�صة فيما يتعلق الت�شغيلي بال�رشكة؟
بوحدة معاجلة زيت الوقود ونظام تخزين تعترب �أنظمة حتكم امل�شروع من �أكرث الأنظمة
الديزل ،وهي مرتبطة كذلك بوحدة ا�سرتداد تطورا بالعامل ،حيث تقوم بعملها املطلوب مع
الإيثني ووح��دات �أخ��رى ب�شكل جزئي ،وذلك �شغل م�ساحة �أقل وبتكلفة �أقل �أي�ضا .كما متت
لتحقيق تكامل �أف�ضل يف اال�ستفادة من بع�ض �إ�ضافة وح��دة معاجلة زي��ت ال��وق��ود ،والتي
�ستخدم وحدة �إ�سالة الغاز اخلام�سة والوحدة
املنتجات وت�صريف �أخرى.
الرابعة �أي�ضا ،وذلك لإنتاج زيت وقود نظيف
بعد تخفي�ض ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني
رفع القدرة
ال�سام من  2400جزء يف املليون �إىل  50جزءاً
االجمالية للشركة
فقط يف املليون كحد �أع��ل��ى ،وال ��ذي �سيزيد
إلى  3125مليون
م��ن م�ستوى ال�سالمة .وك��ذل��ك مت��ت �إ�ضافة
نظام تخزين ال��دي��زل امل�ستخدم يف ت�شغيل
قدم مكعب قياسي
"التوربينات" ،وال��ذي �سيزيد من م�ستوى
من الغاز
اعتمادية الوحدة وا�ستمراريتها بالإنتاج.
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جانب من �أعمال م�رشوع وحدة �إ�سالة الغاز

• ما هي تكلفة امل�رشوع حتى الآن ،وهل ت�سري
وفق امليزانية املقدرة؟

امل��ي��زان��ي��ة امل��ر���ص��ودة للم�شروع ه��ي
مليون دينار كويتي ،والتكلفة حتى الآن �ضمن
امليزانية املقدرة.
428

• م��ا ه��ي ن�سبة م�شاركة ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف
امل�رشوع ،وما طبيعة هذه امل�شاركة؟

مما ي�شكل عبئا كبريا على العاملني .وكذلك
توفري مياه التربيد ال�لازم��ة لعمية ت�شغيل
الوحدة ،وقد جنحت ال�شركة يف توقيع اتفاقية
مع الهيئة العامة لل�صناعة تقوم ال�شركة
مبوجبها بالتعاقد مع مقاولني م�ؤهلني بالنيابة
عن الهيئة لتنفيذ م�شروع توريد وتركيب �أربع
م�ضخات جديدة مع ملحقاتها لتوفري مياه
التربيد للوحدات �ضمانا ل�سرعة �إجن��از هذا
امل�شروع ليتوافق مع خطة الت�شغيل ،وجار
العمل حاليا على تنفيذ هذه الأعمال.

للقطاع اخل��ا���ص ن�صيب يبلغ  % 20على
الأق��ل من القيمة االجمالية للم�شروع ح�سب
العقد ،وهناك عدد من ال�شركات املحلية التي
ت�شارك يف توريد بع�ض املعدات ،كما �أن كل • ما هي مميزات وحدة �إ�سالة الغاز اخلام�سة
�أعمال الت�شييد منحت بالباطن ل�شركات ت�شييد عن الوحدات الأربع ال�سابقة ،وهل هناك تكامل
حملية ،وبذلك يكون للقطاع اخلا�ص م�شاركة بني جميع الوحدات؟
قوية يف امل�شروع.
يف وح��دة �إ�سالة ال��غ��از اخلام�سة �أخ��ذن��ا يف
• م��ا ه��ي �أب ��رز التحديات ال�ت��ي ت��واج��ه تنفيذ االع��ت��ب��ار ال��درو���س امل�ستفادة م��ن ت�صميم
وت�شغيل وحدة �إ�سالة الغاز الرابعة ،مبا يحقق
امل�رشوع؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
هناك عدة حتديات تواجه عمل امل�شروع ،مثل
تخفيض نسبة غاز
التن�سيق الكثيف مع �إدارات امل�صفاة املختلفة
وتلبية متطلباتها ،وكذلك عملية الربط مع
كبريتيد الهيدروجين
خطوط امل�صفاة القائمة ،والتي تتطلب عدة
السام من  2400جزء
�أمور متعلقة بالأمن وال�سالمة حتى يتم تنفيذها
دون ح ��وادث �أو ت��أث��ر حركة عمل امل�صفاة
في المليون إلى  50جزء
اليومية ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل ظ��روف الطق�س
في المليون
والعمل باجلو احلار يف معظم �أوقات ال�سنة،
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رفع م�ستوى الكفاءة ال�صناعية للوحدة .هذا
�إىل جانب �إ�ضافة وحدة معاجلة زيت الوقود
ونظام تخزين الديزل� .أما عن وحدات �إ�سالة
ال��غ��از ال��ث�لاث الأ�صلية ،ف���إن التكنولوجيا
امل�ستخدمة فيها قدمية وخمتلفة عن الوحدتني
الرابعة واخلام�سة التي ت�ستخدم طرقاً جديدة
يف �إنتاج امل�شتقات الغازية وبكفاءة �أف�ضل يف
ا�سرتداد بع�ض الغازات مثل الإيثني.

• ما هي القدرة الإنتاجية االجمالية لل�رشكة من
الغاز بعد �إمتام تنفيذ امل�رشوع ،واخلطة لكيفية
ا�ستخدام هذه الطاقة االنتاجية؟
�ست�ضيف وحدة �إ�سالة الغاز اخلام�سة
ماليني قدم مكعب قيا�سي من الغاز لت�صبح
القدرة الإجمالية لل�شركة  3125مليون قدم
مكعب قيا�سي ،كما �ست�ضيف � 106آالف برميل
من املكثفات لت�صبح القدرة االجمالية 332
�ألف برميل.
805

• كلمة �أخرية؟
�شكرا لإتاحتكم الفر�صة لنا لنبني للقراء الكرام
�آخر تطورات هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي الهام.

أمن
وسالمة
استخدام تقنيات متطورة وأجهزة استشعار

كفاءة أنظمة السالمة الدقيقة
العمل يف جمال تكرير النفط و�إ�سالة الغاز يعترب من �أحد
�أخطر الأن�شطة ال�صناعية على م�ستوى العامل ،لذلك
العمل يف هذا املجال يتطلب حر�ص �شديد نظر ًا للتعامل
مع مواد ذات طبيعة خا�صة ،وبالتايل ف�إن �سوء التعامل
و�إغفال الإج ��راءات املطلوبة للوقاية من �أخطار هذه
املواد� ،أمر يعر�ض حياتنا وممتلكاتنا للخطر.

ب�سمة اخلليفي

إجراء مسح شامل
لمصفاة ميناء األحمدي
لفحص جميع أنظمة
السالمة الدقيقة

تت�ضمن عمليات التكرير العديد من املعدات
والأج� � �ه � ��زة امل �ع �ق ��دة وال �� �ض �خ �م��ة ،وال �ت��ي
ت�ستخدم �أنظمة متطورة و�أجهزة ا�ست�شعار
وح�سا�سات ( )Sensorsيف مراقبة العمل
و�ضمان ا�ستمراره دون انقطاع.
وت�سجل هذه احل�سا�سات القراءات على مدار
ال�ساعة ،مثل احلرارة وال�ضغط والتدفق .كما
تقوم �أي�ضا بت�سجيل معدالت امتالء وتفريغ

اخل ��زان ��ات ،ون���س��ب الأم �ل��اح ،وال�ت���سرب��ات
الغازية ،وا�ستهالك الطاقة واملياه ،وغريها.
وت��وج��د ح�سا�سات �أخ ��رى خا�صة بالنظم
الآل� �ي ��ة ،فمثال ت �ق��وم ب�ت�ف��ري��غ اخل� ��زان عند
و� �ص��ول االم �ت�لاء �إىل ن�سبة ت�ك��ون حم��ددة
(الن�صف م�ث�لا) .وه��ذه احل�سا�سات تلعب
دور ًا حيوي ًا يف ا�ستمرارية العمل و�سالمة
املعدات والأ�شخا�ص.

وت��وج��د ح�سا�سات خا�صة بنظم ال�سالمة،
تطلق ج��ر���س الإن� ��ذار و�أ� �ض��واء عند ارت�ف��اع
احل ��رارة �أو وج ��ود لهب �أو دخ ��ان� ،أو عند
ح�صول ت�رسبات �سائلة �أو غازية� ،أو انت�شار
م� ��ادة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م�ع�ي�ن��ة ،وب�ع���ض�ه��ا ي�صدر
�أوت��وم��ات�ي�ك�ي��ا �أم ��ر ت�شغيل �أج �ه��زة الإط �ف��اء
(رذاذات – رغوة  -غاز الكربون ،)...وتقوم
ح�سا�سات �أخ ��رى ب�ع��زل املنطقة �أو املعدة
19

وقطع الإم��دادات (برتول ،غاز ،كهرباء) عن
الآلة ملنع تو�سع احلريق.
ومعظم املن�ش�آت احلديثة مو�صولة بنظم حماية
ذكية يف خمتلف املراحل (�أي الك�شف والإن��ذار
ومكافحة احل� ��ادث) .وتعترب ه��ذه احل�سا�سات
هي العني التي ترى من خاللها الإدارة املن�ش�أة
لتحافظ عليها ومتنع وقوع احلوادث.
ويف بع�ض االح�ي��ان تقع بع�ض الأخ �ط��اء يف هذه
الأج �ه��زة واحل�سا�سات ،فهي تخفق �أح�ي��ان��ا يف
ت�سجيل ح��ال��ة خ�ط��رة ت�ستدعي �إط �ل�اق جر�س
الإنذار .ويف حاالت �أخرى ت�سجل قراءات خاطئة
وتطلق جر�س الإنذار.
يف حاالت ال ت�ستدعي ذلك .وي�ؤثر ذلك �سلبا على
عمل ال��وح��دات الإنتاجية يف امل�صفاة� ،إذ ي��ؤدي
�إطالق الإنذار �إىل توقف عمل الوحدة ،ويف حاالت
كثرية �إخالءها من العاملني .وي�شكل ذلك تعطي ًال
كبري ًا وخ�سائر قد تكون كبرية يف بع�ض الأحيان.
ويف هذا املجال قامت "البرتول الوطنية" ،ومن
خ�لال مظلة نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،ب�إعداد الكثري من الدرا�سات و�إجراء
العديد من عمليات التدقيق اخلا�صة بنظام
�إدارة املخاطر ،وذلك للت�أكد من �أن نظام �إدارة
امل�خ��اط��ر ،اخل��ا���ص بكل عن�رص م��ن عنا�رص
ال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة ال�ت��ي تعتمدها
ال�رشكة ،يعمل بالكفاءة املطلوبة.
الإنذار املبكر
يف ه��ذه ال�سطور ت�س ّلط مهند�سة �إدارة �سالمة
الت�صنيع ب�سمة اخلليفي ال�ضوء على نتائج درا�سة
عملية �أجرتها دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
بهدف الوقوف على جاهزية ال�رشكة يف التعامل مع
املخاطر املت�صلة بعن�رص �إدارة ال�صحة وال�سالمة
عمليات التكرير
تتضمن العديد من
المعدات واألجهزة
المعقدة والضخمة

20

العـدد  - 491فرباير

2019

والبيئة "رقم  "8اخلا�ص باملوثوقية امليكانيكية
ل�ل�م�ع��دات ( .)Mechanical Integrityوق��د
ركزت الدرا�سة على �سبل الت�أكد من كفاءة �أنظمة
ال�سالمة الدقيقة ( ،)SISوال�ت��ي تخت�ص ب�أخذ
جميع الإج ��راءات الالزمة للمحافظة على �سالمة
املعدات �أو الأنظمة املت�صلة بها ،وذلك عن طريق
نظم ا�ست�شعار ( )Sensorت�ست�شعر املخاطر
واملتغريات املرتبطة بهذه املعدات ،مثل احلرارة،
ال���ض�غ��ط ،امل���س�ت��وى وغ�يره��ا ال�ك�ث�ير م��ن ع��وام��ل
اخلطر ،حيث تعمل هذه الأنظمة على تفعيل خا�صية
الإنذار املبكر �أو عزل املعدة �أوتوماتيكي ًا مما يحفظ
للمعدة �سالمتها وجاهزيتها.
وت�شري اخلليفي �إىل �أن م�ستوى اجلاهزية
واالعتمادية لنظام اال�ست�شعار ()Sensor
يعترب �أح��د �أه��م العوامل التي يجب الرتكيز
عليها ،حيث تتبنى امل�صفاة من خالل �إدارة
ن�ظ��ام ال�صيانة ب��رام��ج للت�أكد م��ن جهوزية  -1امل�شاكل املتعلقة بتواجد عيوب وم�شاكل
وكفاءة �أنظمة ال�سالمة الدقيقة ( )SISب�شكل يف هذه الأنظمة هي:
متكامل ،نظرا حل�سا�سية وظيفتها يف املحافظة • تخلل املاء والرطوبة يف �أنظمة تزويد الهواء
(.)Water/Moisture in Air supply lines
على �سالمة املعدات واملمتلكات.

م�سح �شامل
ويف ه ��ذا الإط � ��ار ق ��ام ق���س��م ��س�لام��ة العمليات
( )PSMب ��إج��راء م�سح �شامل مل�صفاة ميناء
الأحمدي بغر�ض فح�ص جميع �أنظمة ال�سالمة
الدقيقة ( )SISالتي مت تفعيلها خ�لال الثالث
� �س �ن��وات امل �ن ���صرم��ة ،ب �غ��ر���ض ال ��وق ��وف على
الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ت � ��ؤدي �إىل تفعيل �إج � ��راءات
الإن��ذار /العزل اخلا�صة بهذه الأنظمة ،والتي
ا�شتملت على نوعني ،هما:
�	-1أ�سباب تتعلق بوجود عيوب وم�شاكل يف
هذه الأنظمة ذاتها.
�	-2أ�سباب تتعلق بوجود تفعيل حقيقي ،وذلك
حلماية املعدات
وانتهت الدرا�سة �إىل وجود  228حالة �أدت �إىل
تفعيل �إج��راءات الإن��ذار /العزل ،انق�سمت ما
بني الأ�سباب ال�سابقة وفقا للتفا�صيل التالية:

التأكد من صالحية
المعدات ومستوى
سالمة واعتمادية أجهزة
االستشعار الخاصة بها

• امل�شاكل اخلا�صة بالت�شغيل الأويل لوحدات الغاز
(.)train 4 initial commissioning issue
• م�شاكل خا�صة تكون متعلقة ب�أنظمة الغاز
(.)Gas Detectors
• عيوب وظيفية نظر ًا الرتفاع درجات احلرارة
(HVAC problem, Cards malfunction
.)due to high temperature
• �إخ� �ف ��اق � �ص �م��ام��ات ال �ت �ح �ك��م (Control
valve failures due to accessories

.)positioners
� -2أما فيما يتعلق ببع�ض �أ�سباب تواجد
التفعيل احلقيقي حلماية املعدات فهي:
• � �ض �غ ��ط � �ش �ف ��ط م �ن �خ �ف ����ض (Suction
.)Pressure Low

• درجة حرارة زيت الت�شحيم عالية يف ال�ضاغط
(.)Compressor
• ارت� � �ف � ��اع � �ض �غ ��ط ال � �ف� ��رن (Furnace
.)Pressure High
وفيما يخت�ص بتفعيل �أنظمة الإن ��ذار الفعلي
( ،)SISفقد ا�ستخل�صت الدرا�سة الأ�سباب
ال �ت��ي �أدت �إىل تفعيل م�ث��ل ه ��ذه الإج � ��راءات
وقامت بت�صنيفها ،وذلك وفقاَ ملدى ح�سا�سيتها
ودرجة خطورتها وعدد املرات التي قام النظام
بتفعيلها ،وذلك حلماية املعدة �أو النظام اخلا�ص
بها .وفيما يلي �أهم النتائج التي وردت ،والتي
�شملت م�صفاة ميناء الأحمدي وم�صنع الغاز.
ويتبني من الر�سم البياين مدى تكرار الت�شغيل
التلقائي اخلاطئ لأجهزة الإنذار ( )SISملعدات
معينة ،وال�ت��ي يجب ال��وق��وف عليها وحتديدها
ب��دق��ة ،و�إي �ج��اد احل �ل��ول اجل��ذري��ة ل�ضمان عدم
تكرارها ( ،)Root Cause Analysisوالتي
بدورها �ست�ؤدي �إىل خف�ض الأع��داد الفعلية لهذه
الإن ��ذارات اخلاطئة ،وبالتايل الت�أكد من فعالية
واعتمادية و�سالمة املعدات والأنظمة احلرجة
بامل�صفاة ،والتي �ست�ؤدي بكل ت�أكيد �إىل خف�ض

تقليل معدل المخاطر
المرتبطة بأجهزة اإلنذار

ينعكس إيجاب ًا على أداء
المصفاة

�أعداد حوادث العمليات� ،أو حتى التوقف الغري
جمدول لبع�ض الوحدات.
وكذلك �أو�صت الدرا�سة با�ستكمال الدرا�سات
اخلا�صة جلميع الوحدات ،للت�أكد من جاهزية هذه
الأجهزة ومدى م�ستوى �سالمة واعتمادية �أجهزة
اال�ست�شعار اخلا�صة بها (Safety Integrity
� ،)Level - SILإ��ض��اف��ة �إىل حت��دي��ث معايري
الأداء ( )Performance Standardاخلا�صة
بها .و�سي�ساهم ذلك يف تقليل املخاطر املرتبطة
ب�أجهزة الإن��ذار ،وبالتايل التحكم بهذه املخاطر
مما ينعك�س �إيجاب ًا على �أداء امل�صفاة من خالل
حت�سني االعتمادية وال�سالمة (Mechanical
 ،)Integrityوب��ال�ت��ايل تقليل احتمالية وق��وع
احلوادث اخلا�صة بالعمليات للم�صفاة.
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مشاريع
التغير المناخي
في مؤتمر
ّ

ورقة عمل عن "الدبدبة"
�شاركت "البرتول الوطنية" �ضمن وفد دولة الكويت يف فعاليات
امل�ؤمتر الرابع والع�شرين للأمم املتحدة للتغري املناخي الذي
انعقد م��ؤخ��را يف مدينة كاتوفاي�س ببولندا ،ملناق�شة �سبل
م�ساهمة الدول للحد من االحتبا�س احل��راري ،والتعرف على
�أحدث التكنولوجيات املتاحة لتقلي�ص �آثار انبعاثات الغازات
ال�ضارة الناجتة عن الأن�شطة ال�صناعية ،وذلك يف �إطار جهود
مكافحة ظاهرة التغري املناخي.
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المساهمة في تقليل
االنبعاثات المضرة
للبيئة مثل انبعاثات
غاز ثاني أكسيد
الكربون

التغي املناخي
لقطة على هام�ش �أعمال م�ؤمتر ّ

�شارك يف امل��ؤمت��ر ما يقارب  14,000ممث ًال العا�صمة القطرية الدوحة ،مبدي ًا فخره بتقدميه
عن  198دولة ،ومت االتفاق على قواعد تطبيق لرتجمة ر�ؤية �سمو الأمري �إىل واقع ملمو�س من
اتفاقية ب��اري����س للتغري امل�ن��اخ��ي ،وال �ت��ي مت خالل م�شاريع ا�سرتاتيجية كم�رشوع الدبدبة.
اعتمادها عام  ،2015وكانت دولة الكويت من
� 3أنواع من التكنولوجيا
الدول التي وقعت عليها.
و�أ�شار التنيب �إىل �أنه من املتوقع �أن تبلغ القدرة
و�ضمن فعاليات امل�ؤمتر ،قدم مهند�س امل�شاريع
يف "البرتول الوطنية" �سليمان فهد التنيب ورقة اال�ستيعابية للم�رشوع  1500ميجاواط (،)AC
عمل خالل جل�سات امل�ؤمتر ا�ستعر�ض خاللها مما يجعله �أك�بر م�رشوع للطاقة ال�شم�سية يف
دور م�رشوع الدبدبة للطاقة ال�شم�سية ،الذي ال �ع��امل ي�ت��م تنفيذه كمرحلة واح� ��دة .وت�ط��رق
تنفذه ال�رشكة يف امل�ساهمة يف تقليل االنبعاثات خالل العر�ض الذي قدمه �إىل �أهم امل�شاريع التي
امل�رضة بالبيئة ،مثل انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد تبنتها دولة الكويت يف �إطار تطبيق ر�ؤية �سمو
الكربون ،والتي تعد امل�سبب الأ�سا�سي لظاهرة الأمري ،ومن �أهمها �إن�شاء جممع ال�شقايا للطاقة
االحتبا�س احلراري ،حيث �أو�ضح �أن امل�رشوع املتجددة ،وال��ذي تبلغ م�ساحته الإجمالية 88
جاء تطبيق ًا لر�ؤية �سمو الأم�ير ال�شيخ �صباح كيلو م�تر ًا مربع ًا ،ويقع غرب مدينة الكويت بـ
الأح �م��د اجل��اب��ر ال�صباح ،حفظه اهلل ورع ��اه 100 ،كيلو مرت ًا بجانب طريق ال�ساملي ،م�شري ًا
ب�إنتاج  % 15من احتياج الكهرباء يف الكويت �إىل �أنه مت تق�سيم هذا امل�رشوع �إىل ثالث مراحل
م ��ن م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ب�ح�ل��ول ع��ام رئي�سية حيث نفذ معهد الكويت للأبحاث العلمية
 ،2030والتي �أعلنها �سموه يف ذات امل�ؤمتر يف امل��رح �ل��ة الأوىل منها ب�ط��اق��ة ا�ستيعابية 70
عامه الثامن ع�رش ،الذي انعقد عام  2012يف ميجاواط ،وت�شمل ثالثة �أن��واع من تكنولوجيا
الطاقة املتجددة هي :الطاقة ال�شم�سية احلرارية
تنفيذ المرحلة الثالثة عن
املركزة بقدرة  50ميجاواط ،الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ب�ق��درة  10م�ي�ج��اواط ،وطاقة
طريق هيئة مشروعات
الرياح بقدرة  10ميجاواط.
الشراكة بين القطاعين
كما ب ��ادر ال�ق�ط��اع النفطي ممثال مب�ؤ�س�سة
الخاص والعام
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة ،يف تنفيذ

املرحلة الثانية املتمثلة يف م�رشوع الدبدبة
للطاقة ال�شم�سية.
وقد ُ�سلمت مهمة تنفيذ امل�رشوع ل�رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،و�سي�شمل م�رشوع الدبدبة
للطاقة ال�شم�سية نوع ًا واح��د ًا من تكنولوجيا
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج ��ددة ،وه ��و ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،والتي تعترب الأوف��ر مالي ًا من
ناحية �إنتاج الكهرباء (الكيلو واط �ساعة).
و�أو� �ض��ح التنيب �أن امل��رح�ل��ة الثالثة �سيتم
تنفيذها عن طريق هيئة م�رشوعات ال�رشاكة
بني القطاعني اخلا�ص وال�ع��ام ،و�ستت�ضمن
عدة �أنواع من تكنولوجيا الطاقات املتجددة.
كما ا�ستعر�ض تفا�صيل امل�رشوع وم�ساحته
وموقعه ،م�شري ًا �إىل �أن��ه يحتل م�ساحة 32
كيلو م�تر ًا مربع ًا يف جممع ال�شقايا للطاقة
امل�ت�ج��ددة بخط ع��ر���ض  29.2درج ��ة �شماال
وخط طول  47درجة �رشق ًا ،مو�ضحا �أن كمية
الطاقة ال�شم�سية التي ت�صل �إىل �سطح م�ست ٍو
()Global Horizontal Irradiation
مشروع الدبدبة يعتمد
على الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ...األوفر

مالي ًا في إنتاج الكهرباء
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يف م��وق��ع امل ���شروع تبلغ  2,181كيلو واط
�ساعة لكل مرت مربع يف ال�سنة ،حيث تعد هذه
الكمية جيدة جد ًا مقارنة بدول العامل ،وتعترب
جمدية اقت�صاديا مل�شاريع الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية.

يقلل المشروع ما يقارب
 2,1مليون طن من

انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون سنوي ًا

ال�شقايا الأف�ضل
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا ،و�أنه
وذك ��ر التنيب �أن معهد ال�ك��وي��ت للأبحاث
من املتوقع �أن يوفر ما يقارب  6,2مليون
العلمية قام بعملية اختيار موقع امل�رشوع
برميل نفط مكافئ �سنوي ًا.
منذ ع��دة �سنوات قبل اختيار موقع جممع
حمطة حتويل كهربائية
للطاقة املتجددة احل��ايل ،حيث متت درا�سة
خ�م���س��ة م ��واق ��ع خم�ت�ل�ف��ة يف ال �ك��وي��ت هي و�أ��ض��اف التنيب �أن��ه من املتوقع �أن ي�ستخدم
ال�شقايا ،وك�ب��د ،و�أم ق��دي��ر ،وال�صابرية ،امل�رشوع ما يقارب �ستة ماليني لوح ًا �شم�سي ًا،
واملطربة ،وانتهت الدرا�سة �إىل �أن �أف�ضل وق��د مت تق�سيم م�ساحة امل ���شروع �إىل خم�سة
موقع يف الكويت مل�شاريع الطاقة ال�شم�سية وح � ��دات (Solar Generating Unit,
هو منطقة "ال�شقايا" ،حيث �أن كمية الطاقة  )SGUلت�سهيل ال�صيانة والت�شغيل ومراقبة
ال�شم�سية التي ت�صل �إىل املوقع هي الأعلى الأداء ،مو�ضح ًا �أنه �سي�شمل �أي�ضا بناء حمطة
مقارنة بباقي املناطق ،مما يجعل م�شاريع حتويل كهربائية ت�صل �إىل  400كيلو فولت،
الطاقة ال�شم�سية �أكرث جدوى اقت�صاديا يف �إ�ضافة �إىل خطوط نقل هوائية لنقل الكهرباء
املنتجة م��ن امل ���شروع يف ال�شقايا �إىل حمطة
هذه املنطقة.
وانتقل بعد ذلك لتو�ضيح م�ساهمات امل�رشوع ال���ص�ب�ي��ة ،ح�ي��ث �سيبلغ ط ��ول خ �ط��وط النقل
ال�ضخمة للمحافظة على البيئة بتقلي�ص �أثار الهوائية ما يقارب  160كيلو مرتا ،والتي تعد
انبعاثات الغازات ال�ضارة ومكافحة ظاهرة الأطول من نوعها يف الكويت.
التغري املناخي ،حيث بني �أنه من املتوقع �أن و�أو��ض��ح �أن��ه �سيتم ت�سليم حمطة التحويل
يقلل امل�رشوع ما يقارب  2,1مليون طن من الكهربائية وخ �ط��وط النقل ال�ه��وائ�ي��ة �إىل
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وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ،وذل� ��ك م��ن �أج��ل
الت�شغيل وال�صيانة بعد الت�شغيل ،حيث
�سيتم التنفيذ طبق ًا ملوا�صفات ومتطلبات
وزارة الكهرباء واملاء.
وح��ول املراحل التنفيذية للم�رشوع ذك��ر �أن
امل���شروع حاليا يف مرحلة تقدمي العطاءات،
حيث كان املوعد النهائي لتقدمي العطاءات 29
يناير .2019
و�أ�شار �إىل �أن مدة تنفيذ امل�رشوع �سنتان ومدة
ت�شغيل و�صيانة امل�رشوع �ستكون � 25سنة.
ونوه �إىل �أنه �سيتم توقيع اتفاقية �رشاء طاقة
بني �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،ووزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء (Power Purchase
 )Agreementت���ض�م��ن � �ش��راء ال �ط��اق��ة
طوال فرتة ت�شغيل امل�رشوع� 25 ،سنة .كما
تطرق �إىل �أهمية نقل املعرفة (Transfer
 )of Knowledgeيف ه��ذا امل�ج��ال اجلديد
ن�سبي ًا يف دولة الكويت من خالل فر�ض تدريب
وتوظيف الكويتيني على املقاول الذي �سيقوم
بتنفيذ امل�رشوع.
وختم التنيب بعر�ض املخططات الأولية للموقع
وخط النقل الهوائي من موقع م�رشوع الدبدبة
�إىل حمطة ال�صبية ،وع��ر���ض فيديو خمت�رص
( )Flybyعن امل�رشوع.

مبادرات
يهدف إلى تنويع مصادر الدخل

املحتوى املحلي
ت��ط��رح ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية
و�شركاتها التابعة� ،أف��ك��ار ًا جديدة وحمفزة للقطاع
اخلا�ص املحلي ،ممث ًال يف �شركات امل�صنعني واملوردين
واملقاولني الوطنيني.
ومن �أهم حماور اال�سرتاتيجية اجلديدة ،طرح فر�ص
ا�ستثمارية نفطية للمهتمني يف القطاع اخلا�ص ،و�إعطاء
الأول��وي��ة للمناف�س املحلي ب�شرط توافر اجل��ودة
وال�سعر املقبول.

ل��زي��ادة املحتوى املحلي باالقت�صاد الوطني
وحتديد ًا يف م�شاريع القطاع النفطي التنموية،
تتبنى ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة عدد ًا من املبادرات
لتعزيز عالقة القطاع النفطي بالقطاع اخلا�ص،
وزي ��ادة ن�سبة املنتجات الوطنية واخل��دم��ات
املحلية من �إج�م��ايل قيمة م�شرتيات املنتجات
واخل ��دم ��ات يف ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
مبادرات �أخ��رى تهدف �إىل توفري فر�ص عمل
م�ب��ا��شرة ،وغ�ير مبا�رشة للعمالة الوطنية يف

القطاع النفطي .ب�شكل عام تهتم ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة ب��دع��م االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي وتعزيز
م �� �ش��ارك��ة ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص يف امل ���شروع��ات
والأن�شطة النفطية ،حيث ترتكز جهود امل�ؤ�س�سة
على زي��ادة قيمة املحتوى املحلي بامل�رشوعات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ال���ض�خ�م��ة اجل � ��اري ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،مثل
"الوقود البيئي" و"م�صفاة ال ��زور" ،خا�صة
�أن ل�ه��ذه امل���شروع��ات النفطية دور ًا ه��ام� ًا يف
توفري فر�ص �صناعية تعمل على تطوير القطاع

طرح فرص استثمارية
نفطية للمهتمين
في القطاع الخاص
وإعطاء األولوية
للمنافس المحلي

اخلا�ص والقاعدة ال�صناعية حملي ًا والتي تعد
رافد ًا �أ�سا�سي ًا لالقت�صاد الوطني.
وتعرف ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة " 2040زيادة
املحتوى املحلي" ب�أنها زي��ادة ن�سبة ا�ستخدام
امل�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة واخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة من
ال�رشكات املحلية يف عقود القطاع النفطي ،ودعم
�إن�شاء �صناعات جديدة وتطوير ال�صناعات
القائمة� ،إ�ضافة �إىل توفري فر�ص عمل مبا�رشة
وغري مبا�رشة للعمالة الوطنية ،ما من �ش�أنه �أن
25
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ي�ساهم ب�شكل ف ّعال يف دعم االقت�صاد الوطني
وتنويع م�صادر الدخل.
وت� �ه ��دف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة �إىل زي� � ��ادة ن�سبة
ا�ستخدام املنتجات الوطنية واخلدمات املحلية
يف م�رشوعات القطاع و�إعطائها الأولوية ب�شكل
قانوين مدرو�س وبن�سب حم��ددة ت�ضمن بقاء
وتطور ال�صناعات املحلية القائمة ،وجتعلها
ق��ادرة على املناف�سة ،خا�صة تلك ال�صناعات
املتعلقة ب�أعمال القطاع النفطي.
وتعمل امل�ؤ�س�سة ب�شكل م�ستمر ومبا�رش على
�إيجاد فر�ص عمل للعمالة الوطنية يف القطاع
اخلا�ص �إذ و�ضعت برناجم ًا متكام ًال لتعزيز
م�شاركتها يف عقود ومناق�صات القطاع ،وذلك
�إميان ًا من القطاع النفطي ب�أهمية دوره جتاه
املجتمع الكويتي.

وتوفر لهم عوامل النجاح الالزمة ،حتى تتمكن
من �إعطاء دور �أكرب يف خطة الدولة التنموية،
املبنية على منهج الإ�صالح االقت�صادي املت�ضمن
توطني ال�صناعة وتعزيز مفهوم ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص.

�إجنازات وتعاون
وللقطاع النفطي �إجن ��ازات متعددة يف جمال
�إ� � �ش ��راك ال� �ق� �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص ،ورف� � ��ع ن���س��ب
امل�ح�ت��وى امل�ح�ل��ي يف �أن�شطته وم���شروع��ات��ه،
م��ن �أب��رزه��ا �إن�شاء �رشكتي بوبيان والقرين
للبرتوكيماويات و�إ��شراك�ه�م��ا يف م�رشوعات
الأوليفينات والعطريات القائمة ف�ض ًال عن طرح
 85حمطة تزود بالوقود للقطاع اخلا�ص.
وكانت امل�ؤ�س�سة حري�صة على �إ�رشاك البنوك
املحلية والعاملية يف متويل م�رشوعاتها ،حيث
املورد واملقاول
�ساهمت ال�ب�ن��وك املحلية يف مت��وي��ل م���شروع
وتركز اال�سرتاتيجية على عدة حماور �أبرزها
الوقود البيئي بـ  1.2مليار دينار ،كما �ساهمت
االعتماد على القطاع اخلا�ص املحلي يف توريد
امل� ��واد وت �ق��دمي �أع �م ��ال امل� �ق ��اوالت والهند�سة
تدرس المؤسسة
واخل��دم��ات امل�ساندة وتوفري كافة احتياجات
امل���شروع��ات والأن�شطة النفطية بن�سب عالية
وشركاتها دوم ًا عمليات
ت�صل يف بع�ض ال�رشكات النفطية �إىل  30يف املئة.
تأهيل الموردين
ولذلك تدر�س امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها دوم ًا عمليات
والمصنعين المحليين
ت�أهيل املوردين وامل�صنعني املحليني وتطويرهم
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يف متويل بناء املرافق الدائمة ال�سترياد الغاز
امل�سال ،وبناء ناقالت النفط ،و�إجن ��از جممع
البرتوكيماويات املتكامل ،وم�صفاة ال��زور،
وم�رشوع الدبدبة لإنتاج الطاقة ال�شم�سية.
وق��ام��ت امل��ؤ��س���س��ة يف الآون � ��ة الأخ �ي��رة بطرح
جم�م��وع��ة م��ن ال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة للقطاع
اخلا�ص ،عرب �رشكاتها التابعة� ،أبرزها م�رشوع
م�صنع ا�ستخال�ص امل�ع��ادن من امل��واد احلفازة
امل�ستهلكة وم�صنع لإنتاج �صفائح البويل بروبلني
لإنتاج مواد متعلقة بال�صحة والنظافة.
دعم جمتمعي
وت �ت �ع ��اون امل ��ؤ� �س �� �س��ة م ��ع ه �ي �ئ��ة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�رش الكويتية يف ط��رح �أرب��ع
فر�ص متعلقة مبواد وخدمات للقطاع النفطي
يتم توفريها من قبل القطاع اخلا�ص ،ف�ض ًال
عن تعاون "البرتول الوطنية" مع ال�صندوق
الوطني للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
ل �ط��رح  43حم �ط��ة وق� ��ود ل �ل �م �ب��ادري��ن من
ال�شباب الكويتي.
وك��ذل��ك ق��ام��ت ال���شرك��ة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة بطرح مناق�صات لتقدمي
خدمات يف جم��ال امل��راف��ق البحرية والتخزين
وم�ن��اول��ة الكربيت ومعاجلة امل�ي��اه ال�صناعية
املتخلفة مل�رشوع م�صفاة الزور.

جانب من احل�ضور

ول� ��دى امل��ؤ��س���س��ة ال �ع��دي��د م��ن امل ���شروع��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بتحقيق
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ق �ط��اع وال �ت��ي م��ن �ش�أنها
امل�ساهمة يف تطوير القطاع اخلا�ص وخلق
فر�ص ا�ستثمارية جديدة.
منطقة �صناعية
ومن امل�رشوعات النفطية املقبلة منطقة �صناعية
ج��دي��دة خ�ص�صت �أر��ض�ه��ا مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية مب�ساحة  7.41كيلومرت مربع ،والتي
�ست�سهم يف تطوير االقت�صاد املحلي ،وت�شجيع
وت�ع��زي��ز دور ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ال�صناعة
النفطية ،وتنويع القاعدة ال�صناعية يف دولة
ال�ك��وي��ت ،وخ�ل��ق ف��ر���ص عمل حقيقية للعمالة
الكويتية يف القطاع اخلا�ص.
و�ستعمل ه��ذه املنطقة على �سد احتياجات
ال���ص�ن��اع��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة م ��ن امل � ��واد واخل ��دم ��ات
بال�رسعة املمكنة وبتكلفة �أق��ل وج��ودة عالية
ف�ض ًال عن ت�سهيل ح�صول القطاع اخلا�ص
على �أرا�ض �صناعية منا�سبة �إذ �سيتم توطني
ال�صناعات التحويلية ال�صغرية واملتو�سطة.
علما ب�أن هذه املنطقة ال�صناعية تتمتع بقربها
من امل�صايف وامل�صانع التابعة للقطاع النفطي
والبنى التحتية واخل��دم��ات املتكاملة ،ولذلك
ف�إنها �ست�سهم يف توفري الأرا��ض��ي ال�صناعية

امل�ن��ا��س�ب��ة وخ�ف����ض ال�ت�ك��ال�ي��ف ع�ل��ى امل��وردي��ن ت�صل �إىل  % 30على الأق��ل من �إجمايل الإنفاق
املحليني مبا ي�سهم يف خف�ض كلفة �رشاء املواد الر�أ�سمايل من خالل املوردين واملقاولني املحليني.
واخل��دم��ات على القطاع النفطي� ،إ�ضافة �إىل
جمل�س ال�شراكة
تق�صري مدة التوريد للمواد واخلدمات املطلوبة،
وخف�ض كلفة تخزين امل ��واد ،والتخل�ص من وميثل جمل�س ال�رشاكة اال�ست�شاري املوحد،
م�شكلة املواد املخزنة ذات ال�صالحية املنتهية .جتربة نفطية رائ��دة يف جم��ال �إ��شراك القطاع
ووفق اال�سرتاتيجية �ستوفر املنطقة ال�صناعية اخلا�ص ورفع م�ستوى املحتوى املحلي ،حيث
نحو � 14ألف فر�صة عمل مبا�رشة ،و� 7أالف يهدف �إىل خلق مزيد من التفاهم والتوا�صل بني
فر�صة عمل غري مبا�رشة ،و�ستتنا�سب  % 25ال�رشكات النفطية و�رشكات القطاع اخلا�ص
امل�ح�ل��ي م��ن م��وردي��ن وم �ق��اول�ين وم�صنعني،
من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية.
وطرح فر�ص ا�ستثمارية واعدة للقطاع اخلا�ص
التكرير والت�صنيع
ودعمه ملناف�سة ال�رشكات العاملية.
وفيما يخ�ص م�رشوعات التكرير والت�صنيع وجاءت فكرة �إن�شاء هذا املجل�س يف �سياق برنامج
والبرتوكيماويات ،ف�إن ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة �شامل تبنته امل�ؤ�س�سة منذ ع��ام  2009بهدف
�ستتيح الفر�صة للقطاع اخلا�ص لإقامة �صناعات �إ�رشاك �رشكات القطاع اخلا�ص املحلي يف �أن�شطة
حتويلية الحقة يف الكويت عرب توفري  10فر�ص وم�شاريع القطاع النفطي ب�أكمله ،مع احلفاظ
ا�ستثمارية كحد �أدنى قبل عام .2025
على املعايري وامل�ستويات الرفيعة لأعمال القطاع.
و�سيتم زي ��ادة ح�صة ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص املحلي وم ��ن �أه ��م �إجن � ��ازات امل�ج�ل����س ،ال�ترك�ي��ز على
من �إن�ف��اق امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة بن�سب املجاالت االقت�صادية املحلية التي من �ش�أنها
خ�ل��ق ن���ش��اط جت ��اري حم�ل��ي كتنظيم معر�ض
المؤسسة وضعت
للتوعية بامل�شاريع النفطية ال�ك�برى ،و�إع��داد
ق��وائ��م باملتطلبات م��ن امل ��واد واخل��دم��ات على
برنامج ًا لتعزيز مشاركة
العمالة الوطنية في عقود امل��واق��ع الإلكرتونية .ورف��ع ن�سب م�ساهمات
امل� �ق ��اول�ي�ن وامل � ��وردي � ��ن امل �ح �ل �ي�ين يف ع �ق��ود
ومناقصات القطاع
ومناق�صات القطاع النفطي.
27

علوم
وتكنولوجيا
أحجام وأنواع متعددة

ّ
البطارية

ينعم الإن�سان يومياً با�ستخدام العديد من الأج��ه��زة الإلكرتونية التي
ت�ساعده يف حياته اليومية كال�ساعات واجلواالت و�أجهزة التحكم عن ُبعد
واحلوا�سيب املحمولة ،وغريها من الأدوات واملعدات التي باتت عنا�صر
�أ�سا�سية ومكونات رئي�سية يف احلياة اليومية.
وترتبط حياة كل هذه الأجهزة بقطعة �أ�سا�سية تكمن داخل كل جهاز وتتحكم
ب�أدائه وفعاليته وهي "البطارية" التي تعد خزان الطاقة وم�صدرها املتنقل،
وهي ب�أحجام خمتلفة و�أنواع و�سعات متعددة.
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أليسندرو فولتا اخترع
أول بطارية تعطي

تياراً كهربائي متص ً
ال

عام 1800

يرتبط اكت�شاف البطارية باكت�شاف التيار الكهربائي

مرت البطاريات بتاريخ حافل خالل اكت�شافها
وتطويرها وت�صنيعها حتى و�صلت �إىل �صورتها
النهائية ،منتظرة ما يخبئه امل�ستقبل لها.
وتعرف البطارية ب�أنها خلية� ،أو ع��دة خاليا
كهروكيميائية ،تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية
�إىل طاقة كهربائية.
وال يزال العلماء و�رشكات وم�صانع البطاريات،
يعملون على تطوير البطاريات واخرتاع �أ�شكال
جديدة تتوافق مع متطلبات اليوم ،لكن مبد�أ
العمل ه��و نف�سه ذل��ك ال ��ذي اكت�شفه الأوائ ��ل
يف عام  ،1888حيث مت �إنتاج �أوىل البطاريات
ل�لا��س�ت�خ��دام ال �ت �ج��اري يف �أم��ري �ك��ا حت��ت ا�سم
"بطارية ك��ومل�ب�ي��ا اجل ��اف ��ة"� ،صنعتها �رشكة
الكربون الوطنية التي حت َّول ا�سمها بعد ذلك �إىل
(،)The Eveready Battery Company
ويف العقود الالحقة تو�سعت هذه ال�صناعة حتى
غدت قطاع ًا اقت�صادي ًا مهم ًا يق َّدر بـ  4.8مليار
دوالر �سنوي ًا ،وفق �أخر الإح�صاءات.
تطورت من "خلية

جلفاني" و"مركم

فولتا" إلى بطاريات

"الجاذبية" و"اللثيوم"

اكت�شاف الكهرباء
ي��رج��ع اكت�شاف اخ�ت�راع البطارية �إىل تاريخ
اكت�شاف التيار الكهربائي� ،أو الكهرباء املتحركة
عام  1780على يد العامل لويجي جلفاين.
و ُت ��روى طريقة اكت�شافه لها كق�صة طريفة
حدثت �صدفة يف خمتربه حينما الم�ست �ساق
�ضفدع �رشيحتني معدنيتني خمتلفتني ،فظهر
فيها �أث��ر كهربائي م�ستمر .يف ال�ب��داي��ة ،ظن
ج �ل �ف��اين� ،أن ه ��ذه ال�ك�ه��رب��اء �أت���ت م��ن ج�سم
ال�ضفدع ورب��ط ذل��ك بالأع�صاب ،و�س َّمى هذه
الظاهرة با�سم "الكهرباء احليوانية"� ،إال �أن
ف�سها من بعده العامل �ألي�سندرو
هذه الظاهرة َّ
فولتا� ،إذ اكت�شف �أن الكهرباء �أتت من �رشائح
امل �ع��دن ،ول�ي����س م��ن � �س��اق ال���ض�ف��دع ،وخ�لال
الأعوام التالية عمل فولتا على تطوير ما يعرف
با�سم "خلية جلفاين".
وتتكون "خلية جلفاين" يف مبد�أ عملها الب�سيط،
من جزئيني كل جزء يحتوي على معدن مغمو�س
يف حملول ملحي للمعدن نف�سه ،ويتم و�صل
اجلزئيني بج�رس ملحي ،عند حدوث الأك�سدة
واالخ�ت��زال تتحلل جزيئات املعدن �أو تختزل
�إىل �أي��ون��ات موجبة و�أي��ون��ات �سالبة ،في�صبح
امل�ح�ل��ول يف ك��ل خلية غ�ير م�ت�ع��ادل كهربائي ًا
وتبد�أ اخللية يف �إنتاج التيار الكهربائي ما بني
القطبني املوجب وال�سالب.

البطارية الأوىل
وق��د تو�صل ال�ع��امل �ألي�سندرو فولتا عام
� 1800إىل اخرتاع �أول بطارية تعطي تيار ًا
م�ستمر ًا ومل��دة طويلة ن�سبي ًا ،وقد ُ�سميت
با�سم "بطارية فولتا" �أو "مركم فولتا"
(من الرتاكم) .حيث �أكت�شف فولتا �أنه عند
و�ضع (مراكمة) معدنني خمتلفني بع�ضهما
ف��وق بع�ض مع الف�صل بينهما بطبقة من
القما�ش �أو ال ��ورق امل�ق��وى امل�شبع باملياه
املاحلة ،ف�إننا نح�صل على تيار كهربائي،
ول�ه��ذا �صمم بطاريته ع��ن طريق تكدي�س
�أزواج متناوبة م��ن �أق��را���ص النحا�س �أو
ال�ف���ض��ة م��ع �أق ��را� ��ص ال��زن��ك ل�ت�ك��ون ه��ذه
الأقرا�ص عبارة عن الأقطاب الكهربائية،
وقام بف�صل بع�ضها عن بع�ض بورق ُمق َّوى
م�شبع مبحلول ملحي ثم ربط اجلزء العلوي
من البطارية باجلزء ال�سفلي ب�سلك ليح�صل
على تيار كهربائي م�ستمر.
عام  1888شهد
إنتاج أولى البطاريات
لالستخدام التجاري
في أمريكا
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قفزة عمالقة
كانت القفزة العمالقة يف تاريخ البطاريات عندما
ط َّور العامل الإجنليزي فريدريك دانيل بطارية
عرفت با�سم "خلية دانيل" �أو "بطارية اجلاذبية"
يف عام  ،1836وهي عبارة عن قارورة �أو وعاء
زج��اج��ي تو�ضع يف �أ�سفلها �رشيحة النحا�س
التي مت ِّثل القطب ال�سالب ،ويو�ضع حملول
كربيتات النحا�س حتى منت�صف ال��وع��اء ،ثم
يتم تعليق قطب املوجب املتمثل ب�رشيحة الزنك
وي���ض��اف حم�ل��ول ك�بري�ت��ات ال��زن��ك ،وم ��ع �أن
ال�سائلني ال ميتزجان نظر ًا الختالف كثافتهما،
فقد تو�ضع �أحيان ًا طبقة عازلة من الزيت بني
املحلولني ،وعند و�صل ال�رشيحتني ب�سلك ناقل،
ف ��إن الإل �ك�ترون��ات تنتقل م��ن القطب املوجب
لل�سالب وتنتج تيار كهربائي.
وق ��د ك ��ان م��ن ال�سهل م�ع��رف��ة ع�م��ر البطارية
مب�ج��رد النظر �إل�ي�ه��ا ،وك ��ان ب��الإم�ك��ان �إع ��ادة
تعبئتها واحل�صول على التيار جم��دد ًا ،لكنها
ك��ان��ت ت�صلح فقط لال�ستخدام ال�ث��اب��ت ،لأن
حتريكها ي��ؤدي �إىل خلط مكوناتها مما ي�ؤدي
�إىل توقفها عن العمل ،وق��د مت ا�ستخدام هذه
البطارية من قبل �شبكة التلغراف الربيطانية
الأمريكية حينذاك.

المستقبل يحمل
للبطاريات خيارات

أكثر تطوراً تعتمد على
تقنيات متنوعة

وهي تق�سم �إىل نوعني �أ�سا�سني تتفرع منهما
الأ�شكال املختلفة للبطاريات هما:
ال�ب�ط��اري��ات الأول� �ي ��ة ،ال�ت��ي ال مي�ك��ن �إع ��ادة
��ش�ح�ن�ه��ا و ُت �� �س �ت �خ��دم مل ��رة واح � ��دة ث ��م يتم
التخل�ص منها� ،إذ تنتهي فعاليتها بانتهاء
التفاعالت الكيميائية فيها .وهذا النوع يفقد
ما بني  8و % 20من طاقته �سنوي ًا ،نتيجة
ظاهرة َفقِد الطاقة الذاتي.
ال �ب �ط��اري��ات ال �ث��ان��وي��ة ،وه ��ي ق��اب�ل��ة لل�شحن
وت�ستخدم مرات عدة ،لأن التفاعل الكيميائي
فيها ميكن عك�سه فتعود �إىل حالتها الأوىل لدى
و�صلها مب�صدر كهربائي ،ول�ه��ذا ال�ن��وع من
البطاريات عمر �أط��ول ن�سبي ًا� ،إ ّال �أن فعاليتها
تتناق�ص مع مرور الوقت.
وتظهر يف بع�ض �أنواع هذه البطاريات ،خا�صية
تُعرف بالذاكرة ،وهي ظاهرة حتدث عندما يتم
�إعادة �شحنها قبل نفاد الطاقة وقبل �أن ت�ستهلك
كل الطاقة يف البطارية.
�أنواعها �أ�شكالها و�أحجامها
للبطاريات �أن��واع و�أ�شكال و�أحجام خمتلفة ،وتق�سم البطاريات �أي�ضا ح�سب ن��وع امل��واد
تتفاوت ما بني بطاريات �ساعات اليد وبطارية املك ّونة خلالياها لنوعني رطبة وجافة ،الأوىل
ال�سيارة الكهربائية وغريها من البطاريات ،يقت�رص ا�ستخدامها ح��ال�ي��ا ع�ل��ى امل�خ�ت�برات
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وامل �ع��اه��د وامل ��دار� ��س ك��و��س��ائ��ل ��ش�رح ب�سبب
�سهولة تركيبها ،وهي ال ت�صلح �إال لال�ستخدام
الثابت نظر ًا �إىل �صعوبة التحكم بها واحتمال
�سكب مكوناتها بخط�أ غري مق�صود ب�سهولة،
�أم ��ا ال�ب�ط��اري��ات اجل��اف��ة ف�سهلة اال��س�ت�خ��دام
وت�صلح للأجهزة املتحركة.
تطور م�ستمر
ويف عام  ،2002متكن العلماء من زيادة فعالية
البطارية ع��ن ط��ري��ق �إ��ض��اف��ة من�شطات مثل
الأمل�ن�ي��وم .ويف ع��ام  ،2004مت حت�سني �أداء
البطاريات عن طريق تقليل كثافة فو�سفات
حديد الليثيوم وجعلها  100جزء يف النانومرت،
مما زاد من م�ساحة �سطح القطب ال�سالب،
وبالتايل حت�سنت فعاليتها و�شهدت انت�شار ًا
�أو� �س ��ع يف الأ�� �س ��واق لأ� �س �ب��اب ع ��دة �أب��رزه��ا
�أنها تعطي طاقة كبرية مقارنة بالبطاريات
الأخ��رى� ،إذ تخزن حوايل  150واط �ساعة/
كيلوجرام ،بينما تخزن ببطارية الر�صا�ص
احلم�ضية  25واط – �ساعة/كيلوجرام ،كما
�أنها خفيفة الوزن مقارنة بالأنواع الأخرى من
احلجم نف�سه.
وللبطاريات امل�ط��ورة عمر �أط��ول من الأن��واع
الأخ��رى� ،إذ تفقد  % 5فقط من قدرة �شحنها
كل �شهر ،مقارنة بـ  % 20للبطاريات الأخرى.
وم��ن مميزاتها �أي�ض ًا �أن�ه��ا لي�س لها خا�صية
التذكر وال حتتاج �إىل �إفراغ كلي قبل ال�شحن،
�إ�ضافة �إىل �أنها �آمنة لال�ستخدام وللبيئة.

�شحن البطاريات بالطاقة الالزمة للت�شغيل

عيوب وم�شكالت
على الرغم من كل املميزات �سابقة الذكر ،ظلت
للبطاريات م�ساوئ وم�شكالت ي�سعى العلماء �إىل
ح ّلها مثل �أن البطارية القدمية ال تُ�شحن بنف�س
مقدار البطارية اجلديدة� ،أي �أنها تخزن طاقة �أقل
مع الوقت ،كما �أنها تبد�أ بفقد الطاقة اجلانبي حال
خروجها من امل�صنع حتى لو مل يتم ا�ستخدامها،
وهذا يجعل عمر البطارية بني �سنتني و� 3سنوات.
وم ��ن ال �ع �ي��وب �أي �� �ض��ا ح�سا�سية ال�ب�ط��اري��ات
لدرجات احلرارة العالية التي تق ِّلل من قدرتها
مبرور الوقت� ،سواء كانت احلرارة ناجتة عن
عمليات ال�شحن والتفريغ �أم كانت ب�سب البيئة
املحيطة ،وكذلك تلفها يف حال كرثة �شحنها �أو
تفريغها ب�شكل كامل ،ولذلك حتتاج �إىل �رشيحة
�إلكرتونية ذكية ِّ
تنظم ال�شحن والتفريغ ،وهذا
ما يزيد من تكلفتها.
وت��واج��ه �صناعة البطاريات حت��دي��ات �أخ��رى
مثل ب��طء تطور البطاريات مقارنة بالتقنيات
الأخ� ��رى ،فمهما ارت�ف��ع �أداء الأج �ه��زة ،مثل
احلوا�سيب املحمولة �أو اللوحية �أو الهواتف
النقالة ومهما تطورت ،ف�إنها ت�ستخدم نف�س
البطارية لأجيال متعاقبة ،ولذلك تبقى �إمكانية
هذه الأجهزة حمدودة.

محاوالت لتطوير نوع
من البطاريات تستخدم
تفاعالت كيميائية
أساسها الماء
ولي�ست �أ�سطوانية ،ووزنها �أخف بن�سبة % 20

من بطاريات �أيونات الليثيوم العادية ،ودورة
حياتها �أكرب وعمرها االفرتا�ضي �أطول.
ويف ال�سنوات الأخرية �أطلقت بطاريات يتجاوز
عدد دورات �شحنها وتفريغها  500دورة قبل
�أن تنخف�ض قدرتها �إىل  ،% 80وجنح العلماء
يف الو�صول ببطاريات �أفالم الليثيوم الرقيقة
�إىل � 10آالف دورة �شحن .وكذلك يط ِّور العلماء
ب�ط��اري��ات م��ن ن��وع ك�بري�ت��ات الليثيوم تعطي
طاقات عالية بالن�سبة �إىل حجمها ومبكونات
رخي�صة ،مقارنة ببطاريات الليثيوم احلالية.
وهناك بطاريات رغوة الكربون احلم�ضية التي
تعطي طاقة �أع�ل��ى بن�سبة � 30إىل  % 40من
البطاريات العادية ،كما �أن دورة حياتها طويلة،
يف ح�ين ت��أت��ي ب�ط��اري��ات �أي��ون��ات البوتا�سيوم
لتعطي دورات �شحن وتفريغ ت�صل �إىل مليون
دورة بف�ضل ثباتها الكيميائي العايل جد ًا.

�أيونات الليثيوم
م�ستقبل البطاريات
ويف عام � 2008أطلقت بطاريات ليثيوم جديدة ويحمل م�ستقبل البطاريات خيارات �أكرث تطور ًا
ت�ت�م�ي��ز ب �غ�لاف خ ��ارج ��ي م �ك��ون م ��ن �صفائح تعتمد على تقنيات متنوعة ،فهناك حم��اوالت
ال�ب��ول�ي�م��ر امل��رن��ة ،ك�م��ا �أن �شكلها ك�صفيحة حالية لتطوير وحت�سني ن��وع م��ن البطاريات

ي�سمى ببطاريات "الزنك والف�ضة" ت�ستخدم
تفاعالت كيميائية �أ�سا�سها املاء ،وهذه التفاعالت
�أكرث �أمان ًا و�أكرث قوة .ومن مميزاتها �أنها خالية
من الزئبق ،وبالتايل ف�إن التفاعالت املائية حتمي
البطارية من التنفي�س عند ارتفاع درجة احلرارة
مما يقلل احتمالية االن�صهار ،وهذا يجعل هذا
ال �ن��وع م��ن ال�ب�ط��اري��ات م�ت�ف��وق� ًا ع�ل��ى الأن� ��واع
الأخ ��رى� ،إ�ضافة �إىل �أن�ه��ا �صديقة للبيئة لأن
نفاياتها حمدودة للغاية ومعظم املواد امل�ستخدمة
يف �إنتاجها قابلة للتدوير ،كما ميكن فك البطارية
لإعادة �صناعتها وتركيبها من جديد.
�أم��ا فيما يتعلق بقوتها ،فتزيد بن�سبة % 40
عن بطاريات �أيونات الليثيوم ،وبد�أت حماوالت
�إن �ت��اج �أح �ج��ام و�أ��ش�ك��ال م��ن ه��ذه البطاريات
لتكون �صاحلة لال�ستخدام ال �ت �ج��اري .لكن
العائق الأ�سا�سي �أم��ام تطوير ه��ذه البطارية
وت�سهيل انت�شارها ،هو ارتفاع تكلفة مكوناتها
خ�صو�ص ًا ال�ف���ض��ة ،وه ��ي م �ت��واف��رة كتوافر
الليثيوم ،و�سعرها لي�س رخي�ص ًا �أي�ض ًا ،وهذا ما
يجعل خيارات هذه البطارية حمدودة بالأجهزة
ال�صغرية كال�ساعات.
امل�صدر
• ك �ت��اب "خمترب ال� ��دوائ� ��ر
للم�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني
باململكة العربية ال�سعودية.
• كتاب "كل �شيء عن البطاريات"  -اجلزء الثاين
– عام  2016بقلم املهند�س عبد املجيد �أمني.

الكهربائية" –
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شؤون
نفطية
ألحد سخانات مصفاة ميناء عبداهلل

صيانة آمنة

ا�ستطاعت دائرتي العمليات وال�صيانة ،بالتعاون مع ق�سم التفتي�ش والت�آكل
مب�صفاة ميناء عبداهلل �إجراء عملية �صيانة ميدانية لأحد �سخانات وحدة
تقطري النفط اخلام بق�سم امل�صفاة القدمية ،والذي ظهر عليه بع�ض عالمات
الت�أكل الداخلي للطبقة العازلة.
ورغم �أن احلل الطبيعي للم�شكلة كان �إطفاء ال�سخان و�صيانته ،وهذه العملية
تتطلب عادة نحو  24يوم عمل مع بدء الإغالق وحتى �إعادة الت�شغيل ،وهذا
يكلف ال�شركة � 360ألف برميل من الطاقة اال�ستيعابية للم�صفاة نتيجة توقف
�إنتاج هذا ال�سخان� ،إ�ضافة �إىل قيمة عقد �شركة ال�صيانة اخلارجية ،والذي
يقدر بنحو � 135ألف دينار يف حال الإ�صالح دون عزل ال�سخان� ،إال �أن رجال
دائرتي العمليات وال�صيانة �أ َب ّو �أن تتحمل ال�شركة كل هذه التكاليف ،فتحدوا
ال�صعاب ،وقاموا ب�أنف�سهم بعملية ال�صيانة دون تعطيل الإنتاج ما وفر على
ال�شركة كل هذه القيمة ومكن الوحدة من اال�ستمرار الأمن يف العمل.
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فريق العمل وفر

 135ألف دينار قيمة

عقد شركة الصيانة
الخارجية ...ومنع

خفض إنتاج  360ألف
برميل نفط

فريق العمل امل�شارك يف عملية ال�صيانة

يف البداية ،قال رئي�س فريق عمليات املنطقة
الثانية ورئ�ي����س ف��ري��ق م�ساندة العمليات
�صالح ال�شمري ،وهو امل�س�ؤول عن عمليات
ق�سم امل�صفاة ال�ق��دمي��ة� ،إن "فريقه تعامل
مبا�رشة مع حالة الت�آكل التي حدثت يف �أحد
�سخانات وحدة تقطري النفط اخلام ،U-01
حيث ظهر على ال�سخان عالمات ت�أكل العازل
ال��داخ�ل��ي وه ��ي م ��ادة �شبيهة ب��ال�ف�خ��ار يتم
تغريها و�صيانتها ك��ل �صيانة �شاملة مما
�أدى لتكون نقطة �ساخنة على �سطح ال�سخان
اخلارجي بحجم � 4أقدام مربعة".
و�أو�ضح �أن الأمر كان يتطلب قرار ًا من دائرة
تخطيط العمليات لتخفي�ض �إن �ت��اج الوحدة
ب�أكملها من � 80ألف برميل �إىل � 65ألف برميل
يوميا� ،أي � 15ألف برميل يوميا� ،أو � 360ألف
برميل خ�لال م��دة ال�صيانة التي تق ّدر بـ 24
يوم ًا ،بحيث تتمكن دائرة العمليات من �إغالق
ال�سخان امل�شار �إليه و�صيانته و�إعادة ت�شغيله.
عملية الصيانة تمت
بفضل تعاون دوائر

"العمليات" و"الصيانة"

و"التفتيش والتآكل"

و�أكمل ال�شمري قائ ًال" :هذا اخلف�ض بالإنتاج
ك ��ان �سيكلف ال ���شرك��ة خ���س��ائ��ر م��ن حيث
�ضمان توافر املنتجات يف ال�سوق واحلفاظ
على �سمعة �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
والت�أكد من ا�ستمرار �إيجابية م�ؤ�رش ر�ضا
العمالء".

م�ع��زول��ة خ��ارج�ي��ة دون احل��اج��ة �إىل �إط�ف��اء
ال�سخان ،وهو ما يجعله قادر ًا على اال�ستمرار
يف العمل بنف�س كفاءته وقدرته �إىل �أن تطفئ
الوحدة نهائيا يف �أخر العام اجلاري ،كونها
م��ن ال��وح��دات ال�ت��ي �ستتقاعد بعد ت�شغيل
م�رشوع الوقود البيئي بامل�صفاة.

خف�ض مدة الإغالق
و�أ�ضاف ال�شمري �أنه مع تكثيف امل�شاورات
واالج�ت�م��اع��ات ب�ين ال�ف��رق املختلفة بدوائر
امل���ص�ف��اة ،وخ�ل�ال بحث امل�شكلة م��ع فريق
التفتي�ش والت�آكل من دائرة �ضمان اجلودة،
عر�ضت دائرة العمليات فكرة جتهيز اجلزء
الذي �سيتم تغريه بالور�شة م�سبقا والت�أكد
م��ن ت ��زوي ��ده بالطبقة ال �ع��ازل��ة ق�ب��ل �إغ�ل�اق
ال�سخان وب ��دء ال�ع�م��ل ،وه��و م��ا يقلل �أي��ام
ال�صيانة من � 24إىل  12يوم ًا فقط ،كما مت
االتفاق مع فريق التفتي�ش والت�أكل باخت�صار
م��دة �أعمالهم وت�أجيل بع�ض الأع�م��ال التي
ميكن ت�أجيلها دون اال�رضار ب�سالمة الوحدة
�إىل وقت الحق ،وهو ما و�صل مبدة ال�صيانة
�إىل � 6أيام فقط.

جهد و�إجناز
من جهته ،ق��ال مهند�س العمليات �سليمان
املطريي �إن "�أعمال �صيانة ال�سخان املت�أكل
رق��م ( )107-H-01مت��ت خ�لال � 8ساعات
عمل فقط ،بف�ضل التعاون بني كافة الفرق
امل�شاركة ،وذلك دون احلاجة لتخفي�ض �إنتاج
الوحدة �أو �إطفائها �أو اال�ستعانة ب�أي �رشكات
�صيانة خارجية ،وهو �إجناز حقيقي �شهدته
م�صفاة ميناء عبداهلل على �أر�ض الواقع".
و�أ� � �ض� ��اف �أن ج�م�ي��ع الأع � �م� ��ال مت ��ت وف��ق
ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة والبيئة دون �أي
�إ�صابات �أو خماطر تذكر.

ا�ستمرار الت�شغيل
وط ��ور ف��ري��ق ال���ص�ي��ان��ة امليكانيكية فكرة
العمليات فقرروا دعم املنطقة املت�أكلة ب�أخرى

تجميع األفكار ساهم
في إيجاد الحل
األمثل وتفادي إغالق
المصفاة للصيانة
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�سليمان املطريي

�أحد �سخانات وحدة تقطري النفط اخلام U-1

حتديات وخ�سائر حمتملة
و�أك��د املطريي �أن فريق العمل واجه عدد ًا
م��ن التحديات ال�ت��ي تغلب عليها بتوفيق
من اهلل ،متثلت يف �آث��ار ال�ضغط على باقي
��س�خ��ان��ات ال��وح��دة وع��دده��ا � 8سخانات
�أخ� ��رى يف ح ��ال �إغ �ل�اق ال���س�خ��ان امل�ت��أك��ل
رق��م ( ،)107-H-01مما قد يرتتب عليه
اهتزازات عالية لأج�سام ال�سخانات ،وقد
ي�رض ب�سالمة الوحدة ب�سبب حتميلهم عبء
عزل ال�سخان املت�رضر.
التحدي الأهم
و�أو�ضح �أن الوقت كان هو التحدي الأهم �أمام
فريق العمل ب�سبب اخل�سائر املحتملة التي
تقف خلف ق��رار خف�ض الإن�ت��اج يف الوحدة،
حيث �أن  24يوم ًا من خف�ض الإنتاج قد يفقد
ال�رشكة فر�صة تكرير � 360ألف برميل.
الصيانة استغرقت

 8ساعات مع االلتزام

الكامل باشتراطات األمن
والسالمة والبيئة

34

العـدد  - 491فرباير

2019

و�أ�ضاف �أن ال�رشكة �سبق �أن قامت بتكليف
��شرك��ة ��ص�ي��ان��ة خ��ارج �ي��ة ل���ص�ي��ان��ة �سخان
م�شابه يف وحدة تقطري النفط اخلام اجلديدة
( )U-11حلل مثل هذه احلالة� ،إال �أن دائرة
العمليات ممثلة يف ف��ري��ق املنطقة الثانية
بالتعاون مع دائرة ال�صيانة ،ممثلة يف فريقي
ال�صيانة امليكانيكية ،وفريق الأعمال العامة
والور�شة ،وفريق التفتي�ش والت�آكل قاموا
بالتغلب على هذا التحدي.
و�أ�شار املطريي �إىل �أنه من التحديات �أي�ضا
التي واجهت فريق العمل ،كان �صغر امل�ساحة
املتاحة لل�صيانة داخ��ل ال�سخان ،مما يكلف
فريق ال�صيانة جمهود ًا كبري ًا نتيجة العمل
يف منطقة �ضيقة� ،إال �أن الفريق تخطى هذا
التحدي بالتعاون والتن�سيق اجليد و�إدارة
الوقت ب�أحدث طرق التخطيط.
خربة وتدريب
من جانبه ،قال مهند�س ال�صيانة امليكانيكية
تركي العازمي ،وهو املهند�س امل�س�ؤول عن
عملية ال�صيانة التي متت �إن "طاقم دائ��رة
ال�صيانة يف ميناء عبداهلل اكت�سب خربة كبرية
يف الأعوام املا�ضية من خالل التدريب امل�ستمر
و�أع� �م ��ال ال���ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة ،الأم� ��ر ال��ذي

�صالح ال�شمري

�ساعدهم على مواجهة ال�صعاب والتحديات
وتقليل ن�سبة الأخطار".
و�أو� �ض ��ح �أن ال�ت��وا��ص��ل اجل�ي��د ب�ين دوائ ��ر
وف��رق امل�صفاة كان له �أث��ر ًا كبري ًا يف �رسعة
االكت�شاف والتعامل مع هذه احلالة ،م�ؤكد ًا
�أن مناق�شة الأفكار وطرح احللول على طاولة
واحدة كان لها الدور الفعال يف �إيجاد احلل
الأمثل لهذا التحدي.
�شكر وتقدير
وق��دم العازمي ال�شكر لكل الفرق امل�شاركة
على جهدها امل�ب��ذول وحر�صها على �إجن��از
العمل ب��أ��سرع وق��ت ممكن وب�أعلى ج��ودة،
م�شري ًا �إىل ما تتميز به م�صفاة ميناء عبداهلل
من روح الفريق الواحد والتعامل العائلي
فيما بينهم مما ي�ساعد على زيادة الإنتاجية
وتعظيم القيمة.
بفضل روح الفريق
الواحد بمصفاة ميناء
عبداهلل تم التغلب
على التحديات

إنجازات

كأول كويتية
نالتها العسعوسي ّ

جائزة التم ّيز
النجاح يتلوه جناح ...والفرح يعقبه فرح ...والتفوق يتبعه
تفوق ،عندما يبنى باجلد واالجتهاد ،واجلوائز تتبعها جوائز،
وهو ما ح�صل خالل فرتة وجيزة من امل�سرية املهنية للمهند�سة
دالل الع�سعو�سي ،والتي كانت �أول مهند�سة كويتية حت�صل
على �شهادة االح�تراف يف �أف�ضل املمار�سات العاملية املتبعة
يف جمال ال�صيانة واالعتمادية ( )SMRPيف الواليات املتحدة
الأمريكية ،لتح�صل الحقاً على املركز الأول يف جائزة التميز
( 2018اجلائزة الذهبية) عن فئة قياديي امل�ستقبل من اجلمعية
اخلليجية لل�صيانة واالعتمادية ،يف م�ؤمتر ومعر�ض ال�شرق
الأو�سط اخلام�س حول ال�صيانة واالعتمادية يف البحرين.

أول مهندسة كويتية
تحصل على شهادة
االحتراف في أفضل
الممارسات العالمية
في مجال الصيانة
واالعتمادية
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الع�سعو�سي مع جائزتها الذهبية عن فئة قياديي امل�ستقبل

مبنا�سبة ح�صول املهند�سة دالل الع�سعو�سي
من دائ��رة �ضمان اجل��ودة يف م�صفاة ميناء
الأحمدي على هاتني اجلائزتني املتميزتني
يف جمال ال�صيانة واالعتمادية كان لنا معها
هذا اللقاء:

• م ��اذا تعني ��ش�ه��ادة االح �ت�راف يف ال�صيانة
واالعتمادية الأمريكية؟

جائزة التميز  2018عن
فئة قياديي المستقبل
من الجمعية الخليجية

ال�شهادة الوحيد من نوعه املعتمد من املعهد • و�أنتِ ما هو م�ؤهلك العلمي؟

الوطني الأمريكي للمعايري ( ،)ANSIوالذي �أن��ا حا�صلة على بكالوريو�س يف الهند�سة
يتبع م��ع��اي�ير الآي����زو امل��ع�ترف ب��ه��ا عامليا ال�صناعية من جامعة الكويت ،ويل �أك�ثر من
لأغرا�ض االعتماد.
 12عاما خربة يف عدة جماالت منها � 5سنوات
ً
ً
ويكون االختبار فح�صا �شامال لنطاق وا�سع من يف ق�سم االعتمادية يف "البرتول الوطنية"،
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• ما هي �أهمية احل�صول على هذه ال�شهادة من
هذه اجلمعية؟

للصيانة واالعتمادية
تعترب جمعية حمرتيف ال�صيانة واالعتمادية
اخلربة يقا�س باملعيار العاملي ،وقد مت تطويره بالواليات املتحدة الأمريكية من امل�ؤ�س�سات
لتقييم كفاءة املهنيني �ضمن الركائز اخلم�سة املرموقة التي ُتعنى بال�صيانة واالعتمادية يف
جميع مواقع الإنتاج ،حيث ت�سعى امل�ؤ�س�سات
لهيكل املعرفة ،والتي ت�شمل:
ال�صناعية يف ال ��دول امل��ت��ط��ورة كالواليات
 الأعمال والإدارة.املتحدة الأمريكية و�أوروبا �إىل ت�أهيل مهند�سيها
 املوثوقية يف املعدات. موثوقية عملية الت�صنيع.للح�صول على �شهادة هذه اجلمعية ،نظر ًا ملا
 التنظيم والقيادة.لها من �أهمية وفائدة على هذه امل�ؤ�س�سات.
�	-إدارة العمل.

�شهادة االح�تراف يف ال�صيانة واالعتمادية
( )CMRPامل��ق��دم��ة م��ن جمعية حم�تريف
ال�صيانة واالعتمادية ( )SMRPيف الواليات
املتحدة الأمريكية ،تعني اجتياز اختبارات
مكثفة حول �أف�ضل املمار�سات العاملية املتبعة
يف ال�صيانة واالعتمادية ،و�أن��ا �أول كويتية
حت�صل على هذه ال�شهادة الدولية املرموقة،
لأن�ضم بذلك �إىل نحو خم�سة �آالف حمرتف • ماهي متطلبات احل�صول على هذه ال�شهادة؟
�صيانة واعتمادية حول العامل ح�صلوا على من متطلبات احل�صول على ه��ذه ال�شهادة
هذه ال�شهادة.
�أن االخ��ت��ب��ار م��ت��اح لأي حم�ترف �صيانة
واع��ت��م��ادي��ة ،بغ�ض ال��ن��ظ��ر ع��ن اخللفية
• هل من معايري العتماد هذه ال�شهادة؟
يعترب الربنامج املكثف للح�صول على هذه التعليمية �أو اخلربة العملية.
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وقد �شاركت يف العديد من الدورات التدريبية
التخ�ص�صية يف �إدارة ال�صيانة والتخطيط
واالعتمادية يف دولة الكويت وخارجها.

جائزة التميز 2018

كما ف��ازت الع�سعو�سي من ق�سم االعتمادية
مب�صفاة ميناء الأح��م��دي ،بجائزة التميز
 2018باملركز الأول (اجلائزة الذهبية) عن
فئة قياديي امل�ستقبل على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،واملقدمة م��ن اجلمعية
اخلليجية لل�صيانة واالعتمادية ،وذل��ك يف
م�ؤمتر ومعر�ض ال�شرق الأو���س��ط اخلام�س
حول ال�صيانة واالعتمادية الذي عقد يف مملكة
البحرين م�ؤخرا حتت �شعار "حلول مبتكرة يف
ال�صيانة واالعتمادية و�إدارة الأ�صول".

دالل الع�سعو�سي ونا�رص ال�سبيعي �أثناء ت�س ّلم اجلائزة الف�ضية لعام  2018يف ال�صيانة واالعتمادية مب�ؤمتر البحرين

ل�شقيقتي التو�أم منال ،التي ال يخفت بريقها
• ما هي معايري الفوز بهذه اجلائزة؟
تركز معايري االختيار يف هذه اجلائزة على عني حلظة واح��دة فهي الداعم احلقيقي يل،
وهي التي �ساندتني و�شجعتني لنيل ال�شهادة
�أربعة حماور رئي�سية تتمثل يف ما يلي:
 القدرة على القيادة وامل�ساهمة ب�شكل كبري لثقتها بقدراتي ،كما �أنها �ساهمت ب�شكل كبريبالتح�سني والتطوير.
 تعزيز ثقافة ال�صيانة واالعتمادية. اظهار ت�أثري القيمة الإيجابية. امل�شاركة يف العديد من الأن�شطة التطوعيةف�ضية التميز لـ"البرتول الوطنية"
�إ�ضافة �إىل ال�شهادات العلمية واالنت�ساب
للجمعيات املهنية.
ال�رشكات احلكومية واخلا�صة يف دول
ي��ذك��ر �أن "ال� �ب�ت�رول الوطنية" ح��ازت
اخلليج العربي .حيث اعتمدت معايري
• ما هو �شعورك بعد حتقيق هذين الإجنازين؟
على ج��ائ��زة التميز امل�ؤ�س�سي باملركز
االختيار على  5ركائز تت�ضمن تقليل
الثاين (اجل��ائ��زة الف�ضية) لعام 2018
�أ�شعر بالفخر بهذه الإجن��ازات التي �ست�ضاف
امل�خ��اط��ر وحت���س�ين التكلفة وتطوير
يف ال���ص�ي��ان��ة واالع �ت �م��ادي��ة امل �ق��دم��ة من
من دون �أي �شك �إىل قائمة طويلة من الإجنازات
الأداء� ،إ�ضافة �إىل زي ��ادة الإي ��رادات
اجلمعية اخلليجية لل�صيانة واالعتمادية،
ال��ت��ي حققتها "ال��ب�ترول الوطنية" ،وه��ذه
وت �ط ��وي ��ر ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة و�إدارة
ع��ن برنامج ب ��رامي ،يف م��ؤمت��ر ومعر�ض
الإجن ��ازات ال تعترب غريبة على املهند�سات
املواهب.
ال�رشق الأو�سط اخلام�س حول ال�صيانة
الكويتيات الالتي �أثبنت قدراتهن وجدارتهن
ت�سلم اجل ��ائ ��زة مم �ث� ً
لا ع��ن "ال �ب�ترول
واالعتمادية الذي عقد يف مملكة البحرين
وتفوقهن يف جميع امليادين ،وكان لهن الف�ضل
الوطنية" مدير دائ��رة �ضمان اجل��ودة
حتت �شعار "حلول مبتكرة يف ال�صيانة
يف �أن تتبو�أ ال�شركة هذه املكانة املرموقة عامليا.
يف م �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء الأح � �م� ��دي ن��ا��صر
واالعتمادية و�إدارة الأ�صول".
كما �أن هذه الإجنازات مدعاة للفخر واالعتزاز
ال�سبيعي ،حيث ت�ضع ه��ذه اجل��ائ��زة
وهذه اجلائزة خم�ص�صة للم�ؤ�س�سات
لكل كويتية ودليل قاطع على جن��اح امل��ر�أة
"البرتول الوطنية" �أم ��ام م�س�ؤوليات
ال �ت��ي ق��ام��ت بتنفيذ �أح� ��دث ال�برام��ج
العاملة يف القطاع النفطي يف الكويت بف�ضل
ج�سيمة كي تبقى على قائمة ال�رشكات
ذات القيمة امل�ضافة يف جمال ال�صيانة
الدعم وامل�ساندة والت�شجيع الذي �سينعك�س
ال�ت��ي تتمتع باعتمادية عالية وك�ف��اءة
واالعتمادية و�إدارة الأ�صول و�أف�ضل
بالإيجاب على نوعية العمل والأداء وبالتايل
مرتفعة يف كافة اعمالها.
املمار�سات واالبتكار وت�شمل جميع
رفع م�ستوى الإنتاجية.
ويف هذا ال�صدد� ،أتقدم بكل ال�شكر واالمتنان

بح�صويل على جائزة التميز حيث �ساعدتني
يف ا�ستعرا�ض مواهبي و�إجن��ازات��ي ودعمها
الالمتناهي ،و�سعة �صدرها وقيامها بدور
اجلندي املجهول يف �أمور �أخرى.
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معالم
وصروح
شاهد على التاريخ والعراقة

متحف الكويت الوطني
د ّون متحف الكويت الوطني خالل �سنوات متعاقبة تاريخ
البالد ،وعراقة احلياة ال�سابقة ملنطقة اخلليج العربي عرب
معرو�ضاته الأثرية ومقتنياته التي تعر�ض �صناعات وحرف
ون�شاطات كانت متداولة باخلليج يف القدم ،تظهر عادات
وتقاليد وتراث �أهل الكويت على مدى �ستة عقود.
ويعك�س هذا املتحف الذي افتتحه رائد التعليم يف الكويت
ال�شيخ الراحل عبد اهلل اجلابر ال�صباح يف  31دي�سمرب ،1957
أوان ومقتنيات
منوذجاً مب�سطاً عن عامل الأم�س من خالل � ٍ
وفنون �أثرية كتحف ومن�سوجات وخمطوطات نادرة.
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افتتحه الشيخ عبداهلل
الجابر الصباح في 1957
وأضيفت إليه مكتشفات
أثرية عثر عليها في
جزيرة فيلكا

القمة ال�سماوية يف باحة املتحف

برزت فكرة املتحف للرتاث الكويتي حني قرر
ال�شيخ ع�ب��داهلل اجل��اب��ر رئي�س دائ ��رة املعارف
يف بداية اخلم�سينيات� ،إن�شاء متحف وطني
ي�ع��ر���ض ال �ت�راث ال�ك��وي�ت��ي وامل �ه��ن الكويتية
القدمية ،وعلى ر�أ�سها �صناعة ال�سفن� ،إ�ضافة
�إىل الأزي��اء ال�شعبية والبيئة الطبيعية املحلية
الربية والبحرية.
ومت �إن���ش��اء املتحف ب��أم��ر م��ن ح��اك��م الكويت
املغفور له ال�شيخ عبداهلل ال�سامل �إذ وقع االختيار
على املرحوم �أحمد العثمان ليكون م�رشف ًا على
املتحف ،حتى و�صول �أول مدير لأول متحف يف
منطقة اخلليج العربي الباحث يف جمال الرتاث
والفن الراحل طارق ال�سيد رجب.
فكرة الإن�شاء
�إن فكرة �إن�شاء املتحف مل ت�أت يف املقام الأول
لعر�ض الآثار التي مت العثور عليها يف الكويت،
وحتديدا �آث��ار جزيرة فيلكا يف مو�سم ،1958
يعرض التراث الكويتي
والمهن القديمة وصناعة
السفن واألزياء الشعبية
والبيئة البرية والبحرية

و�إمنا لعر�ض وحفظ الرتاث الكويتي من ملب�س متعاقبة ،وتُعرف الأجيال اجلديدة ب�صناعات
�أجدادهم التي غزت ال�رشق والغرب بجودتها،
ومهن وعادات.
وق��د افتتح ال�شيخ عبد اهلل اجل��اب��ر ال�صباح ح�ت��ى ُت�ل�ه�م�ه��م وحت �ف��زه��م لتحقيق جن��اح��ات
امل�ت�ح��ف �سنة � ،1957أي ق�ب��ل �شهرين من و�إجنازات م�ستقبلية.
و�صول �أول بعثة للتنقيب عن الآثار يف جزيرة
�أق�سام املتحف
فيلكا ،وذل��ك يف ق�رصه مبنطقة ال���شرق .وقد
ي�ت��أل��ف امل�ت�ح��ف م��ن �سبعة �أق �� �س��ام م��ن حيث
�ضم هذا املتحف يف بادئ الأمر الآثار ال�شعبية
املعرو�ضات واملعلومات امل�ؤرخة ،وهي تعر�ض
التي متثل البيئة الكويتية ،ويف �سنة 1958
العديد من جوانب احلياة القيمة ،وت�ؤرخ العقود
�أ�ضيف �إليه بع�ض املكت�شفات الأثرية التي مت
ال�ست التي عا�شها الكويتيون يف املا�ضي متمثلة
اكت�شافها من قبل البعثة الدمناركية يف جزيرة
يف ال�صناعات والعادات واملنتجات امل�ستخدمة
فيلكا بالتعاون م��ع موظفي املتحف ،وكانت
وهذه الأق�سام كالتايل:
معظم ه��ذه الآث ��ار تعود للع�رصين الربونزي
 -1الآثار القدمية :ويتناول هذا الق�سم وجود
واليوناين.
الإن �� �س��ان الأول يف منطقة ب ��رق ��ان ،وع�لاق��ات
ويف ع��ام  1976مت نقل حمتويات املتحف �إىل
الكويت مع احل�ضارات القريبة منها يف الع�صور
�أح��د البيوت القدمية وه��و بيت عائلة البدر،
الربونزية ،مثل ح�ضارة بالد الرافدين ،وح�ضارة
وا�ستمر يف ا�ستقبال زواره هناك حتى افتتح
ال���س�ن��د ،وال �ط ��رق ال�ت�ج��اري��ة امل� ��ارة يف اخلليج
مقر املتحف يف موقعه احلايل يف �شارع اخلليج
العربي ،و�أهمية جزيرة فيلكا اال�سرتاتيجية بني
العربي بتاريخ  24فرباير  1983ليكون �شاهد ًا
على عادات وتقاليد وتراث �أهل الكويت.
يتألف المتحف من سبعة
م�ؤ�س�سة ثقافية
ويتمتع املتحف الوطني ب�أهميته كبرية كونه
م�ؤ�س�سة ثقافية تعك�س تاريخ وح�ضارة هذا
البلد ،وت�ؤرخ �سنوات حياة الأوائ��ل عرب عقود

أقسام مختلفة تتنوع
حسب المعروضات
والمعلومات المؤرخة
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املتحف ي�ستقبل الزوار على مدار العام

هاتني احل�ضارتني ،ويعر�ض يف هذا الق�سم �أهم
املكت�شفات الأثرية يف جزيرة فيلكا.
ويويل الق�سم عناية خا�صة بعدد كبري وفريد من
نوعه ب�أختام اخلليج والأواين امل�صنوعة من
حجر اال�ستياتيت املنقو�شة ،وكذلك الأدوات
التي ا�ستخدمت يف �صناعتها �إىل جانب العديد
م��ن الأواين الفخارية والأدوات الربونزية،
عالوة على ذلك تعر�ض بع�ض الآثار التي تعود
للفرتة الهلين�ستية املكت�شفة يف جزيرة فيلكا.
وم ��ن �أه ��م امل ��وج ��ودات يف ق�سم امل�ع��رو��ض��ات
القدمية حجر �إيكارو�س ال��ذي يحمل كتابات
يونانية ت�شري �إىل ع�لاق��ة اجل�ن��ود اليونانيني
مع �أهل اجلزيرة ،وتعطيهم بع�ض احلقوق يف
امللكية اخلا�صة والزراعية وغريها ،كما ُيعر�ض
فيه بع�ض التماثيل والنقود الف�ضية.
 -2احلياة البحرية :وتُعر�ض فيه الأدوات
امل�ستعملة يف الغو�ص على الل�ؤل�ؤ� ،إىل جانب
بع�ض من ��اذج ال���س�ف��ن وال���ش�ب��اك ال �ت��ي كانت
تُ�ستعمل يف الغو�ص وال�سفر ،ويهتم هذا اجلزء
من املتحف باحلياة البحرية التي كانت متثل
جزء ًا كبري ًا من حياة الكويتيني يف املا�ضي.
 -3احلياة املدنية :يعر�ض هذا الق�سم احللي
وبع�ض الأدوات والأواين الزجاجية واملعدنية
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أهم الموجودات في قسم

ُيعر�ض فيه �أبرز الروائع الفنية ،كـ "�إ�سطرالب"

من العراق م�صبوب من الربونز ،وعليه تاريخ
المعروضات القديمة
عام  315هجري ،وعامي  927-928ميالدي،
وهو من �أقدم النماذج امل�ؤرخة من نوعه.
حجر إيكاروس وبعض
ً
وهناك �أي�ضا �شمعدان من الربونز �أ�صله من
التماثيل والنقود الفضية
ب�لاد الفر�س ،وي��رج��ح �أن��ه �صنع ح��وايل �سنة
 ،1200وزهرية من دم�شق ،وزمردة من الهند
والأث��اث امل�ستعمل يف البيوت وبع�ض الأدوات تزن  234قرياط ًا.
ال�ق��دمي��ة امل�ستعملة يف امل ��دار� ��س ال�ق��دمي��ة �إىل
املبنى احلايل
جانب الآالت املو�سيقية ،مثل العود والطنبورة
يت�ألف مبنى املتحف احلايل من ثالثة مبان ،ي�ضم
واملراوي�س وغريها من الأدوات التي ا�ستخدمت
املبنى الأول مكاتب الإدارة ،ومكتبة حتوي كتب
يف الكويت القدمية.
عريقة ،وقاعة للمحا�رضات ،وم�رسح ًا ومعر�ض ًا
 -4احلياة البدويةُ :يعر�ض فيه الأدوات للآثار القدمية ،وجمموعة من �أعمال الفنانني
التي ا�ستعملها البدو القدامى يف بيوتهم.
الكويتيني املعا�رصين� ،أم��ا املبنى ال�ث��اين فقد
 -5معر�ض الفنون الت�شكيلية :ي�ت�ن��اول خ�ص�ص ملخازن الآثار وور�شة �صيانتها.
احل��رك��ة ال�ف�ن�ي��ة الت�شكيلية م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا يف ويتكون املبنى الثالث من طابقني ،وبه القبة
ال �ك��وي��ت ،وم ��ن ث ��م ت �ط��وره��ا وازده� ��اره� ��ا يف ال�سماوية التي تعر�ض ل�ل��زوار برامج فلكية
الع�صور املتالحقة.
ح��ول ال �ك��ون وال �ظ��واه��ر الفلكية املختلفة يف
 -6القبة ال�سماوية :تتكون القبة من ق�سمني :الف�ضاء ،وباملبنى �أي�ضا معامل ومكاتب حتتوي
معر�ض لبع�ض الآالت والأجهزة القدمية وقاعة �أدق الآالت و�أحدث الكتب واخلرائط الفلكية.
لعر�ض النجوم وال�ك��واك��ب وم�شاهد خمتلفة وقد �صمم مبنى املتحف احلايل املهند�س املعماري
لل�سماء وبرامج عديدة من الكواكب املحيطة .الفرن�سي ال�شهري مي�شيل �إيكو�شار وف��از عن
 -7جمموعة ال�صباح يف دار الآثار الإ�سالمية :ر�سوماته بجائزة عاملية يف الت�صميم املعماري.

صحة
غطاء طبيعي للجسم

الجلد ..حماية وغذاء
يعترب اجللد احلد الفا�صل بني �أع�ضاء اجل�سم الداخلية والو�سط
اخلارجي املحيط بج�سم االن�سان ،وهو الغطاء الطبيعي للج�سم
الذي يحميه من �أذى العوامل اخلارجية ،ويحفظه من تغريات
درجات حرارة اجلو .ويعترب اجللد �أكرب ع�ضو يف ج�سم االن�سان
�إذ تبلغ م�ساحته يف ال�شخ�ص البالغ من � 1.5إىل  2مرت مربع ويزن
حوايل  % 15من وزن اجل�سم.
عند فح�ص �سطح اجل��ل��د بعد�سة م��ك�برة� ،سنالحظ وج��ود
انخفا�ضات م�ستديرة ت�سمى امل�سام ،متثل فوهات جريبات
ال�شعر (م�صغر ج��راب) والغدد الدهنية والغدد العرقية .كما
توجد خطوط متقاطعة تق�سم �سطح اجللد �إىل مثلثات ومربعات
ومعينات ،وتتخذ تلك اخلطوط ا�شكاال دائرية و�شبه دائرية يف
راحة اليدين ،وهي يف الأ�صابع تختلف من �شخ�ص لآخر وت�سمى
"ب�صمات الأ�صابع" ،حيث �أن �أ�شكال هذه الب�صمات ال تتطابق بني
الأ�شخا�ص ،لذا فقد يتم ا�ستخدامها كعالمة مميزة لكل �إن�سان يف
جمال الك�شف عن اجلرائم وتعقب مرتكبيها.

د .م�صطفى �إ�سماعيل
كبري املمار�سني العامني
الق�سم الطبي

الطبقة الخارجية للجلد
يبلغ سمكها  2مم

في المتوسط وتتألف
من عدة طبقات
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يف الي�سار طبقات جلد جافة ...وعلى اليمني طبقات جلد �سليمة

طبقات اجللد
ي�ت��أل��ف اجل�ل��د م��ن ث�لاث طبقات مم �ي��زة ،هي
الب�رشة والأدمة وحتت الأدمة:
 طبقة الب�رشة هي الطبقة اخلارجية للجلد،ويبلغ �سمكها  2مم يف املتو�سط ،وتت�ألف من
ع��دة طبقات من اخلاليا مر�صو�صة بع�ضها
فوق البع�ض الأخ��ر� ،أعالها الطبقة القرنية،
و�أ�سفلها طبقة اخلاليا القاعدية ،وفيما بني
هاتني الطبقتني توجد ث�لاث طبقات �آخ��ري
ت�سمى ال�شائكة واحلبيبية والرائفة.
 طبقة الأدمة وتوجد حتت الب�رشة مبا�رشةويبلغ �سمكها حوايل  2مم �أي ع�رشة �أ�ضعاف
�سمك طبقة الب�رشة .وتت�ألف من ن�سيج �ضام
يحمل الأوعية الدموية والليمفاوية التي تغذي
اجللد .كما حتمل �أع�صاب اجللد .وت�شكل هذه
الطبقة ال�سمك الرئي�سي للجلد.
 طبقة حتت الأدمة وتت�ألف من ن�سيج �ضامللجلد دور حيوي
في الحفاظ على
اإلنسان وحمايته من
المؤثرات الخارجية
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دهني ،ومتثل امتداد طبقة الأدم��ة .وحتتوي
تلك الطبقة على خاليا دهنية تخزن الدهون
ال��زائ��دة ع��ن خ�لاي��ا اجل���س��م .كما �أن توزيع
ال��ده��ون بهذه الطبقة يعطي ج�سم الإن�سان
ال�شكل املميز للجن�س �سواء ذكر �أو �أنثى.
وللجلد توابع �أو لواحق ن�ش�أت �أثناء رحلة
التكون اجليني من حت��ور ج��زء من خاليا
الب�رشة ليكون تلك ال�ت��واب��ع ،مثل جريبة
ال�شعر التي ت�صنع ال�شعر والغدد الدهنية
ال �ت��ي ت �ف��رز ال ��ده ��ون ال �ت��ي ت�غ�ط��ي �سطح
ال �ب ���شرة لتحميها م��ن اجل��ف ��اف ،وك��ذل��ك
الأظافر والغدد العرقية.
وظائف حيوية
للجلد دور ح�ي��وي يف احل�ف��اظ على الإن�سان
وحمايته من الكثري من امل��ؤث��رات اخلارجية
التي ت�رض باجل�سم ،مثل اجلراثيم وامل��واد
الكيميائية ،وتقلبات درجة احلرارة والرطوبة
والأ� �ش �ع��ة ف��وق البنف�سجية .وع�ل��ى اجلانب
الآخ� ��ر مي�ن��ع اجل �ل��د ف �ق��دان ��س��وائ��ل اجل�سم
ومكوناته وي�ساعد على بقاء الرتكيب الداخلي
للج�سم ثابتا.
وقد �أثبتت الأبحاث العلمية �أن الطبقة القرنية
هي العازل الرئي�سي للجلد� ،إذ متنع امت�صا�ص
املاء ومعظم املواد ال�ضارة من املحيط اخلارجي.

كما متنع فقدان ال�سوائل من اجل�سم �إىل املحيط
اخلارجي ،ولهذه الطبقة �أهمية حيوية يف حماية
االن�سان عند التعر�ض للحروق ال�سطحية التي
قد تدمر هذه الطبقة� ،إذ لو متت �إ�صابة �أكرث
من  % 60من �سطح اجللد قد ي��ؤدي ذلك �إىل
الوفاة ،حيث يبد�أ فقدان ال�سوائل احليوية من
اجل�سم وا�ضطراب تركيبه الداخلي.
وتتجدد الطبقة القرنية العازلة با�ستمرار
حيث تطرح اخلاليا ال�سطحية وت�ستبدل بها
خاليا �أخ ��رى ج��دي��دة م��ن الطبقات التحتية
للب�رشة .وم��ن خ�لال ال �ط��رح امل�ستمر لتلك
اخلاليا يتخل�ص اجللد من اجلراثيم واالو�ساخ
العالقة ب�سطح اجللد اخلارجي.
وتتميز الطبقة القرنية ال�ع��ازل��ة بال�صالبة
فتحمي اجللد من الإ�صابة ،كما �أن تركيب
اجل�ل��د بطبقاته ال�ث�لاث يتميز ب��امل��رون��ة مما
يعطيه القدرة على امت�صا�ص ال�صدمات.
لو تمت إصابة أكثر

من  % 60من سطح

الجلد قد يؤدي ذلك
إلى الوفاة

ت�أثري نق�ص �صبغة امليالنني على طبقة اجللد اخلارجية

�صبغة امليالنني
ويت�ضمن تركيب اجللد وجود �صبغة خا�صة
ت�سمى "امليالنني" تعطي اجللد لونه املميز
(�أ��ش�ق��ر ،قمحي� ،أ�سمر� ،أ��س��ود) ووظيفتها
الأ�سا�سية هي حماية اجللد ،وبالتايل �أع�ضاء
اجل�سم م��ن الأ��ش�ع��ة ف��وق البنف�سجية التي
ت�صل م��ن ال�شم�س ،وال �ت��ي ت���ضر باخلاليا
احلية ��ضررا بالغا ،وت�ق��وم حبيبات �صبغة
امليالنني امل��وج��ودة يف خاليا الب�رشة والتي
تفرز خاليا خا�صة ت�سمى اخلاليا ال�صبغية
�أو "امليالنو�سيت" بامت�صا�ص �أ�شعة ال�شم�س
وخا�صة الأ�شعة فوق البنف�سجية فتمنع �أثارها
امل��دم��رة على اخل�لاي��ا .لذلك يالحظ ا�سمرار
اجللد بعد تعر�ضه لل�شم�س حماية للج�سم
من الأ�شعة .ومن املعروف ان اجللد الأ�شقر
املعر�ض لل�شم�س �أكرث قابلية للإ�صابة ب�أورام
اجللد �أكرث من اجللد الأ�سمر .فبينما ينت�رش
ذلك املر�ض اخلطري بني ال�شعوب ذات الب�رشة
ال�شقراء ،خا�صة ه�ؤالء املهاجرين �إىل الدول
امل�شم�سة (�أ�سرتاليا – جنوب �إفريقيا -جنوب
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة) ،ف ��إن ه��ذا امل��ر���ض يعترب
نادرا بني ال�شعوب ذات الب�رشة الداكنة ،حيث
حتميهم �صبغة امليالنني التي يحتويها جلدهم.
ويعترب اجللد ع�ضوا �أ�سا�سيا يف تنظيم درجة

ح��رارة اجل�سم مبا يحتويه من �شبكة هائلة
م��ن الأوع �ي��ة الدموية وال�غ��دد العرقية .ف ��إذا
زادت درج ��ة ح ��رارة اجل��و �أو �أن�ت��ج اجل�سم
طاقة ح��راري��ة زائ ��دة ،ات�سعت �أوع �ي��ة اجللد
ال��دم��وي��ة مب��ا ي��زي��د م��ن ف �ق��دان احل� ��رارة عن
طريق اال�شعاع ،وازدي��اد افراز العرق فيقلل
ه��ذا م��ن درج��ة ح ��رارة اجل�سم عند تبخريه.
�أم��ا �إذا انخف�ضت درج��ة ح��رارة اجل��و ،ف�إن
الأوعية الدموية ت�ضيق ويتوقف �إفراز العرق،
فيحتفظ اجل�سم بحرارته الداخلية.
الغدد الدهنية
وي�ساعد �إف���راز ال�غ��دد الدهنية على ط��راوة
اجللد ،وخا�صة الطبقة القرنية وال�شعر ومينع
ت�شققها ،كما �أن الإف� ��راز ال��ده�ن��ي يحتوي
على م��واد مطهرة ت�ساعد على حماية اجللد
من الغزو امليكروبي .بالإ�ضافة �إىل وظيفة
احلماية ف�إن اجللد يعترب ع�ضوا ح�سي ًا هام ًا،
قلة تعرض األطفال
لضوء الشمس
يعرضهم لإلصابة
بمرض الكساح

حيث تنت�رش به نهايات الأع�صاب التي تنقل
الإح�سا�س بامل�ؤثرات اخلارجية �إىل اجلهاز
الع�صبي .ويعد اجللد امل�ستقبل الأول لإح�سا�س
اللم�س وال�ضغط واحلرارة والربودة والأمل.
وظيفة جديدة
ومن ناحية �أخرى فانه عند التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س يكون اجللد فيتامني (د) ،ويعد ذلك
�أحد امل�صادر الرئي�سية لوجود هذا الفيتامني
باجل�سم .ويالحظ تعر�ض الأط�ف��ال الذين ال
يتعر�ضون ل�ضوء ال�شم�س ب��درج��ة كافية،
للإ�صابة مب��ر���ض الك�ساح ال�ن��اجت ع��ن نق�ص
فيتامني (د).
وال ينبغي �أن نن�سى الدور الهام الذي تلعبه
طبقة حتت الأدم ��ة التي حتتوي على خاليا
دهنية تقوم ب��ادخ��ار ال��ده��ون ال��زائ��دة حلني
احل��اج��ة �إل�ي�ه��ا ،وتلعب دور خم��زن الطاقة
ب��ال�ن���س�ب��ة للج�سم ل �ك��ي ي�ستخدمها وق��ت
احلاجة.
وللجلد دور هام يلعبه يف جهاز املناعة ،فقد
ثبت علميا �أن خلاليا الب�رشة خوا�ص ت�شبه
خوا�ص خاليا الغدد التيمو�سية التي تعترب
حجر ال��زاوي��ة يف جهاز املناعة .وه��ي وظيفة
ج��دي��دة �أ��ض�ي�ف��ت ل��وظ��ائ��ف اجل �ل��د امل�ع��روف��ة
ح�سب نتائج الأبحاث العلمية م�ؤخرا.
43

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.

خا لد
ا لعقل
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

تفوقت بمادة الكيمياء
في المرحلة الثانوية

خالد عبد الرحمن العقل مهند�س �أول تخطيط
بدائرة التخطيط ال�شامل .در�ست الهند�سة
الكيمائية بجامعة University of the
الهندسة الكيميائية
 West of Scotlandيف بريطانيا .ثم بعد
ذلك ح�صلت على درجة املاج�ستري يف �إدارة التخطيط ال�شامل خالل رحلة العمل حتى الآن.
كانت البداية يف ق�سم التخطيط اال�سرتاتيجي،
الأعمال من جامعة ما�سرتخيت الهولندية.
حيث متيزت طبيعة العمل مبحاولة خلق
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
الأهداف لتحقيق الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شركة،
�أع��م��ل منذ ح ��وايل �ستة ع�شر ع��ام �اً ب��دائ��رة �إ�ضافة �إىل رفع التقارير الدورية عن الو�ضع
التخطيط ال�شامل التي تعد واجهة ال�شركة الفعلي لل�شركة مبا ي�سهل على الإدارة العليا
للعامل اخلارجي حملياً �أو عاملياً .كما �أنها تقدم ات��خ��اذ ال��ق��رار .ث��م املرحلة الثانية يف ق�سم
اال�ست�شارات الفنية جلميع الدوائر بال�شركة ،تن�سيق اخلطط ،الذي من �أب��رز مهامه و�ضع
وتعمل على م�ساندة ا�سرتاتيجية ال�شركة خطط الإنتاج للموازنة واخلطة اخلم�سية.
العتالء مرتبة عاملية مرموقة يف جمال �صناعة ثم انتقلت �إىل ق�سم حتليل الأداء الذي ين�صب
النفط .ولقد عملت يف �أربعة �أق�سام داخل دائرة على حتليل �أداء م�صايف ال�شركة ومقارنتها
ما قادني لدراسة
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بامل�صايف العاملية .املرحلة الرابعة واحلالية يف
ق�سم تطوير الأعمال حيث ترتبط طبيعة العمل
ب�شكل مبا�شر بتحقيق االبتكار يف م�شاريع
ال�شركة ،وبحث الفر�ص وال�سبل املثلى لتطوير
�أعمال ال�شركة.

• ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

اختيار قطاع النفط جاء عن طريق ال�صدفة،
حيث �أظهرت تفوقاً وا�ضحاً يف مادة الكيمياء
خ�لال املرحلة الثانوية ،وبالتايل ق��ادين ذلك
لدرا�سة الهند�سة الكيميائية يف اجلامعة ،حيث
حالفني احلظ باحل�صول على بعثة درا�سية من
الدولة لدرا�سة الهند�سة الكيميائية بربيطانيا.
وعند انهاء املرحلة اجلامعية �أعلنت "البرتول
الوطنية" عن حاجتها �إىل مهند�سني وتقدمت
لهذا الإعالن ومت قبويل ،وكانت هذه الوظيفة
الوحيدة التي تقدمت لها .كما �أن احل�صول على
درجة املاج�ستري يف �إدارة االعمال �ساهم ب�شكل

ميار�س خالد العقل العديد من الأن�شطة الريا�ضية

كبري يف االرتقاء بالقدرات القيادية ،ومل يكن
بعيد ًا عن جمال التخ�ص�ص ،حيث �أن طبيعة
ال�شركة يف الأ�سا�س ربحية ،وبالتايل هناك
جانب جتاري واقت�صادي يف �أعمالها.
وهنا ال بد من �أن �أتقدم بال�شكر واالمتنان
لـ "البرتول الوطنية" على جهودها يف تطوير
موظفيها و�صقل قدراتهم ودعمهم لي�صبحوا
�شخ�صيات قيادية.

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

يف جمال التخ�ص�صات الهند�سية ب�صفة خا�صة
والتخ�ص�صات العلمية ع��م��وم��ا ،ال يوجد
اختالف كبري بني الدرا�سة النظرية واحلياة
العملية ،فالتعامل يف كلتا احلالتني يكون مع
الأرقام واحل�سابات والتفكري املنطقي ،لذلك مل
ميثل االنتقال من مرحلة الدرا�سة �إىل املرحلة
العملية بالن�سبة يل تغيري ًا كبري ًا.

• ما هي �أه��م التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

�أي�ضا ع��دم ال��وق��وع يف فخ املقارنة ال�سلبية
م��ع الأخ��ري��ن ،فلكل ف��رد ق��درات��ه اخلا�صة،
يكفي حتقيق التطور امل�ستمر على امل�ستوى
ال�شخ�صي ،وهذا ب��دوره �سي�ؤدي �إىل حتقيق
كافة الأهداف.

ال�شخ�صية تتغري كل خم�س �سنوات تقريبا ،فاذا
كانت طبيعة العمل مل تلتق كثري ًا مع امليول
ال�شخ�صية يف بداية احلياة العملية� ،إ ّال �أنه مع
الوقت وفهم طبيعة العمل واالندماج والتعمق
يف تفا�صيله ،وج��دت �أن��ه امل��ك��ان الطبيعي يل
ً
كمهند�س .و�أ�صبح االرتباط وثيقا بطبيعة العمل • ما هي طموحاتك ،وما ال��ذي تود حتقيقه يف
وتتجه كل امليول ال�شخ�صية لتفا�صيله و�أ�صبح
امل�ستقبل؟
ال�شغل ال�شاغل حتى خارج �أوقات الدوام.
�أمتنى �أن �أرى "البرتول الوطنية" يف مرتبة
• ما هي �أهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها يف رائ��دة لها وزنها وموقعها ال�صحيح عاملياً
ولي�س يف املنطقة فقط ،و�أمتنى �أن �أكون جز ًء
جمال العمل؟
�أع��ت��ز ب�أنني كنت �ضمن الفريق ال��ذي عمل من الإجن��ازات امل�ستقبلية لل�شركة ،و�أحقق
على تفعيل "بطاقة الأداء امل��ت��وازن" على ب�صمة وا�ضحة يف جمال عملي.
م�ستوى كافة قطاعات ال�شركة ،كما �شاركت • ما هي �أولوياتك يف احلياة؟
يف ا�سرتاتيجيات ال�شركة  2010و 2020تنمية ذات��ي ،ف ��إذا مل �أهتم بتطوير ذات��ي لن
و .2030و�ساهمت يف م�ساعدة املهند�سني �أ�ستطيع االلتزام مب�س�ؤولياتي على امل�ستوى
اجل��دد بالدائرة على تفهم طبيعة العمل يف املطلوب ،ولن �أك��ون ق��دوة ق��ادر على العمل
قطاع تكرير النفط وتطويرهم وق��د حققوا والعطاء ،وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي عائلتي
�إجنازات كبرية من التميز يف الأداء.
متثل �أولوية.

• ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
• م���ا ه���ي ه� ��واي� ��ات� ��ك ..وه � ��ل حت ��ر� ��ص ع�ل��ى
االب��ت��ك��ار ميثل �أك�ب�ر ال��ت��ح��دي��ات يف العمل ،حتدي الذات والرتكيز على النف�س هو الو�سيلة ممار�ستها؟

فممار�سة مهام العمل اليومية ي�صبح �أم��ر ًا
معتاد ًا مع الوقت واخلربة ،وي�صبح �إ�ضافة
كل ما هو جديد التحدي احلقيقي ،فابتكار فكرة
جديدة �أو ممار�سة ت�ساعد يف معاجلة م�شكلة
ما �أو �صعوبة تخ�ص �أ�سلوب العمل اليومي
�أو فكرة لتوفري التكلفة �أو الوقت واجلهد هو
الإجناز احلقيقي والتطوير الفعلي.

• هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

مع احلياة العملية واخلربة اكت�شفت �أن امليول

الفعالة لتطوير ال���ذات ،م��ع و�ضع �أه��داف الهواية احلالية التي �أحر�ص على ممار�ستها
مرحلية حتى ي�سهل حتقيقها ،ومن ثم االنتقال ه��ي ري��ا���ض��ة اجل���ري ،و�إن كنت م��ا زل��ت يف
�إىل �أهداف �أعلى للو�صول �إىل التطوير املن�شود .مرحلة البدايات ،لكنني �أطمح يف اال�ستمرار
حتى امل�شاركة يف البطوالت املحلية يف هذا
أتمنى رؤية "البترول
املجال .كما مار�ست عدد ًا من الهوايات الأخرى
يف امل��ج��االت الفنية ،مثل التمثيل والت�أليف
الوطنية" في مرتبة
والإخراج امل�سرحي ،و�شاركت يف �إدارة و�إنتاج
رائدة وفي موقعها
العديد من امل�سرحيات� .أي�ضاً �أحب املو�سيقى
الصحيح عالمي ًا
والفنون ال�شعبية الكويتية الأ�صيلة.
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هل تعلم ؟

•هل تعلم �أن �صحراء �أنتاريكتيكا هي �أكبر
�صحراء في العالم.
•هل تعلم �أن معدّ ل نب�ضات القلب  72نب�ضة،
وعدد مرات التنف�س من  18-15مرة في
الدقيقة الواحدة.
•هل تعلم �أن في بنجالد�ش ُيحكم على طلبة
ّ
بالغ�ش في
بال�سجن �إذا اتّهموا
المدار�س ّ
االمتحان النّهائي.

معلومات عامة

•اال�ستحمام يعمل على تفتيح م�سامات الج�سم ،وزيادة
الدورة الدموية.
•�أ ّول من و�ضع قواعد اللغة العربية في النّحو هو التّابعي
الجليل �أبو الأ�سود الد�ؤلي.
•مر�ض المالريا ينتقل بوا�سطة نوع خا�ص من البعو�ض
ي�سمى الأنوفيل.

كلمات

•الوقاية �أهم من العالج ولتحقيق ذلك يجب
مراعاة النظافة.
•ال �أخ�شى على ظهري من عدو �شريف بقدر
ما �أخ�شى على �صدري من �صديق مخادع.
•قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتب هو
المثقف.
•الخوف ال يمنع الموت لكنه يمنع الحياة.

من الكويت

• مكتبة الكويت الوطنية � ..أُن�شئت عام  1994لت�صبح
�صرح ًا وطني ًا ح�ضاري ًا �شامخ ًا يحت�ضن الإنتاج
والإبداع الفكري العلمي والأدبي ،ويحفظ تاريخ
الأمة العريق ويج�سد حا�ضرها الزاهر.تقع ب�شارع
الخليج العربي في مدينة الكويت وتفتح �أبوابها لكل
باحث عن العلم والمعرفة.
•متحف الكويت الوطني � ..أ�س�س عام  1957بمنطقة
�شرق ونقل عام � 1983إلى موقعه الحالي ب�شارع
الخليج العربي.

شخصيات

والتر اليا�س  ..المعروف بوالت ديزني ،ولد عام  1901وهو كاتب ومنتج ومخرج وممثل �إ�ضافة �إلى �أنه كان رجل �أعمال،
ا�س�س �شركة "والت ديزني" ،و�أ�س�س �أي�ضا منتزه "عالم ديزني الند" ال�شهير .ا�شتهر باختراعه العديد من ال�شخ�صيات
الكرتونية مثل "ميكي ماو�س" و"دونالد داك" ،مما جعله يح�صل على  20جائزة "�أو�سكار" ،ويتر�شح لأكثر من �" 37أو�سكار"
�أخرى .بد�أ ديزني عمله عام  1912كر�سام كرتون في �شركة "كن�سا�س �سيتي فيلم �آد" ،وبعد اكت�سابه للخبرة انتقل �إلى
مرحلة جديدة من طموحه ،ف�أنتج فيلم كرتوني ق�صير با�سم "�ألي�س في بالد العجائب" ،وهو �أول فيلم كرتون ق�صير عن
ق�صة خيالية.وعلى الرغم من النجاح الجماهيري الكبير للفيلم ،لم يدر على ديزني �أي عوائد مادية ،فقد �أعلن بعده
�إفال�سه ،ولكنه ا�ستطاع االحتفاظ بن�سخة الفيلم.وعاد ديزني ليعمل كم�صور فوتوغرافي لإحدى ال�صحف المحلية
كي يتمكن من ادخار المال وموا�صلة البحث عن حلمه ،وبعدها �أ�س�س �شركته "ديزني بروداك�شنز" وواجه العديد من
التحديات ،حتى حقق نجاحه ،وكبرت �شركته.
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• •مقابلة مع رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة الكويتية للنفط والطاقة
يو�سف �إبراهيم الغانم ي�شرح خاللها مهام و�أعمال ال�شركة و�أهدافها
الم�ستقبلية.
• •وفد من طلبة كلية العلوم – ق�سم الكيمياء بجامعة الكويت في زيارة
لمختبر م�صفاة ال�شعيبة يرافقهم الدكتور ف�ؤاد رم�ضان.
الوطنية :عدد فبراير 1975
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