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ُنف ِّكر با�ستدامة
�أ�صدرت "البرتول الوطنية" قبل �أ�شهر قليلة الن�سخة الرابعة
من تقرير اال�ستدامة ،وذلك يف �إطار جتربة رائدة ،متتد �إىل نحو
ع�رشة �أعوام ،وهو تقرير يرتجم جهود ال�رشكة ،التي تركز على
حماية التوازن البيئي ،بالتوازي مع �أداء دوره��ا الهام يف دعم
اقت�صادنا الوطني.
لقد كانت ال�رشكة �سباقة �إىل �إ�صدار هذا التقرير بن�سخه الأربع،
لتعك�س بذلك حر�صها على تبني امل�ب��ادرات التي ت�سهم يف تطوير
املجتمع ،مع الأخذ بعني االعتبار �ضمان ا�ستدامة املوارد ،واحلفاظ
على البيئة ،وبالتايل توفري ظروف حياة �أف�ضل للأجيال القادمة.
مفهوم اال�ستدامة ،و�إن كان من املفاهيم احلديثة ن�سبي ًا على م�ستوى
العامل� ،إ َّال �أن م�ضمونه كان حا�رض ًا على الدوام �ضمن نهج و�سيا�سة
ال�رشكة منذ ت�أ�سي�سها ،وذلك من خالل جمموعة القيم الأ�سا�سية
التي ترتكز عليها يف �أداء �أعمالها ،وتنفيذ م�شاريعها.
نحن ندرك ك�رشكة نفطية �صعوبة هذه املهمة� ،إ َّال �أننا نبذل جهود ًا
م�ضاعفة كي نعك�س �صورة مغايرة ملا قد يتبادر �إىل �أذهان الكثريين،
الذين رمبا نظروا �إىل ال�صناعة النفطية بتوج�س ،ف�رشكتنا حتر�ص
�أ�شد احلر�ص على حتديث �صناعة تكرير النفط ،لت�صبح �صديقة
للبيئة �أكرث ف�أكرث ،ولي�صبح معها مفهوم اال�ستدامة ركن ًا �أ�سا�سي ًا
تنطلق منه ال�رشكة لأداء مهامها.
يف خمتلف ه��ذه امل�شاريع دائ �م � ًا م��ا يحتل اجل��ان��ب البيئي موقع
ال�صدارة ،وم��ن ذل��ك �إن�شاء وح��دات ا�سرتجاع غ��ازات ال�شعلة يف
م�صافينا ،وا�سرتجاع ومعاجلة الكربيت ،ومعاجلة مياه ال�رصف
ال�صناعي ،و�إع��ادة ت�أهيل الرتبة امللوثة ،وم�رشوع الدبدبة للطاقة
ال�شم�سية ،وال نن�س م�رشوع الوقود البيئي ال�ضخم ،الذي يعد بحق
العنوان الأبرز للمرحلة املقبلة.

خلود �سعد املطريي

تمرين
شاركت فيه  30جهة

شامل 5
حتت رعاية وح�ضور �سمو رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ،ال�شيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك احلمد
ال�صباح ،و�ضمن  30جهة خمتلفة� ،شاركت
"البرتول الوطنية" ،ممثلة يف فرق الإطفاء،
والبيئة ،ومكافحة الت�سريبات النفطية ،يف
فعاليات مترين "�شامل  ،"5ال��ذي نفذته
الإدارة العامة للإطفاء ،يف منطقة عريفجان.
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المبارك :رفع كفاءة
وسرعة استجابة

الجهات المعنية
باألحداث الطارئة

�سمو رئي�س جمل�س الوزراء وكبار احل�ضور يتابعون التمرين

تعزيز الكفاءة
�أك� ��د ��س�م��و رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء �أن ه��ذه
التمارين ،التي تقام ب�صفة دوري��ة ،ت�سهم يف
رفع كفاءة اجلهات املعنية بالأحداث الطارئة،
لت�أهيلها وزي��ادة و�رسعة ا�ستجابتها ملواجهة
حاالت الكوارث والأزم��ات ،داعي ًا �إىل ت�ضافر
ج �ه��ود اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب��ال��دف��اع
املدين ،ورفع م�ستوى جاهزيتها للتعامل مع �أي
طارئ ،وتفادي �أي خ�سائر ب�رشية �أو مادية.
و�أ�شاد �سموه باجلهود التي بذلها �أبناء الكويت
يف خم�ت�ل��ف اجل��ه ��ات خ �ل�ال م��وج��ة الأم��ط ��ار
الغزيرة التي تعر�ضت لها البالد يف نوفمرب
املا�ضي ،م�شري ًا �إىل �أن هذا اجلهد الكبري �أ�سهم
يف التقليل من �آث��ار الأ��ض�رار التي نتجت عن
هطول الأمطار وتقلبات الطق�س.
المكراد" :شامل

 "5يعزز منظومة

التكامل والتعاون
بين األجهزة الوطنية

منظومة متكاملة
من جانبه� ،أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء
الفريق خالد املكراد �أن مترين "�شامل  "5يهدف
�إىل تعزيز منظومة التكامل بني �أجهزة الدولة
لتطبيق اخلطة الوطنية امل�شرتكة ،التي و�ضعت
م�سبق ًا يف جمال الأزم��ات والكوارث الطبيعية،
مو�ضح ًا �أنه ي�أتي امتدادا للتمارين ال�سابقة.
تواجد "البرتول الوطنية"

وقد �شاركت فرق الإطفاء ،والبيئة ،ومكافحة
ال �ت ���سري �ب��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ال �ت��اب �ع��ة ل�ل���شرك��ة يف
التمرين� ،إىل جانب العديد من اجلهات الوطنية
املعنية ب��الأح��داث الطارئة ،وح��االت الكوارث
والأزم ��ات ،حيث قامت هذه الفرق بال�سيطرة
على كميات من الوقود ت�رسبت �إىل مياه البحر
جراء حدوث زلزال.
�سيناريو التمرين
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ق� ��دم م ��دي ��ر �إط � �ف� ��اء حم��اف�ظ��ة
الفروانية -رئي�س فريق عمل مترين "�شامل "5
العقيد معاذ احلمادي �رشح ًا تف�صيلي ًا للجهات
امل�شاركة عن ال�سيناريو العام للتمرين ،وهو
"مواجهة الزالزل والكوارث الطبيعية".

و�أو�ضح احلمادي �أن التمرين مت وفق مراحل
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ت���ش�م��ل :ق �ب��ل ،و�أث� �ن ��اء ،وبعد
الكارثة ،كمحاكاة فعلية لوقوع زلزال ،من �أجل
قيا�س م��دى ال�ق��درات والإمكانيات والتعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني كافة اجلهات احلكومية
امل�شاركة يف التمرين ،وتوحيد اجلهود بينها
للتعامل مع الكوارث والطوارئ.
وقد جرى التعامل مع ال�سيناريو املُعد للتمرين
باحرتافية عالية من كافة اجلهات امل�شاركة
للمحافظة على الأرواح واملمتلكات و�إن�ق��اذ
امل�صابني.
وا�شتمل التمرين على تنفيذ ا�سرتاتيجيات
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ع ��دد م��ن امل �� �ش �ك�لات ،وحم��اك��اة
احل� � ��وادث ،وط� ��رق ت�ع��ام��ل خم�ت�ل��ف اجل�ه��ات
الع�سكرية وامل��دن�ي��ة م��ع الأزم� ��ات وال �ك��وارث
الطبيعية ،والتي ت�ضمنت الآتي:
الحمادي :التمرين تم

وفق مراحل استراتيجية
لقياس قدرات وتعاون
الجهات المشاركة

5

فرق "البرتول الوطنية" �أظهرت كفاءة عالية خالل فعاليات التدريب

• امل�شكلة الأوىل:
�أدى ال��زل��زال �إىل تدفق كميات كبرية من املياه
ملنطقة �سكنية ،وطرق قريبة من البحر ،مما ت�سبب
يف احتجاز عدد من الأ�شخا�ص ،مع وج��ود حالة
حرجة يتم �إنقاذها بوا�سطة الطريان العامودي.
طرق التعامل مع احلدث:
 اال�ستعانة ب��زوارق �إدارة الإطفاء البحريلإنقاذ الأ�شخا�ص املحتجزين.
 اال�ستعانة بفرق الغوا�صني التابعة لإدارةالإطفاء البحري وخفر ال�سواحل للبحث عن
املفقودين.
 ت�شكيل فرق بحث (راجلة) من قبل احلر�سالوطني لتم�شيط املنطقة.
 انت�شال م�صاب بحالة ح��رج��ة بوا�سطةالطريان العامودي التابع للجي�ش الكويتي.
 اال�ستعانة بالطريان العامودي التابع لوزارةالداخلية مل�سح املنطقة وحتديد �أماكن املحتجزين.
 تطويق املنطقة من قبل الأمن العام التابعلوزارة الداخلية.
• امل�شكلة الثانية:
�أدى ال��زل��زال �إىل ح ��دوث ان�ه�ي��ار ج��زئ��ي يف
الأدوار ال�ع�ل��وي��ة ملبنى ي�ستخدم كمواقف
6
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كفاءة عالية أظهرتها
فرق الشركة في

بتحديد خطورة حاالت امل�صابني.
 تعاملت �إدارة الأدلة اجلنائية التابعة لوزارةالداخلية مع الوفيات.

السيطرة على تسرب
• امل�شكلة الثالثة:
�أدى ال ��زل ��زال �إىل ا��ش�ت�ع��ال ح��ري��ق يف خ��زان
وقود إلى مياه البحر
للمركبات ،مما �أدى �إىل انزالق بع�ض املركبات للوقود تابع ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
وت�رسب كميات من الوقود يف البحر مع وجود
من الأدوار املنهارة.
�أ�شخا�ص حمتجزين يف املن�ش�أة.
طرق التعامل:
 تقييم الإدارة الهند�سية ال�ت��اب�ع��ة لبلديةالكويت احتمالية انهيار املبنى لت�أمني دخول
فرق ال�شركة
فرق الطوارئ للتعامل مع احلدث.
فريق الإط �ف��اء :رئي�س �ضباط الإطفاء
 حترك فرقة الإنقاذ الفني من الإدارة العامةب�ل�ال ال �ع �ن��زي�� -ض��اب��ط �إط��ف ��اء رائ ��د
للإطفاء لإنقاذ املحتجزين حتت الأنقا�ض.
الرفاعي� -ضابط �إطفاء بدر الزعابي-
 قامت وزارة الكهرباء وامل��اء بعزل �أنابيبموجه �إط�ف��اء حممد املعتوق -م�شغل
املياه املت�رضرة ،وقطع التيار الكهربائي عن
�آلية �إطفاء علي الدويخ  -عبدالوهاب
املناطق املت�رضرة.
اخل�رض -يو�سف اخلياط -علي �أحمد-
 با�رشت �إدارة الأثر التابعة لوزارة الداخليةعبداهلل القطان.
فريق البيئة :املهند�سة نورة اخلتالن-
عملية البحث عن الأ�شخا�ص املفقودين �أ�سفل
املهند�س عقاب العجمي.
الأنقا�ض.
وفريق مكافحة الت�رسيبات النفطية.
 با�رشت �إدارة الطوارئ الطبية �أعمال نقلامل���ص��اب�ين �إىل امل�ست�شفى امل �ي ��داين ،وال�ق�ي��ام

�آليات الإطفاء تتعامل مع �إحدى احلاالت وفق ًا ل�سيناريو التمرين

طرق التعامل:
 دخول فرق الإطفاء التابعة ل�رشكة "البرتولالوطنية" ملكافحة احلريق يف اخلزان امل�شتعل.
 اال�ستعانة بفرق الإط �ف��اء التابعة ل�ل��إدارةالعامة للإطفاء لتنفيذ عملية العزل والتربيد على
اخلزانات املجاورة.
 ت�أمني املنطقة من قبل �أمن املن�ش�أة.• امل�شكلة الرابعة:
�أدى الزلزال �إىل غمر عدد من املركبات باملياه يف
�إحدى الطرق ،واحتجاز قائدي هذه املركبات.
طرق التعامل:
 دخول �آليات تابعة للرئا�سة العامة للحر�سالوطني للبحث وانت�شال ونقل املحتجزين �إىل
مقار الإيواء.
 انت�شال �أح��د الأ�شخا�ص بوا�سطة الطريانالعامودي التابع للجي�ش الكويتي.
التعامل مع السيناريو
تم باحترافية وتقنية
عالية من قبل جميع
الجهات المشاركة

 دخول عربة الر�صد التابعة للحر�س الوطني� .إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة ال�صحة. اغ�لاق الطرق امل�ؤدية ملنطقة االنهيار وذلك• امل�شكلة اخلام�سة:
�أدى ال��زل��زال �إىل ك�رس يف �أح��د �أنابيب الغاز عن طريق الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة
الداخلية.
املغذية من وحدة الإنتاج �إىل �صهاريج التخزين،
 ق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق بعمل تقييممما �أدى ال�شتعالها.
للأ�رضار لتحديد احتياجات �إعادة فتح الطرق
طرق التعامل:
املت�رضرة.
 دخ ��ول ف��رق الإط �ف��اء التابعة ل�رشكة نفط• امل�شكلة ال�سابعة:
الكويت للتعامل مع احلريق عن طريق املكافحة
�أدى الزلزال �إىل حدوث �رشخ يف خزان الغاز،
و�إغالق امل�صدر الرئي�سي.
مما �أدى �إىل ا�شتعاله ،مع امتداد احلريق �إىل
 اال�ستعانة بفرق �إطفاء الإدارة العامة للإطفاء خزانات الوقود املجاورة.لإ�سناد فرق �رشكة نفط الكويت.
طرق التعامل:
• امل�شكلة ال�ساد�سة:
 دخول فرق الإطفاء التابعة ل�رشكة "�إيكويت"�أدى الزلزال �إىل انهيار جزئي ب�إحدى الطرق للبرتوكيماويات للتعامل مع احلريق.
الرئي�سية ،مما ت�سبب ب�سقوط عدد من املركبات  -دخ��ول مركز امل��واد اخلطرة التابع ل�ل�إدارة
مع وجود �أ�شخا�ص حمتجزين وم�صابني.
العامة للإطفاء للتعامل مع ت�رسب مادة خطرة
طرق التعامل:
السيناريو العام
 دخ��ول فرق الإنقاذ التابعة ل�ل�إدارة العامةللإطفاء لت�أمني و�إنقاذ املحتجزين وامل�صابني.
للتمرين اعتمد على
 دخول فرق الإنقاذ التابعة للرئا�سة العامةمواجهة الزالزل
للحر�س الوطني لإخراج املحتجزين.
والكوارث الطبيعية
 نقل امل�صابني �إىل امل�ست�شفى امليداين بوا�سطة7

الفرق امل�شاركة تتعامل مع عطب �أحد �أنابيب الغاز

يف خمزن للمواد الكيميائية.
 قيام �إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارةال�صحة بنقل م�صاب من امل�صنع �إىل امل�ست�شفى.
• امل�شكلة الثامنة:
�أدى ال��زل��زال �إىل تدفق كميات من امل�شتقات
البرتولية �إىل املنطقة ال�ساحلية واختالطها
باملياه.
طرق التعامل:
 دخول وحدة �إيقاف االن�سكابات البرتولية،وف��رق الهيئة العامة للبيئة ،ومعهد الكويت
ل�ل�أب�ح��اث العلمية للتعامل م��ع االن�سكابات
الناجتة عن احلادث للحد من خماطرها ،وقيا�س
ن�سبة التلوث يف املاء والهواء.
فرق اإلطفاء والبيئة
ومكافحة التسريبات
النفطية مثلت
الشركة في التمرين
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 اال�ستعانة مب�ضخات �سحب املياه التابعة الزلزال من جميع الطرق.لوزارة الأ�شغال العامة ،و�رشكة نفط الكويت� - .إعادة التيار الكهربائي للمناطق املت�رضرة.
 �سحب املياه من املناطق ال�سكنية.• امل�شكلة التا�سعة:
 �إعادة ت�أهيل الطرق بالإ�سفلت ور�صفها. �إعادة الأمور �إىل و�ضعها الطبيعي. �إع � ��ادة ت��أه�ي��ل ال�ب�ن�ي��ة التحتية يف املناطق  -رفع جميع املركبات والأ�شجار واملخلفاتمن الطرق.
املتهالكة واملت�رضرة.
 -انت�شال الأن�ق��ا���ض واملخلفات الناجتة عن  -ح�رص املنازل واملمتلكات املت�رضرة.

احل�ضور وامل�شاركون
ح�رض فعاليات التمرين ،نائب رئي�س
جم �ل ����س ال � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال�شيخ خ��ال��د اجل� ��راح ،ون��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ووزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح ،وع��دد ًا
م��ن �أع �� �ض��اء جمل�س الأم� ��ة وال� ��وزراء
واملحافظني ،وكبار القيادات يف وزارة
ال��دف��اع والداخلية واحل��ر���س الوطني
والإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل��إط� �ف ��اء ،وك �ب��ار
امل �� �س ��ؤول�ين ب ��دي ��وان رئ �ي ����س جمل�س
ال � � ��وزراء ،وع � ��دد ًا م ��ن امل �� �س ��ؤول�ين يف

املنظمات الدولية والإقليمية يف جمال
الأزمات والكوارث.
ً
و�� �ش ��ارك يف ال �ت �م��ري��ن ك �ل�ا م� ��ن :وزارة
ال ��دف ��اع ،ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،واحل��ر���س
الوطني والإدارة العامة للإطفاء ،ووزارة
ال�صحة ،ووزارة الأ�شغال العامة ،ووزارة
الكهرباء وامل��اء ،ووزارة الإع�لام ،وبلدية
الكويت ،والهيئة العامة للبيئة ،و�رشكة
نفط الكويت ،و��شرك��ة ال�ب�ترول الوطنية
الكويتية ،ومعهد الكويت للأبحاث العلمية،
وجمعية الهالل الأحمر الكويتي.

فعاليات
حضور مميز "البترول الوطنية"

مؤتمر الصحة والسالمة
ح�ضور مميز �سجلته "البرتول الوطنية" يف م�ؤمتر ومعر�ض
الكويت الدويل الثالث لل�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،الذي
نظمته م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية حتت �شعار "حتويل ثقافة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة �إىل م�ستقبل متني" برعاية وزير
النفط ووزير الكهرباء واملاء د .خالد الفا�ضل.
و�ساهمت ال�شركة يف �إحياء عدد من الفعاليات والأن�شطة على
هام�ش �أعمال امل�ؤمتر  ،حيث قدمت حلقات نقا�شية حول الأمن
ال�سيرباين ،و�سالمة الطريق ،وال�صحة املهنية ،بهدف تعزيز
ثقافة ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،ومبا يتما�شى مع
ا�سرتاتيجية .2040

هاشم:

تنفيذ مشاريع
متخصصة للحد من
غازات االحتباس
الحراري
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ها�شم �أ ّكد حر�ص القطاع النفطي على ا�ستخدام الطاقة املتجددة

خف�ض االنبعاثات
افتتح الفعاليات الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ها�شم ها�شم ،م�ؤكد ًا �أن �أحد
�أه��م حم��اور ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�رشكات
ال�ت��اب�ع��ة ل �ع��ام  ،2040ه ��و احل ��د م��ن غ ��ازات
االح�ت�ب��ا���س احل� ��راري ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ،وتقليل
انبعاثاتها ،م��ن خ�لال م�شاريع متخ�ص�صة مت
تنفيذها يف قطاع النفط الكويتي.
وقال ها�شم �إنه "مما ي�شكل م�صدر فخر مل�ؤ�س�سة
البرتول� ،أنها �إحدى �أبرز اجلهات املحلية التي
ت�ت�ع��اون لتحقيق ر�ؤي� ��ة ��ص��اح��ب ال�سمو �أم�ير
ال �ب�لاد ال�شيخ ��ص�ب��اح الأح �م��د ب�ت��وف�ير %15
من احتياجات الكويت من الطاقة ،عرب الطاقة
املتجددة بحلول ال�ع��ام  ،"2030الف�ت� ًا �إىل �أن
القطاع النفطي يعمل على اال�ستثمار يف م�شاريع
تتعلق بال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ،بهدف
البستان :حاجة
ماسة للحماية

الشاملة مع زيادة
مخاطر القرصنة
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خف�ض االنبعاثات ،وا�ستخدام الطاقة املتجددة ،واملوردين واملجتمع والعمالء ،ف�ض ًال عن املرافق
وحت�سني ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة ،وم��ن ه��ذه امل�شاريع ،والعمليات والبيئة.
تطوير ن�ظ��ام �إدارة ال�ط��اق��ة ،وتنمية م�شاريع
"البرتول الوطنية"
الطاقة ال�شم�سية ،واخل�ط��ط اللتقاط وتخزين و��ض�م��ن م���س��اه��ام��ات "ال��ب�ت�رول الوطنية" يف
الكربون ،وحت�سني طرق �إنتاج النفط.
فعاليات و�أن�شطة امل�ؤمتر� ،شارك رئي�س فريق
حتديات ت�شغيلية
و�أ�شار ها�شم �إىل �أن الن�سبة العالية حلرق الغاز
يف العمليات النفطية كانت ت�شكل �أحد التحديات
الت�شغيلية الرئي�سية ،مب��ا لها م��ن ت ��أث�ير بيئي
واقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل الت�أثري على �سمعة الكويت
البيئية ،وقد انخف�ضت هذه الن�سبة من  %17عام
� 2005إىل  %1فقط عام  ،2010وال تزال اجلهود
متوا�صلة خلف�ضها يف عمليات القطاع النفطي.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن م�رشوعي م�صفاة الزور،
والوقود البيئي ،يهدفان �إىل حت�سني الظروف
البيئية يف دول��ة الكويت ،كما �أطلقت امل�ؤ�س�سة
م�رشوعني ا�سرتاتيجيني رائدين ،هما :م�رشوع
الدبدبة ،وم�رشوع �سدرة للطاقة ال�شم�سية.
ويعترب م�رشوع واحة ال�صبيحية� ،أحد امل�شاريع
الهامة التابعة للم�ؤ�س�سة ،وي�شتمل على بحريات
مياه قرب منطقة حقول النفط يف برقان ،وهو يعد
التزام ًا كام ًال جتاه حماية املوظفني واملقاولني

�أمن املعلومات ،ح�سني الب�ستان بحلقة نقا�شية
حول الأمن ال�سيرباين داخل امل�ؤ�س�سة الواحدة،
واحل��اج��ة املا�سة للحماية ال�شاملة ،م��ع توفر
ر��ص�ي��د ق ��وي م��ن ��ض��واب��ط الأم���ن ال���س�ي�براين،
عر�ض فيها ال��زي��ادة املطردة ملخاطر القر�صنة
الأمنية حول العامل ،واحلاجة لو�ضع �إطار مرن
من الأمن ال�سيرباين مو�ضع التنفيذ ،من خالل
الرتكيز على ثالث دعائم رئي�سية هي :العن�رص
الب�رشي ،و�سري العمليات ،والتكنولوجيا.
و�أو�ضح الب�ستان �أن جانب العن�رص الب�رشي،
هو الأكرث تعقيد ًا بني الدعائم الثالث ،على �صعيد
صادق :تحسين

شروط السالمة

المرورية يحد من
مخاطر الطرق

التو�سع يف م�شاريع الطاقة ال�شم�سية
امل�ؤمتر ناق�ش �سبل ّ

اال�ستقرار والدعم ،ملا يت�صف به هذا العن�رص من
تفرد يف �شخ�صية كل فرد من �أفراده.
وللتغلب ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات امل �ت �ع��ددة لل�سلوك،
والتفاعل ،واملزاجية ،واملعرفة ،وفهم املوظفني
املن�ص َبة على
للأمن ال�سيرباين ،كانت اجلهود َ
تعزيز ثقافة املوظفني ووعيهم حيوية.
وق��دم الب�ستان عر�ض ًا مرئي ًا ،بنا ًء على جتربته
ال�شخ�صية يف �إدارة �أمن املعلومات داخل "البرتول
الوطنية" ،حول طريقة فريقه يف التغلب على هذه
احلدود ،وو�ضع برنامج من �ش�أنه حت�سني الأداء
يف ال�رشكة ،وحت�سينه �أي�ض ًا يف الو�ضع الإجمايل
للأمن ال�سيرباين لقطاع النفط والغاز برمته.

�إىل ظ��روف و��شروط حت�سني ال�سالمة امل��روري��ة،
بهدف �إنقاذ الأرواح ،واحلد من خماطر الطريق.
و�شارك �صالح الغامدي من �رشكة "�أرامكو" يف
احللقة النقا�شية بورقة عمل حول دور ال�رشكة يف
حت�سني ال�سالمة املرورية ،بهدف �إنقاذ الأرواح،
كما حت��دث م��دي��ر ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف
"بيكر هيوز" حول طرق جعل القيادة �أكرث �أمن ًا.
وق ��دم ح��ام��د ع�ب��د ال �ع ���صري ،م��ن ��شرك��ة "عمان
للتطوير البرتويل" ورق ��ة عمل ب�ع�ن��وان �سالمة
الطريق ،فيما قدم ،ماجد �سمارة ،من �رشكة "�شل
قطر" ،ورقة حول �سالمة الطريق يف �رشكته.

بال�رشكة يف حلقة نقا�شية بعنوان "ال�صحة املهنية
اخلا�صة بال�رشكة" ،تطرقت خاللها �إىل مفهوم
ال�صحة املهنية ،وامل�خ��اط��ر املهنية ،والتقييم
ال�صحي للموظف ،والفعاليات املتعلقة بال�صحة
العامة يف "البرتول الوطنية".

�أ�ضواء على امل�ؤمتر
وق��د �سجل امل ��ؤمت��ر �أك�ب�ر ح�ضور للمعنيني
بال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة يف منطقتي
ال���شرق الأو� �س��ط و�شمال �إفريقيا ،و�شارك
فيه م��ا يزيد ع��ن  100جهة �صناعية كربى
تعمل يف جم ��االت ال�ن�ف��ط وال��غ ��از ،وامل�لاح��ة
ال�صحة املهنية
البحرية ،والتعدين ،وال�صيدلة واملركبات،
�سالمة الطريق
كما �شاركت د .غيداء ال�رشيعان من الق�سم الطبي وامل�ل�اح ��ة اجل ��وي ��ة ،وال���ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ة
من جانبه� ،أدار رئي�س فريق ال�سالمة يف م�صفاة
والبرتوكيماويات ،والأملنيوم ،وتكنولوجيا
ميناء الأحمدي ،عبد العزيز �صادق حلقة نقا�شية
املعلومات والت�صنيع ،وغريها ،وطرح خالله
إح�صائيات
�
بعنوان "�سالمة الطريق" ،تطرق امل�شاركون فيها
ما يزيد عن  50مو�ضوع ًا بارز ًا وم�ستجد ًا.
الشريعان عرضت

اسهامات "البترول

الوطنية" في تعزيز

الصحة المهنية

 �أكرث من � 1,000شخ�ص من خمتلف�أنحاء العامل �شاركوا بامل�ؤمتر.
 بلغ عدد الوفود  100وفد من  25دولة.  100متحدث يف امل�ؤمتر. � 100رشكة �شاركت ،بالإ�ضافة �إىل 50داعم ًا.

أكثر من 100
جهة كبرى تعمل
بمجاالت مختلفة
شاركت بالمؤتمر
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بيئة

مسابقة أطلقتها الشركة

ِّ
فكر باستدامة!
تهدف م�سابقة "فكر با�ستدامة" ،التي �أطلقتها �شركة
البرتول الوطنية الكويتية م�ؤخر ًا �إىل تعزيز ا�ستدامة
املوارد البيئية ،عرب دعم االبتكارات والأفكار ،التي ت�ساعد
يف ن�شر ثقافة احلفاظ على البيئة لدى الأجيال ال�شابة
والنا�شئة.
وق��د �شهدت امل�سابقة �إق��ام��ة معر�ض �ضم  10مدار�س،
ومنظمات غري حكومية ،و�أفراد من املجتمع الكويتي� ،إىل
جانب م�شاركات فردية خليجية وعربية ،وم�شاركات من
معهد الكويت للأبحاث العلمية ،وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي ،وفريق عطاء امل��ر�أة الكويتية الإن�ساين ،والق�سم
الطبي ،وق�سم البيئة يف ال�شركة ،واملقاولني املتعاقدين مع
ق�سم البيئة.

12

العـدد � - 493أبريل

2019

البدر :دور "البترول

الوطنية" يمتد ليشمل

تنمية المجتمع وحماية
البيئة الطبيعية

الرئي�س التنفيذي مفتتح ًا فعاليات امل�سابقة

النفط وت�صنيع الغاز ،بل ميتد لي�شمل تطوير
وتنمية املجتمع� ،إ�ضافة �إىل حماية البيئة
الطبيعية ،وقد ر�سخت دوره��ا الريادي على
امل�ستوى الإقليمي من خ�لال تبني مثل هذه
امل�ب��ادرات ،وكانت �سباقة يف �إ�صدار "تقرير
اال�ستدامة" ،ال��ذي �صدر يف ن�سخته الرابعة
منذ �أ�شهر قليلة".

ت�سليم اجلوائز
قام الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وليد خالد البدر
بت�سليم اجلوائز للفائزين يف امل�سابقة ،حيث
ف��ازت �ست م��دار���س يف فئة امل��دار���س ،و�أرب�ع��ة
ف��ائ��زي��ن يف ف�ئ��ة الأف� � ��راد ،ومنظمتني يف فئة
املنظمات غري احلكومية.
وتزامنت امل�سابقة مع احتفالية ال�رشكة قبل فرتة
ترجمة اجلهود
ق�صرية مبرور ع�رش �سنوات على �إطالق مبادرة
"اال�ستدامة" ،التي �أعلنت فيها التزامها مببد�أ و�أ�ضاف �أن هذا التقرير جاء ترجمة جلهود
امل�س�ؤولية االجتماعية واعتبارها جزء ًا �أ�سا�سي ًا ال�رشكة و�إجنازاتها يف حماية التوازن البيئي،
ودوره��ا احليوي يف تطور اقت�صاد الكويت،
يعادل يف �أهميته �أعمال ال�رشكة الرئي�سية.
ويف النمو االجتماعي� ،إ��ض��اف��ة �إىل مهمتها
تنمية املجتمع
الأ�سا�سية والتزامها بتحديث �صناعة التكرير
وعقب ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ،ق��ال ال�ب��در يف كلمة لتكون �صديقة للبيئة ،مع حتقيق قيمة م�ضافة
بهذه املنا�سبة �إن"ال�رشكة �أثبتت على �أر�ض ل�ث�روات ال�ك��وي��ت الطبيعيةُ ،مر�سخة بذلك
ال��واق��ع� ،أن دوره ��ا ال يقت�رص على تكرير �أن مفهوم اال�ستدامة �أ�صبح ج��زء ًا متكام ًال
م��ع مهام ور�ؤي ��ة وقيم �رشكة تكرير رائ��دة
ومتميزة ،تطبق مفهوم اال��س�ت��دام��ة ،ال��ذي
مشاريع متعددة
اعتمدته منظمة الأمم امل�ت�ح��دة حت��ت �شعار
تنفذها الشركة
"التنمية امل�ستدامة لتلبية حاجات احلا�رض
لمكافحة التلوث
دون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية
احتياجاتها".
والمحافظة على البيئة

حماية البيئة
و�أ� �ش��ار ال�ب��در �إىل �أن ال�رشكة ن�ف��ذت وتنفذ
العديد من امل�شاريع الهادفة حلماية البيئة
ومكافحة التلوث من م�صادره ،ومنها ،تد�شني
وحدات ال�سرتجاع غازات ال�شعلة يف م�صفاتي
ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،مت ت�سجيلها
�ضمن "�آلية التنمية النظيفة" ،التي تعترب
ج ��زء ًا م��ن االت�ف��اق الإط� ��اري للتغري املناخي
التابع ل�ل�أمم املتحدة ،وم���شروع ا�سرتجاع
ومعاجلة الكربيت ،وم���شروع معاجلة مياه
ال�رصف ال�صناعي يف امل�صفاتني ،وم�رشوع
ت�أهيل ال�ترب��ة امللوثة بيولوجي ًا ،وم�رشوع
ا�سرتجاع الأبخرة يف حمطات التعبئة.
و�أو�ضح �أن م�رشوع الوقود البيئي العمالق،
ي��أت��ي على ر�أ� ��س ه��ذه امل�شاريع ،وه��و �سينتج
خمتلف �أن��واع الوقود النظيف عايل اجل��ودة،
"أبحاث البترول"

عرض جهازاً لفهم
خواص المنتجات
البالستيكية
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الأعمال امل�شاركة بامل�سابقة هدفت �إىل تعزيز ا�ستدامة املوارد البيئية

ال ��ذي ي �ت�لاءم م��ع �أك�ث�ر اال� �ش�تراط��ات البيئية وملعرفة املزيد عن اجلهاز حتدثت
ت�شدد ًا ،كما ت�شارك ال�رشكة على نطاق وا�سع مع العنزي ،الذي �أو�ضح �أنه يعد من �أحدث
يف امل�رشوع الوطني عرب بناء م�رشوع "الدبدبة" التقنيات يف جمال فهم اخل�صائ�ص احلرارية
يف منطقة ال�شقايا لإنتاج ( 1.5غيغا واط) من لـ "البوليمرات" وتطبيقاتها يف ظل الظروف
الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية النظيفة.
القيا�سية ،مثل الإرتفاع ال�شديد واملفاجئ يف
درجات احلرارة ،وال�ضغط.
جهاز متطور
وخالل فعاليات امل�سابقة عر�ض مدير برنامج
براءة اخرتاع
تطوير ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات يف م��رك��ز �أب�ح��اث و�أ��ش��ار �إىل �أن اجلهاز حا�صل على ب��راءة
ال �ب�ت�رول ،ال�ت��اب��ع ملعهد ال�ك��وي��ت ل�ل�أب�ح��اث اخ� �ت��راع م ��ن م �ك �ت��ب ب � � ��راءات االخ �ت��راع
العلمية د�� .ص�لاح ال�ع�ن��زي "جهاز قيا�س وال�ع�لام��ات التجارية يف ال��والي��ات املتحدة
درج��ة التحول الزجاجي لـ "البوليمرات" ،الأمريكية ،وتربز �أهميته يف �أنه ُيكننا من
الذي ي�ساعد ك ًال من امل ُ�صنّع وامل�ستخدم على ت�ك��وي��ن ق��اع��دة ب�ي��ان��ات ع��ال�ي��ة ال��دق��ة وغ�ير
فهم خوا�ص ومميزات املنتجات البال�ستيكية م�سبوقة ،ت��واك��ب ال���سرع��ة يف ال�صناعات
فهم ًا دقيق ًا ،بعد االنت�شار الوا�سع والكبري
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ة وحت���س��ن منتجاتها ،عرب
ال�ستخدام املواد البال�ستيكية خفيفة الوزن
ثالث مراحل ،هي :الت�صنيع ،واال�ستخدام،
يف خمتلف املجاالت.
والتطبيق م��ا بعد الت�صنيع ،الف�ت� ًا �إىل �أن
مراحل ت�صنيع البال�ستيك ال بد �أن ت�ستند
العرفج :المسابقة
�إىل ف�ه��م حقيقي ال��س�ت�خ��دام��ات��ه ،لتجنب
امل���ش��اك��ل يف الت�شغيل ،م��ا يتطلب تطبيق
تساهم في تعزيز
�رشوط قيا�سية على املواد امل�ستخدمة ،ف�إذا
استدامة الموارد
ما مت اكت�شاف م�شاكل �صناعية يتم �إ�ضافة
البيئية الطبيعية
حم�سنات للمنتج� ،أو يتم ا�ستبعاده ،لذلك
"الوطنية"
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يكون احل��ل بو�ضع ��شروط قيا�سية دقيقة
و�صحيحة من البداية.
وب�ين ال�ع�ن��زي �أن ه��ذا اجل �ه��از ي�ساعد على
التخل�ص من امل��واد البال�ستيكية بطريقتني:
الأوىل م��ن خ�ل�ال �إ� �ض��اف��ة م ��واد تعمل على
ت�أكل ه��ذه امل��واد داخلي ًا ،وتك�سري روابطها
البال�ستيكية ،والثانية من خ�لال ا�ستخدام
بكترييا ،تعمل على حتليل الروابط الكيميائية
دون �أن تت�سبب مب�شاكل بيئية ،وميكن �أن
تتحول �إىل غذاء للأ�سماك لو رميت يف البحر
على �سبيل املثال.
م�شاركات متنوعة
حتدثت "الوطنية" �أي�ض ًا مع بع�ض امل�شاركني
يف امل�سابقة ،حيث التقت فريق عطاء امل��ر�أة
الكويتية الإن�ساين الذي �شارك بربنامج "نحو
اال�ستدامة يف كل بيت".
مدرسة أم سلمة
المتوسطة شاركت
بمشروع "براد ماء

صديق للبيئة"

عرو�ض فنية للتوعية ب�أهمية احلفاظ على البيئة

و�أكدت �سعاد العرفج � -أحد �أع�ضاء الفريق،
�أن امل�سابقة ت�ساهم يف تعزيز ا�ستدامة املوارد
البيئية الطبيعية ،مو�ضحة �أن برنامج "نحو
اال�ستدامة يف كل بيت" عمل و�سلوك يهدف
للحفاظ على امل��وارد املتاحة بطريقة ر�شيدة،
تقلل من النفايات يف كل بيت ،وت�شجع على
ال ��زراع ��ة ل �ت��وف�ير م �ق ��دار (ح �ت��ى و�إن ك��ان
�صغري ًا) من الأمن الغذائي� ،إىل جانب برنامج
تر�شيد الكهرباء واملاء.
و�أ�شارت �إىل �أن الفريق يقدم حما�رضات وور�ش
تطوعية يف �أماكن وفعاليات متعددة لن�رش ثقافة
احلفاظ على البيئة يف الكويت بطريقة م�ستدامة،
بدء ًا من امل�صدر ،وهو البيت ،مببادرة �أطلقها
ال�ف��ري��ق حت��ت �شعار "بيئتي م�س�ؤوليتي من
بيتي" ،مبينة �أن هذه احلملة تهدف �إىل تقليل
املخلفات يف ال�ب�ي��وت ،ن�ظ��ر ًا الرت �ف��اع معدالت
النفايات املنزلية ،والتي تعترب �إحدى التحديات
البيئية التي تواجهها الكويت.
و�أو��ض�ح��ت �أن الفريق يقدم ور���ش توعوية
عملية لأف ��راد البيت واملجتمع ح��ول النقاط
التالية:
 �أهمية ف�صل جميع �أن ��واع النفايات منامل�صدر ،وهو البيت.

 �إعداد ال�سماد الع�ضوي من خملفات املطبخبطريقه مب�سطة.
 ت�شجيع زراع� ��ة خ� ��ارج امل �ن��زل وداخ �ل��هلأهميتها للبيئة.
 ت�ق��دمي �أف �ك��ار ل�ت��دوي��ر امل�خ�ل�ف��ات و�إع� ��ادةا�ستخدامها ،وتقليل النفايات.
 توعية الأطفال ب�أهمية احلفاظ على البيئة،واك �ت �� �س��اب م��ه ��ارات �إع � ��داد �أل��ع ��اب م�سلية
وتربوية من تدوير املخلفات.
 التوعية ب�أهمية قانون البيئة وتبني برنامجنحو اال�ستدامة يف كل بيت.

جناحات م�ستقبلية
يف ختام كلمته توجه الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة بجزيل ال�شكر �إىل منظمي امل�سابقة
التي حققت جناح ًا ملحوظ ًا ،ي�ؤكده حجم
امل�شاركات ،وطبيعة الأفكار واالبتكارات
املقدمة ،مما مينح ال�رشكة دفعة كبرية من
التفا�ؤل بنجاحات مماثلة م�ستقب ًال.
وجتول برفقة كبار امل�س�ؤولني بال�رشكة يف
املعر�ض امل�صاحب للم�سابقة ،ال��ذي �ضم
م�شاركات متنوعة للعديد من اجلهات.

مدر�سة �أم �سلمة
ك ��ذل ��ك ال �ت �ق��ت ف ��ري ��ق م ��در� �س ��ة "�أم �سلمة
املتو�سطة -بنات" ،ال ��ذي ��ش��ارك مب�رشوع
"براد ماء �صديق للبيئة".
وبني فريق العمل املنفذ للم�رشوع ،املكون
م��ن مد ِّر�ستني ،وث�لاث طالبات� ،أن فكرة
م�رشوع "براد ماء �صديق للبيئة" تقوم على
اال��س�ت�ف��ادة م��ن امل �ي��اه ال�ت��ي ُت �ه��در يف ب��راد
املياه �أثناء ال�رشب يف املرافق وامل�ؤ�س�سات
واملدار�س وامل�ست�شفيات واملنازل.
و�أ�شار الفريق �إىل �أن ال�براد ال�صديق للبيئة
ير�شد كميات كبرية من املياه ،نظر ًا لأهمية
املياه يف حياتنا ،وقلة م�صادرها يف الكويت،
وه��و ما يخدم �أه��داف الرت�شيد التي ت�سعى
الدولة لتحقيقها.

حجم المشاركات
الكبير يؤكد النجاح
المميز والفعال الذي
حققته المسابقة
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أمن
وسالمة
لقاء مفتوح للمقاولين

السالمة  ..أولوية
متثل مفاهيم الأمن وال�صحة وال�سالمة �أهمية ق�صوى لل�شركات،
حيث �أنها ت�ساهم يف تر�سيخ املبادئ الرئي�سية لبناء بيئة عمل
منا�سبة تتوافق مع احتياجات العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية،
وكذلك املتعاملني معها من �أ�صحاب العالقة على حد �سواء.
ومن هذا املنطلق ،تعطي "البرتول الوطنية" �أهمية ق�صوى
ال�شرتاطات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وتطبقها وفقاً لأعلى
املوا�صفات واملقايي�س الدولية ،ويف ذات الوقت حتر�ص على
�شرح الآليات التي تتبعها يف تطبيق هذه اال�شرتاطات والأنظمة
بجميع مواقعها يف لقاء �سنوي مفتوح مع مقاوليها ،ب�صفتهم
�شركاء يف النجاح ،من �أجل تاليف �أي �أخطاء �أو حوادث يف جميع
مرافقها ومن�ش�آتها.
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العيسى :نحرص على

ترسيخ مبادئ الصحة
والسالمة والبيئة
بجميع أنشطتنا

لقاء مقاويل ال�رشكة هدف �إىل تر�سيخ مبادئ ال�صحة وال�سالمة يف كافة املن�ش�آت

حر�ص ال�شركة
ويف اللقاء ال�سنوي املفتوح لهذا العام (اللقاء
الثاين ع�رش) مع مقاويل "البرتول الوطنية"� ،أكد
الرئي�س التنفيذي (بالوكالة) با�سم العي�سى،
حر�ص ال�رشكة على تر�سيخ م�ب��ادئ ال�صحة
وال�سالمة والبيئة يف من�ش�آتها ومكاتبها ،ويف
جميع �أن�شطة و�أعمال مقاوليها ،وكل من يتعامل
معها� ،سواء داخل ال�رشكة� ،أو خارجها ،م�ؤكد ًا
�أن مقاويل ال�رشكة �رشكاء يف التقدم واالزدهار.
وقال العي�سى�" :إننا ال ننظر �إىل مفهوم ال�سالمة
على �أنه جمرد كلمة فح�سب ،بل ال�سالمة بحد
ذات�ه��ا قيمة ي��دور حولها ك��ل م��ا نقوم ب��ه من
عمل يومي يف �أماكن عملنا ،وال ميكننا حتقيق
ه ��ذه القيمة واحل �� �ص��ول عليها ،م��ا مل تتحد
اجلهود املخل�صة للعاملني لدينا ،وبالتعاون مع
مقاولينا ،وكل من يتعامل معنا".
ا�سرتاتيجية 2040

من جانبه ،ا�ستعر�ض نائب الرئي�س التنفيذي
للخدمات امل�ساندة (ال�سابق) نا�رص ال�شماع،
الشماع :التشغيل

اآلمن المتميز

جزء رئيسي من

استراتيجية 2040

ا�سرتاتيجية ال�رشكة لعام  2040ور�ؤيتها
ور�سالتها اللتان متثالن طموح ًا لكل من يعمل
يف �صناعة تكرير النفط والغاز ،والتي ال ميكن
الو�صول �إليها �إ ّال عرب ت�شغيل عايل الدقة ،و�أداء
مايل متميز.
و�أ��ض��اف �أن ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة لل�رشكة جت�سد
ر�سالتها وطموحها يف تبوء مكانة رائ��دة على
امل�ستوى ال�ع��امل��ي ع�بر �أداء ت�شغيلي متميز،
وحتقيق قيمة م�ضافة للرثوة الهيدروكربونية
الكويتية ،من خ�لال �إنتاج �أن��واع من الوقود
عالية اجلودة لتلبية الطلب املحلي والعاملي.
وال� �ع ��وام ��ل امل �� �س ��اع ��دة ل��ه ��ذه ال� ��ر�ؤي� ��ة ه��ي:
اال�ستقامة ،وال�رشاكة ،واالبتكار ،واالهتمام
بالعن�رص الب�رشي ،والتميز ،وااللتزام مبعايري
ال�صحة وال�سالمة والأم ��ن والبيئة ،والعمل
�إنتاج الغاز
بروح الفريق الواحد ،وال�شعور بالفخر.
 ت�شغيل خط ت�صنيع الغاز ال�ساد�س يف عاموقد ُبنيت ا�سرتاتيجية  2040للتكرير املحلي ( 2025احلالة الأ�سا�سية) لزيادة �إنتاج الغاز،
على � 4أهداف رئي�سية ُم�ستقاة من التوجهات والتخطيط لإن�شاء خط �سابع لت�صنيع الغاز يف
اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وهي( :حالة التو�سعة).
 -1زي � ��ادة ط��اق��ة ال �ت �ك��ري��ر امل �ح �ل��ي بطريقة
اقت�صادية.
المطيري :مشاركة
 -2ال�سعي لزيادة �إنتاج الغاز من احلقول.
 -3ت�شغيل الأ� �ص��ول ح�سب �أف���ض��ل املعايري
فاعلة للمقاولين
الت�شغيلية.
تسهم في ازدهار
 -4تلبية الطلب املحلي والعاملي املتزايدين على
الشركة وتقدمها
�أنواع الوقود املختلفة.

طاقة التكرير
زيادة قدرة م�رشوع الوقود البيئي من خالل
الزيادة التدريجية يف ال�سعة ,ووحدة �أيو�سني
جديدة مبعدل � 66أل��ف برميل يومي ًا بحلول
عام .2025
ً
 الت�شغيل – � 112أل ��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي�ا منامل�صفاة املجددة يف م�رشوع الوقود البيئي �أو
م�صفاة الزور �أو بناء م�صفاة جديدة تنتج 300
�ألف برميل يومي ًا بحلول عام .2025
 ت�شغيل م�صفاة جديدة للنفط الثقيل تنتج� 300ألف برميل يومي ًا بحلول عام .3035
 ال�سعي لتحقيق التكامل /وال�ت���ش��ارك يفاملن�ش�أة مع الكيماويات البرتولية كلما كان ذلك
مفيد ًا اقت�صادي ًا والأخذ بعني االعتبار اللقم.
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اللقاء يزيد الوعي
لتالفي أي أخطاء
في كافة المواقع
التابعة للشركة

ت�شغيل الأ�صول
 حت��وي��ل م���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي مل��ؤ��شر�شدة ا�ستهالك الطاقة للربع الأول مبقيا�س
"�سولومون".
 التو�صل �إىل توفري ت�شغيلي بالربع الثاين ح�سبمقيا�س "�سولومون" واال�ستفادة من الت�صنيع يف
الربع الأول جلميع الأ�صول بحلول .2030
 حتقيق هام�ش نقدي �صاف يف الربع الأولبحلول ع��ام  2025لـم�صفاة ميناء الأحمدي
ولكل القدرة اجلديدة.
 م ��د امل��ب ��اين احل��ال �ي��ة واجل� ��دي� ��دة ب��ال�ط��اق��ةاملتجددة ,كلما كان ذلك جمدي ًا اقت�صادي ًا.
طلب حملي وعاملي
 تو�سيع �شبكة حمطات التعبئة لت�صل �إىل 143حمطة بحلول عام  ,2040لتلبية الطلب
املتزايد على الوقود.
 بناء خزانات �إ�ضافية للمحافظة على املخزوناال�سرتاتيجي للمنتجات املحلية.
 االل �ت��زام مبوا�صفات اتفاقية منع التلوثالبحري املتعلقة بال�سفن لعام  2020وحتويل
م��ا ي��زي��د ع�م��ا ن�سبته  %1م��ن زي ��ت ال��وق��ود
الكربيتي �إىل منتجات ذات قيمة م�ضافة.

حماية البيئة
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ث �م��ن م ��دي ��ر دائ� � ��رة ال���ص�ح��ة
وال�سالمة والبيئة ،فايز املطريي ،م�شاركة
املقاولني يف ازدهار ال�رشكة وتقدمها ،م�ؤكد َا
�أن الأداء الإجمايل لل�رشكة يعتمد على �أداء
مقاوليها ،وااللتزام جتاههم يرتبط باحلفاظ
على �صحة املوظفني وامل�ق��اول�ين واملجتمع
املحيط بال�رشكة� ،إ�ضافة �إىل االلتزام بحماية
البيئة.
وح�ي��ث �أن �أداء ال���شرك��ة الإج �م��ايل يرتبط
ب�أداء مقاوليها ،فمن امل�ألوف يف عامل التجارة
والأع�م��ال قيام ال�رشكات بدعوة مقاوليها
ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات لتلبية متطلبات بعينها،
ومنها:
 امل�ق��اول��ون ي� ��ؤدون دور ًا ه��ام� ًا لتحقيقالهدف العام يف �إبقاء ال�رشكة والعاملني فيها
و�أ�صولها وبيئتها �آمنة.
 ي�ؤمن الأداء اجليد للمقاولني على �صعيدال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة قيمة جتارية
و�سمعة طيبة لل�رشكة.
التزام
تلتزم "البرتول الوطنية" ،بت�شغيل و�إدارة
�أع �م��ال �ه��ا م ��ع احل �ف ��اظ ع�ل��ى ��س�لام��ة و�صحة
موظفيها� ،أو موظفي املقاولني� ،أو ال��زوار،
واملجتمع املحيط� ،إ�ضافة �إىل حماية البيئة يف
الكويت.
وتنظر ال�رشكة �إىل مقاوليها على �أنهم �رشكاء
يف التقدم والنجاح ،وت�شجعهم على املحافظة

ضرورة قيام إدارات
المقاولين بزيارات
تفقدية دورية
لمواقع عملهم

على نظام �إدارة �صارم ب�ش�أن ق�ضايا ال�صحة
وال�سالمة والبيئة .وحت��ر���ص على عقد لقاء
�سنوي مع املقاولني من �أجل توطيد ال�رشاكة
�أك�ث�ر ف ��أك�ثر م�ع�ه��م ،وت�شجعهم فيما يتعلق
بالتدريب على ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
عدة نقاط
يف املقابل ،ت�أمل ال�رشكة من املقاولني حتقيق
جمموعة من النقاط� ،أهمها ما يلي:
 زي ��ادة وع��ي امل��وظ�ف�ين ب ��إج ��راءات ال�صحةوال�سالمة والبيئة امل�ع�م��ول بها يف ال�رشكة،
بالإ�ضافة �إىل ممار�سات العمل الآم��ن ،وخطط
الطوارئ.
 �ضمان الإبالغ الفوري عن �أي حوادث تقع،�أو و�شيكة الوقوع.
 قيام �إدارات املقاولني بزيارات تفقدية دوريةللمواقع التي يعملون فيها.
 قيام �إدارات املقاولني بالتخطيط ،و�إج��راءبرامج تتعلق بن�رش الوعي ب�إجراءات ال�صحة
وال���س�لام��ة والبيئة �ضمن �أو� �س��اط العاملني
لديهم.
 ق�ي��ام امل�ق��اول�ين بتوفري جتهيزات الوقايةال�شخ�صية للتقيد بها يف مواقع العمل.

لقطات
 مت خ�لال اللقاء تقدمي عر�ض مرئيفني ح��ول "�إدارة ال�صحة وال�سالمة
وال�ب�ي�ئ��ة للمقاولني" م��ن ق�ب��ل دائ ��رة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�رشكة �شل
الكويت.
ُ -ق� ��دم ع��ر���ض م��رئ��ي ف �ن��ي ع ��ن "�أح� ��دث
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معدات وجتهيزات ال�سالمة" ل�رشكة موارد
التكنولوجيا  -الكويت.
 مت تقدمي عر�ض عر�ض مرئي فني حول"تطور جت�ه�ي��زات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية"
��شرك��ة  – 3M Gulfالإم� ��ارات العربية
املتحدة.

 ُق��دم عر�ض ًا مرئي ًا فني ًا بعنوان "نظرةع��ام��ة ح� ��ول ت�ط�ب�ي��ق ال ��دخ ��ول �إىل م�ك��ان
حم�صور ومناق�شة منتجات الك�شف عنها
واحل��ل ��ول امل�ن��ا��س�ب��ة لها" م��ن ق�ب��ل مدير
الت�سويق الإق�ل�ي�م��ي يف ال ���شرق الأو� �س��ط
و�إفريقيا.

دراسة
ورقة عمل لفريق التفتيش والتآكل

اإلخفاق املبكر
�ضمن مبادرة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ( ،)Think-kعقد جمتمع
�إدارة �سالمة العمليات لقاءه الرابع يف خيمة �شركة نفط الكويت
بالأحمدي ،بح�ضور جمموعة من القيادات النفطية واملهند�سني
الفنيني من كافة �شركات القطاع النفطي.
وخالل اللقاء ،مت الإعالن عن فوز � 4أوراق عمل يف امل�سابقة التي نظمها
"جمتمع �إدارة ال�سالمة" ،من بينها ورقة فريق التفتي�ش والت�آكل من
دائرة �ضمان اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي ،التي قدمها مهند�س
الت�آكل والتعدين ،حممد امل�صيليت عن "الإخفاق املبكر يف م�شعب
�أنابيب وحدة معاجلة املياه احلم�ضية رقم (� )SS304Lضمن و�سط
�أمونيوم باي �سولفايد" ،والتي ات�سمت باملهنية الفنية العالية يف جمال
الك�شف املبكر للت�شققات والت�آكل باملعدات املختلفة.

�سالمة الت�صنيع
ويف هذا ال�ش�أن ،حتدث حممد امل�صيليت عن مفهوم
�إدارة �سالمة الت�صنيع ( ،)PSMمو�ضح ًا �أن
هناك  15عن�رص ًا رئي�سي ًا يجب حتقيق التكامل
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،ح�ت��ى ن���ص��ل �إىل ع�م�ل�ي��ات تت�صف
ب��االع�ت�م��ادي��ة وال �� �س�لام��ة ،وه ��ذه ال�ع�ن��ا��صر ه��ي:

االلتزام  ،والإدارة واملوظفني ،ومعلومات �سالمة
العمليات ،والإجراءات الت�شغيلية وتطبيقات العمل
الآمن ،وحتليل خماطر العمليات ،و�إدارة التغيري،
وم ���شروع��ات ��ض�م��ان اجل� ��ودة ،وال ��ر�ؤي ��ة الآم�ن��ة
للت�شغيل ،والتكامل امليكانيكي ،والتدريب والأداء،
و�أداء املقاولني واملوردين ،والتحقيق يف احلوادث

فوز ورقة العمل
التي قدمتها الشركة
ضمن مسابقة
مجتمع إدارة السالمة

والتبليغ عنها ،وتخطيط ال�ط��وارئ واال�ستجابة
لها ،وال�صحة املهنية ،والبيئة ،والأمن الإلكرتوين
واملادي امللمو�س.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن حت�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل ب�ي�ن ه��ذه
املكونات والعنا�رص ي�ضمن الك�شف املبكر عن
العيوب املتوقعة ،ويعمل على احليلولة دون
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لقاء جمتمع �إدارة ال�سالمة ناق�ش �سبل املعاجلة ال�صحيحة لالخفاقات

امل�صيليت متحدث ًا خالل اللقاء

حدوثها ،بل والتخل�ص منها ،وهذا من �أجل ون�صف العام على وج��وده يف اخلدمة� ،إال �أن املراكم العلوي ،وير�سل �إىل وح��دة ا�سرتجاع
حفظ �سالمة املن�ش�أة.
ت�رسيبات متكررة حدثت يف �أنابيب منفذ املكثف الكربيت� ،أما املياه احلم�ضية فيتم �إعادة �ضخها
العلوي ،مما ا�ستوجب ا�ستبدال اخلط بالكامل �إىل امل�شعب ،لتكون مبثابة ارتداد.
مثال من الواقع
يف �أبريل من عام 2018
.
فح�ص وحتليل
وعر�ض امل�صيليت من خالل ورقته العلمية
و�أمل��ح امل�صيليت �إىل �أن��ه من �أج��ل التو�صل �إىل
حتلي ًال لل�سبب الرئي�سي للإخفاقات ،وكيفية
بحث الأ�سباب
ت��دارك �ه��ا ،للح�صول ع�ل��ى بيئة ت�شغيلية و�أ�شار امل�صيليت �إىل �أنه مت التحقيق يف الأ�سباب ع��وام��ل معاجلة �سليمة ،مت��ت عملية التحليل
�آم�ن��ة ،م�ستعر�ض ًا حالة الإخ�ف��اق املبكر يف الكامنة وراء هذا الإخفاق ،حيث مت يف البداية ع�بر امل�ع��اي�ن��ة ال�ب���صري��ة ،وم��راج �ع��ة الرتكيب
م�شعب �أنابيب �إحدى وحدات م�صفاة ميناء ج�م��ع ع�ي�ن��ات م��ن "م�شعب الأن��اب �ي��ب" ،ال��ذي الكيميائي ،وكذلك با�ستخدام امل�سح باملوجات
الأح� �م ��دي ،وه ��و م �ث��ال ح��ي ع�ل��ى الإج� ��راء ظهرت فيه العيوب ،بهدف �إج��راء درا�سة يف ف ��وق ال���ص��وت�ي��ة غ�ير امل� ��ؤذي ��ة ،ك�م��ا خ�ضعت
احلالة �أي�ض ًا �إىل العديد من الفحو�صات الفنية
الت�صحيحي امل ُ�ت�خ��ذ ح�ي��ال ذل��ك ب �ن��ا ًء على هذا الأمر.
نتائج حتليل الإخ �ف��اق واملمار�سات املثلى وقد كانت الدرا�سة التي متت بهذا اخل�صو�ص ،املعقدة ،كالتحليل باملجهر ال�ضوئي ،وم�سح
مبثابة مثال يحتذى به� ،إذ �أنه مت تطبيق املعرفة بامليكرو�سكوب الإل�ك�تروين ،واختبار الطيف
لهذه ال�صناعة.
و�أو�ضح �أنه مت ت�شغيل م�شعب �أنابيب وحدة واملنهجية ب�شكل فعال للوقوف على هذا النوع امل�شتِت للطاقة ،و�أي�ض ًا حتليل عوامل الت�شغيل
معاجلة املياه احلم�ضية بتك�سري املواد احلفازة م��ن ال �ع �ي��وب ،ح�ي��ث بينت �أن ق ��درة ال��وح��دة املحيطة ،وفيما يلي �رشح لهذه العوامل:
املُ�سيلة يف �شهر دي�سمرب من عام  ،2015وذلك على اال�ستيعاب ت�ق��در ب�ح��وايل  200جالون
االنبعاث ال�ضوئي
مل�ع��اجل��ة امل �ي��اه احلم�ضية م��ن وح ��دة م�شعب
بالدقيقة ،و�أنها ت�ستقبل املياه احلم�ضية من ويف م��رح �ل��ة �أخ � ��رى ،مت ا� �س �ت �خ��دام مطياف
ً
الأنابيب رقم ( ،)86ورغم �أنه مل مي�ض �إال عام
وح ��دة تك�سري امل ��واد احل �ف��ازة ،لتنتج مياها االن �ب �ع��اث ال���ض��وئ��ي ،وه ��و اخ�ت�ب��ار للرتكيب
حم�ضية بالأمونيا تقل عن  20جزء ًا باملليون،
وكربيتيد ال�ه�ي��دروج�ين بن�سبة تقل ع��ن 10
المصيليت :تحليل
تكامل العناصر فيما
�أجزاء باملليون.
أسباب اإلخفاقات
بينها يحقق عمليات
و�أو�ضحت الدرا�سة ترتيب خطوات العمل يف
الوحدة ،حيث تبد�أ العملية مع الأبخرة يف �أعلى
من أجل تحقيق بيئة
تتصف باالعتمادية
امل�شعب ،ثم يتم تربيدها وتكثيفها يف مربدات
تشغيلية آمنة
والسالمة
ال �ه ��واء ،وب�ع��ده��ا ُيف�صل ال �غ��از احلم�ضي يف
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متابعة من احل�ضور ل�رشح �أ�سباب الإخفاق املبكر يف م�شعب الأنابيب

تكرمي امل�صيليت

الكيميائي للمعدن ،وقد �أثبتت نتائجه تطابق يواجه ا�صطدام تدفق ال�سائل يف الكوع ،وبنا ًء كربيتيد الأمونيوم عالية ن�سبي ًا ،ومع ذلك ف�إن
املادة امل�ستخدمة يف �صناعة الكوع مع متطلبات على احت�ساب معدل الت�آكل يت�ضح لنا �أن �أ�شد لها حدود ًا.
الت�صميم النموذجي ()304Lبدون تغيريات الرتققات يف الأك��واع حدثت مبعدل ت�آكل يعادل
امل�سح املجهري
 100مل بال�سنة.
تذكر.
وقد مت تطبيق فح�ص امل�سح املجهري الإلكرتوين
وعر�ض امل�صيليت جدوال يبني فيه نتائج تركيب
�أي�ض ًا على عينة م�أخوذة من الكوع من الأجزاء
فح�ص وتدقيق
امل��ادة با�ستخدام مطياف االنبعاث ال�ضوئي ،وقد �أظهر امل�سح ترققات معتدلة يف القطاعات القريبة من الثقب مب�سافات متعددة ،وهو ما
مظهر ًا تطابق املعدن والت�صميم.
العمودية وال�ك��وع�ين ،و�أن هناك معدل ت�آكل ي�سمى بالتحليل الطيفي للطاقة امل�شتتة الذي
وم��ن االخ �ت �ب��ارات ال�ت��ي مت��ت يف ال��درا��س��ة ،غري �شديد ن�سبي ًا يف املقاطع الأفقية امل�ستقيمة ،يحدد العوامل امل�ؤدية للت�آكل.
امل���س��ح ال�ك��ام��ل ب��امل��وج��ات ف ��وق ال�صوتية وميكن �أي�ض ًا ر�ؤي��ة �أم��اك��ن �أخ��رى من املعدن ويف اخلتام مت ا�ستنتاج �أن الإخفاق الذي حدث
غ�ير امل ��ؤذي��ة لأك ��واع بطول � 4إن�شات تبلغ ال�ع��اري م��ن خ�لال �إزال ��ة الق�رشة ع��ن املعدن ،يعزى �إىل الت�آكل مب�ع��دالت �شديدة يف مواقع
�سماكتها  3مم.
وتظهر عوامل الت�صنيع والت�شغيل �أنه ال توجد اخل�ل��ل ،ب�سبب ال�ت��دف��ق ،ومت الت�أكيد على �أن
ُ
وق��د �أج� ��ري امل�سح ل�سمك ج ��دار العينات هناك ت�شوهات ُت��ذ َك��ر ،و�أن ال��وح��دة مل تتعد معدالت ت�آكل امل�شعب ( )SS304Lيف و�سط
الت�شغيل احلايل هي حوايل  100مل بال�سنة.
يف ال �ك��وع ،واك�ت���ش��اف �إ�� �ش ��ارات ت ��دل على الطاقة اال�ستيعابية امل�صممة لها.
ت��رق��ق �شديد يف اجل ��زء ال�سفلي ويف مرفق وب�ع��د ال�ق�ي��ام مب��زي��د م��ن الفح�ص والتدقيق و�أو�صت الدرا�سة بتح�سني نوعية �سبائك املادة
الكوع .وهو ما ميكن �أن يحدث ا�ضطراب ًا يف والتحليل ،تبني �أنه ميكن �أن يكون قد ت�شكلت امل�ستخدمة يف �صناعة ال�ك��وع ،و�أن ت�ستخدم
الت�شغيل.
"مورفولوجيا" الأنابيب املعيبة ،وهو ما ين�سب الأكواع ب�سماكة تُقدر بـ  3مم جلميع الأحجام
ومي�ك��ن ر�ؤي ��ة ح��ال��ة م�شابهة يف �أك ��واع �أخ��رى �إىل الت�آكل الناجت عن التدفق ،علم ًا ب�أن ق�شور واملقا�سات.
حيث �أن م�ك��ان الثقب ه��و دائ �م � ًا امل�ك��ان ال��ذي "الكربيتيد" املت�شكل على املعدن �سلبية وغري
فعالة ،و�إذا مت��ت �إزال�ت�ه��ا ال يتعر�ض املعدن
تكامل عناصر إدارة
المعالجة السليمة
العاري للت�آكل.
ويف ه��ذه ال �ظ��روف ،ت�ك��ون طبقة "الكربيتيد"
سالمة التصنيع
تتطلب خضوع
املت�شكلة على �سطح املعدن م�سامية� ،أو ق�رشية،
يكشف العيوب
الحاالت لعدد من
وغ�ير وق��ائ�ي��ة ،حيث ميكن ف�صلها ب�سهولة،
مبكراً ويمنع حدوثها
الفحوصات المعقدة
خا�صة �أن �شدة الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ولثنائي
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تدريب
تقييم جاهزية القطاع

تدريب ميداني
"انفجار �ضخم ،وحريق على ر�صيف املرف�أ ،ي�صاحبه
ت�سرب نفطي" ...تلك كانت ر�سالة ا�ستغاثة رئي�س ق�سم
عمليات الت�صدير باملنطقة الثامنة ،علي عبدال ،التي بثها
على �شبكة ال�سلكي العمليات ،للإبالغ عن ا�صطدام وهمي
لناقلة نفط باملرف�أ اجلنوبي اجلديد مل�صفاة ميناء الأحمدي.
وقد كانت هذه الر�سالة مبثابة �صافرة البدء يف عمل جاد
و�شاق ،حتركت من �أجله كافة �شركات القطاع النفطي،
والعديد من اجلهات احلكومية املعنية.

جاهزية وفاعلية
ما �سبق كان ال�سيناريو املعد للتدريب امليداين
الوهمي لإدارة الأزم��ات ،ال��ذي ا�ست�ضافته
�رشكة ال�ب�ترول الوطنية الكويتية ،ونفذته
م��ؤ��س���س��ة ال��ب�ت�رول ال�ك��وي�ت�ي��ة و��شرك��ات�ه��ا
التابعة ،بالتعاون م��ع اجل�ه��ات احلكومية
املعنية ،يف �إطار تقييم جاهزية القطاع النفطي
ملواجهة احل��وادث ،وت�أكيد فاعلية �إجراءات
التعامل مع الأزمات.
22
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الجابر :قياس

استعداد المؤسسة
وشركاتها التابعة
لمواجهة أي طارئ

وارت� �ك ��ز � �س �ي �ن��اري��و احل � ��ادث ال��وه �م��ي على
ا�صطدام ناقلة نفط ،تابعة ل�رشكة ناقالت النفط
الكويتية ،باملرف�أ اجلنوبي اجلديد مل�صفاة ميناء
الأحمدي� ،أثناء عملية �إر�ساءها نتيجة خلل يف
حمركات الناقلة ،ما �أدى �إىل ح��دوث انفجار
�ضخم وح��ري��ق على ر�صيف امل��رف ��أ �صاحبه
تعامل �سريع
ت�رسب نفطي مع بقع نفطية م�شتعلة عائمة.
وم��ا هي �إال دقائق م�ع��دودة ،وك��ان املرف�أ يعج
وقد كان من املفرت�ض ر�سو الناقلة "�صابرية"
بفرق الإنقاذ والإطفاء والأمن ،وفرق التعامل
على الر�صيف رقم ( )6للمرف�أ� ،إال �أن عط ًال
مع امل��واد اخلطرة ،يف حماولة �رسيعة لإخالء
ما ح��دث مبحركاتها ،فخرجت عن ال�سيطرة
لت�ستقر يف اجلانب الأي�رس من املرف�أ ،والذي
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ع��دي��د م ��ن �أن ��اب �ي ��ب ت�صدير
امل�شتقات النفطية املختلفة ،الأمر الذي �أدى �إىل
تفعيل غرفة �إدارة الأزمات.

التمارين التدريبية تقيم جاهزية القطاع النفطي ملواجهة احلوادث

املرفق من العمالة ،والبدء ف��ور ًا يف ال�سيطرة
على احلريق والت�رسب النفطي.
�أ�سفر احل��ادث عن وفاة �أحد موظفي املقاول،
و�إ�صابة � 15آخرين ب�إ�صابات خمتلفة .وب�سبب
انقطاع الطريق للياب�سة بفعل النريان ،قامت
زوارق �إن �ق��اذ ��شرك��ة نفط الكويت ب ��إخ�لاء 5
عمال ،ومن ثم امل�ساعدة يف �إطفاء احلريق من
اجل�ه��ة ال�ب�ح��ري��ة ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان رج��ال
�إطفاء �رشكة البرتول الوطنية الكويتية والهيئة
العامة للإطفاء يكافحون النريان بر ًا.
يف هذه الظروف� ،أعلنت "البرتول الوطنية" حالة
ال�ط��وارئ من ال��درج��ة الثالثة ،ومت تفعيل غرفة
�إدارة الأزمات باملبنى الرئي�سي لل�رشكة ،مع وقف
ت�صدير النفط اخلام ،و�إغالق كافة من�ش�آت الغاز.

جاهزية تامة

قال رئي�س ق�سم عمليات الت�صدير باملنطقة
الثامنة ،علي عبدال �إن "فرق العمليات،
وف��رق الإنقاذ والإطفاء على قدر كبري من
اجلاهزية" ،مثني ًا على ا�ستمرار التمرينات
التي ت��درب اجلميع على التعامل الفوري
م��ع الأزم� ��ات املختلفة ،م�شيد ًا بالتعاون
القائم بني �رشكات القطاع النفطي ،وبني
اجلهات احلكومية الأخرى ،وهو ما يتمثل
يف التوا�صل املبا�رش و�رسعة اال�ستجابة.

بيان ر�سمي
وب�شكل ر��س�م��ي ،ق��ال ن��ائ��ب الع�ضو املنتدب
للعالقات مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية -املتحدث
الر�سمي با�سم القطاع النفطي ،ال�شيخ في�صل
جابر الأح�م��د ال�صباح �إن "التمرين امليداين
ا�ستهدف قيا�س ا�ستعداد �أج �ه��زة م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة ،واجلهات
احلكومية ذات ال�صلة ،ملواجهة ما قد يتعر�ض
له القطاع النفطي من حوادث".
و�أو� �ض ��ح �أن ��ه مت تطبيق ال�ت�م��ري��ن م��ن خ�لال
�سيناريو موحد ،بالتعاون بني فرق اال�ستجابة
ل�ل�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي واجل �ه ��ات احل�ك��وم�ي��ة ذات
ال�صلة ،والتي كان مل�شاركتها الأث��ر الأك�بر يف
احتواء تداعيات احلادث ب�رسعة وكفاءة.
وقد تواجدت جميع قيادات القطاع النفطي
ل�لاط�لاع على الأح� ��داث ،و�صياغة احللول
اال�سرتاتيجية للتغلب على احل��ري��ق ،ويف
ال��وق��ت نف�سه ملتابعة الآث���ار ال�ن��اجت��ة عنه،
واالط �م �ئ �ن��ان ع �ل��ى � �س�ير ع�م�ل�ي��ات الإن �ت ��اج
والت�صدير ،وف��ق اجل ��داول املعدة م�سبق ًا،
وهو ما مت بنجاح.
غرفة الأزمات
وب�ه��ذا ال���ش��أن ،ق��ال��ت م��دي��ر دائ ��رة العالقات
العامة والإع�لام -ع�ضو غرفة الأزم��ات ،خلود
املطريي �إن الغرفة بد�أت مبا�رشة ب�أداء �أعمالها،
و�إ� �ص��دار ب�ي��ان��ات متتالية تت�ضمن ال�صورة

المطيري :جاهزية
تامة لغرفة
إدارة األزمات في

"البترول الوطنية"

ال�ك��ام�ل��ة ع��ن ال��و��ض��ع ال ��راه ��ن ،والإج � ��راءات
املتبعة من كافة وزارات الدولة املعنية ،م�شرية
�إىل �أن الغرفة كانت على توا�صل م�ستمر مع
كافة اجلهات يف موقع احلادث ،مما كون ر�ؤية
�شاملة ومتكاملة عن كيفية �إدارة هذه الأزمة.
و�أك ��دت �أن غرفة ال�ط��وارئ ا�ستطاعت ال�سيطرة
على الو�ضع والتعامل مع احل��ادث بنجاح ،وفق
ال�سيناريو املعد �سلف ًا ،دون ت�أثر عمليات تزويد
حمطات تعبئة الوقود باملنتجات البرتولية ،وكذلك
دون وجود �أي نق�ص يف احتياجات وزارة الكهرباء.
و�أو� �ض �ح��ت امل �ط�يري �أن ال�ت�م��ري��ن ج ��اء من
منطلق اال�ستعداد للتعامل مع الأزم��ات التي
ق��د ي�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،ول��رف��ع
جاهزية وا�ستعداد الأجهزة املعنية ،مبينة �أنه
�شهد م�شاركة فريق الإطفاء ،والفريق الطبي
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،ووزارة الداخلية،
والإدارة العامة للإطفاء ،وم�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية ،والإدارة العامة للجمارك ،ووزارة
ال���ص�ح��ة ،وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة ،ووزارة
الكهرباء وامل ��اء ،والهيئة العامة لل�صناعة،
و�رشكة نفط الكويت ،و�رشكة "�إيكويت".
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مشاركات
"حماية األطفال مسؤوليتنا"

مهرجان اإلطفاء الـ 17
�شاركت "البرتول الوطنية" يف مهرجان "يوم رجل الإطفاء الـ  ،"17الذي �أقيم حتت
�شعار"حماية الأطفال م�س�ؤوليتنا" ،حيث قدمت دائرة العالقات العامة والإعالم هدايا
وق�ص�ص عن البيئة ،ومطبوعات توعوية للأطفال وزوار املهرجان ،فيما قدمت دائرة
الأمن والإطفاء عرو�ضاً للجمهور حول كيفية عمل الآليات و�سيارات الإطفاء التابعة
لل�شركة.
�أقيم املهرجان على مدار ثالثة �أيام يف منطقة �سوق �شرق ،برعاية نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح ،ليكون مبثابة دعوة لت�ضافر
كافة اجلهود ،لن�شر ثقافة ال�سالمة والوقاية ،للحفاظ على الأرواح ،وخا�صة الأطفال.
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الصالح :المهرجان

فرصة لالطالع على
تحديثات معدات
وآليات اإلطفاء

ال�صالح مفتتح ًا املهرجان

وقاية ا�ستباقية
ت�أتي م�شاركة ال�رشكة يف هذا احلدث ،الذي
�أ�صبح مبثابة ملتقى للخربات والطاقات
على م�ستوى الدولة ،يف �إطار م�ساعيها لن�رش
وتكري�س ثقافة ا�ستباق الأخطار واحلوادث
وت�لاف�ي�ه��ا ق�ب��ل وق��وع �ه��ا ،وال �ت �ع��ام��ل معها
باحرتافية ومهنية عاليتني يف حال حدوثها،
ويف ذات ال��وق��ت ع��ر���ض الآل �ي��ات وامل �ع��دات
احلديثة امل�ستخدمة يف ال�رشكة ،و�رشح مهام
وطبيعة عمل �ضباط الإط �ف��اء بها ،والذين
يتعاملون مع نوعيات خمتلفة من احلرائق
على درجة عالية من اخلطورة ،تتطلب تدريب ًا
نوعي ًا واحرتافية عالية.

ال �سيما يف الأزم� ��ات ،م ��ؤك��د ًا ثقته يف �أنهم
ي�ضعون �شعار "حماية الأطفال م�س�ؤوليتنا"
ن�صب �أعينهم.
وقال ال�صالح �إن "هذا املهرجان �أ�صبح يوفر
فر�صة لالطالع على �آخ��ر التحديثات التي
طر�أت فيما يخ�ص املعدات و�آليات الإطفاء".
و�أ� �ش��ار ال�صالح �إىل �أن مدير ع��ام الإدارة
العامة للإطفاء �أحاطه بالأجهزة التي �ست�صل
ال �ب�لاد ق��ري�ب� ًا ،وال �ت��ي تتعلق بالتعامل مع
الأمطار ،والأجواء غري امل�ستقرة ،كي تكون
الإدارة على �أمت اال�ستعداد لأي طارئ ،م�ؤكد ًا
�أن ح�ضور امل�ه��رج��ان واج ��ب وت�ق��دي��ر لكل
رجال الإطفاء ،معرب ًا عن تقديره وفخره مبا
يقومون به ويقدمونه من ت�ضحيات.

و�أ��ض��اف احلربي �أن املهرجان يعترب تكرمي ًا
لرجال الإطفاء على م�ستوى العامل ،الذين ال
نعرف قيمتهم �إال يف احلاالت الطارئة ،م�شدد ًا
على الأهمية الق�صوى التي توليها ال�رشكة
للحفاظ على �أرواح العاملني ومن�ش�آتها النفطية،
وهو ما ي�ستدعي احلر�ص واليقظة الدائمة التي
ُتكن رجال الإطفاء من القيام بعملهم ،والبحث
دائم ًا عن �أف�ضل الأدوات ،و�أحدث التقنيات.

معايري عاملية
من جانبه� ،أكد م�ساعد �ضابط �إطفاء نا�رص
الفيلكاوي �أن ال�رشكة ت�أخذ جميع املخاطر
املحتملة بعني االعتبار عند ��شراء املعدات
و�سيارات الإطفاء ،وحتر�ص على �أن تتمتع
دور جبار
هذه الآليات ب�أف�ضل املعايري العاملية ،لتوفر
ويف كلمة افتتح بها املهرجان� ،أعرب ال�صالح
�أق�صى حماية لرجال الإطفاء �أثناء مكافحة
املن�ش�آت النفطية
عن اعتزازه بالدور اجلبار لرجال الإطفاء ،م��ن ناحيته� ،أك��د رئي�س �ضباط الإط �ف��اء يف احلرائق النفطية وغريها.
مركز م�صفاة ميناء الأحمدي ،فهد احلربي
الفيلكاوي :معدات
الحربي :الشركة
�أن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية تفخر
بامل�شاركة يف املهرجان ،ال��ذي يكرم رج��ا ًال
وسيارات اإلطفاء
تعطي أهمية كبيرة
يقدمون �أرواحهم يف بع�ض احلاالت من �أجل
بالشركة تتمتع بأفضل
للحفاظ على أرواح
�إنقاذ حياة الآخرين وممتلكاتهم ،ويحافظون
المعايير العالمية
العاملين والمنشآت
على �أ�صول ال�رشكات اخلا�صة واحلكومية.
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مطبوعات ال�رشكة كانت حا�رضة لتوعية الأطفال باملخاطر

المكراد :نفخر بالدور

الكبير لرجال اإلطفاء
في حماية األرواح
والممتلكات

و�أ� �ض��اف �أن احل��رائ��ق النفطية ق��د تت�سبب
ب�ح���ص��ول ان �ف �ج��ارات ��ض�خ�م��ة ،وت���سرب��ات
غازية �ضارة بال�صحة ،وقد ت�سبب �أ�رضار ًا
بيئية خطرية� ،إ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية
الباهظة يف الوحدات الإنتاجية ،جراء توقف
العمل يف هذه املن�ش�آت احليوية.

دور كبري
من جانبه� ،أكد املدير العام ل�ل�إدارة العامة
للإطفاء الفريق خالد املكراد� ،أن املهرجان
ال يقت�رص ع�ل��ى الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�إط�ف��اء
ورجالها ،بل ي�شمل جميع رج��ال الإطفاء
يف الكويت� ،سواء يف القطاعات الع�سكرية،
وال�رشكات النفطية.
و�أ�ضاف �أن هذا اليوم من كل عام يعد تعبري ًا
من احلكومة و�أفراد املجتمع وتقدير ًا لدور
الإط �ف��اء يف حماية الأرواح واملمتلكات،
معرب ًا عن فخره بالدور الكبري الذي يقوم
به رجال الإطفاء.

لقطات
 �شهد مهرجان رج��ل االط�ف��اء ال�سابعع�رش ال��ذي اقيم يف �سوق ��شرق م�شاركة
وا�سعة من املواطنني واملقيمني.
 �أتاحت العرو�ض �إبراز طبيعة عمل رجالالإطفاء ،وما ميتلكونه من �أجهزة ومعدات
حديثة ،جتعلهم ي�ؤدون مهام عملهم بكفاءة
واقتدار� ،إىل جانب مراكز الإطفاء ،والتي
قدمت �أي�ض ًا عرو�ض ًا يف مهاراتها وقدراتها
يف التعامل مع احلرائق.
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 ن ��ال ��ت ال �ع ��رو� ��ض ال �ت ��ي ق ��دم ��ت خ�لالامل� �ه ��رج ��ان ا� �س �ت �ح �� �س��ان اجل �م �ه ��ور من
املواطنني واملقيمني.
 قدمت فرق الإطفاء عر�ض ًا بحري ًا متثل يفالتعامل مع حريق زورق يف عر�ض البحر.
 �شمل املهرجان معر�ض ًا �ضم م�ؤ�س�ساتووزارات ال��دول��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل ع��دد من
�رشكات القطاع اخلا�ص.

التركيت :جهود

لنشر ثقافة السالمة
والوقاية للحماية
من كافة المخاطر

و�أ� ��ش���ار �إىل �أن� ��ه ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن جمل�س
ال� ��وزراء ،وبالتعاون م��ع بلدية الكويت مت
تخ�صي�ص �أر�ض على البحر لإن�شاء ناد ي�ضم
رجال الإطفاء ،ويبا�رش عمله حالي ًا.
ثقافة ال�سالمة
ب� � ��دوره ،ن� ��وه ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ل �ق �ط��اع تنمية
امل ��وارد الب�رشية ب� ��إالدارة العامة للإطفاء،
اللواء خالد الرتكيت �إىل �أن �شعار "حماية
الأطفال م�س�ؤوليتنا" دع��وة من كل اجلهات
املتخ�ص�صة لت�ضافر اجل�ه��ود لن�رش ثقافة
ال�سالمة والوقاية لتتنا�سب مع كافة املخاطر،
خ�صو�ص ًا التي ت�شكل تهديد ًا على �سالمة
الأرواح وعلى ر�أ�سها الأطفال.
و�أ�ضاف �أن يوم رجل الإطفاء احتفال �سنوي
يقام تقدير ًا للجهود العظيمة التي يبذلها
رج ��ل الإط �ف ��اء للحفاظ ع�ل��ى �أم ��ن و�سالمة
املجتمع من خطر احلوادث واحلرائق.

فريق "البرتول الوطنية" �ساهم خالل املهرجان يف ن�رش وتكري�س ثقافة ا�ستباق املخاطر

انخفا�ض البالغات
و�أ��ش��ار �إىل انخفا�ض احل��رائ��ق ب�سبب عبث
الأح� ��داث والأط �ف��ال م��ن ال�ترت�ي��ب ال�ث��اين يف
عام � ،2016إىل الرتتيب الثالث وذلك خالل
ع��ام��ي  2017و ،2018مم��ا يعك�س دور
حمالت التوعية يف الأماكن العامة ،وو�سائل
التوا�صل ،ويف امل��دار���س واجل��ام�ع��ات التي
ت�ستهدف هذه الفئة.
ك�م��ا انخف�ضت ال �ب�لاغ��ات ال�ت��ي جن�م��ت عن
احل � � ��وادث يف ع� ��ام  2018ب�ن���س�ب��ة ،%3
وح � ��وادث احل��ري��ق ب �ـ  ،%5واحل ��رائ ��ق يف
الأماكن ال�سكنية بـ  ،%8وو�سائل النقل بـ
 ،%4وانخفا�ض اخلدمات العامة لـ"الإطفاء"
امل�صاحبة لبع�ض احلوادث بـ .%19
وثمن تفاين رجال الإطفاء واخال�صهم الكبري
يف الت�صدي لكافة ال�ب�لاغ��ات واحل� ��وادث،
انخفاض الحرائق
بسبب عبث األطفال
بشكل ملحوظ خالل
العامين الماضيين

وبذل كل طاقاتهم للحفاظ على �أمن و�سالمة و�سلط امل�ه��رج��ان ال���ض��وء على دور رج��ال
الإط �ف��اء ،وتخلله ع��دة فعاليات وم�سابقات
�أفراد املجتمع.
توعوية للأطفال واجلمهور.
ر�سائل توعوية
معر�ض ال�صور
وقد جاء اختيار "حماية الأطفال م�س�ؤوليتنا"
��ش�ع��ار ًا ملهرجان رج��ل الإط �ف��اء ه��ذا العام ،ت�ضمن املهرجان معر�ض ًا لل�صور ،عر�ض
باعتبار "عبث الأطفال" يعد ال�سبب الثاين من خالله لقطات من اجلهود الكبرية التي
للحرائق ،وفق االح�صائيات العاملية ،ومن ثم يقوم بها رج��ال االدارة العامة للإطفاء،
كان مهرجان رجل الإطفاء هذا العام مبثابة وب ��اق ��ي �أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة امل �ع �ن �ي��ة� � ،س��واء
دع��وة لأولياء الأم��ور للم�شاركة يف فعاليات الع�سكرية منها� ،أو املدنية ،من �أجل التعامل
املهرجان ،لال�ستفادة من الر�سائل التوعوية مع احلوادث واحلرائق املختلفة ،واحلفاظ
واع ب�أخطار احلرائق والتقليل على الأرواح وامل�م�ت�ل�ك��ات� � ،س��واء العامة
يف خلق جيل ٍ
منها� ،أو اخلا�صة.
من ن�سبة احلوادث واحلرائق.

اليوم العاملي للحماية املدنية
�أو���ض ��ح م��دي��ر �إدارة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة
والإعالم ورئي�س جلنة االحتفاالت بالإدارة
العامة ل�ل�إط�ف��اء ،العميد خليل الأم�ي�ر �أن
م�ه��رج��ان رج ��ل الإط �ف ��اء ال �ـ  17يتزامن
م��ع ال�ي��وم العاملي للحماية املدنية ،مبين ًا
�أن �شعار املنظمة العاملية للحماية املدنية
لهذا العام حمل عنوان "حماية الأطفال
م�س�ؤوليتنا".

و�أ�ضاف يف بيان �صحفي �سبق املهرجان
�أن ��ه م��ن �أج ��ل ذل ��ك خ�ص�صت "الإطفاء"
للمهرجان برامج وم�سابقات تتنا�سب مع
الطفل� ،أقيمت على امل���سرح ال��روم��اين يف
�سوق ��شرق ،لكي ي�ستمتع بها اجلمهور
احل��ا��ضر ،ويف نف�س الوقت تقدمي برامج
توعوية للتقليل من احلوادث.
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بأقالمكم
من مصفاة ميناء األحمدي

تحميل البواخر باملنتجات النفطية
تقوم م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتوقيع عقود طويلة
املدى مع عمالئها لتزويدهم باملنتجات النفطية ،ويتم
�شحن اجلزء الأكرب من املبيعات عرب اتفاقيات تعاقدية
مقدماً� ،أما اجلزء املتبقي فيتم االحتفاظ به كمخزون
للحاالت الطارئة ،مثل الإغالقات املفاجئة للم�صفاة� ،أو
ب�سبب متطلبات العمالء� ،أو لأي �أ�سباب �أخرى.
وبنا ًء على االتفاقيات التعاقدية مع العمالء ،يتم
�إ�صدار الطلب على املنتجات وفقاً ل�ضوابط متعددة
(خطة خم�سية – و�ضع امليزانية – خطة ت�شغيلية
متو�سطة املدى ،توقعات �صايف املخزون).
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بقلم :خالد مانع العجمي
رئي�س فريق عمليات م�صفاة
ميناء الأحمدي

تقوم �أر�صفة التحميل بدور ًا بارز ًا يف جتهيز عمليات ال�شحن

خطط الت�شغيل
وتقوم جمموعة الت�صنيع الأمثل ،ودائ��رة التخطيط ال�شامل يف "البرتول
الوطنية" ،ب�إعداد خطة ت�شغيلية متو�سطة املدى ،وتقدميها مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،لو�ضع اللم�سات الأخ�يرة على عقود البيع ،واملتعلقة بالكميات،
والأم��د الزمني لها ،عالوة على ذلك تقوم امل�ؤ�س�سة بتنظيم جدول لل�شحن
للأ�شهر ال�ستة التالية ،مع تر�شيح ال�سفن التي �ستقوم باملهمة.
ي�صدر فريق تخطيط العمليات يف م�صفاة ميناء الأحمدي خطط ًا يومية
(تُبنى على �أ�سا�س خطة التزويد الأ�سبوعية مل�ؤ�س�سة البرتول ،وحالة
ال��وح��دات العاملة يف امل�صفاة) ،وير�سلها ب��دوره �إىل عمليات املنطقة
الثامنة (اخلزانات ور�صيف التحميل) ،وتت�ضمن بيانات تف�صيلية عن
كميات ال�شحنات امل�ستلمة من الوحدات املختلفة واملودعة يف اخلزانات،
ون�سب اخللط ،و�أخذ عينات منها وت�صنيفها واختبارها ،وبيانات مف�صلة
�أي�ض ًا عن ترتيب �صف ال�سفن ،والكميات املتعاقد عليها ،واملوا�صفات
الفنية للمنتجات ،وخزانات التزويد ،وحمطات الر�صيف.
خزانات و�أر�صفة
تلعب اخلزانات ،و�أر�صفة التحميل (منطقة عمليات –  )08دور ًا بارز ًا
يف جتهيز عمليات ال�شحن والتحميل ،وفق خطة �شاملة ت�ضعها م�ؤ�س�سة

البرتول من خ�لال فريق تخطيط العمليات يف م�صفاة ميناء الأحمدي،
واملرتافقة مع تنفيذ بع�ض العمليات اخلا�صة ،مثل:
• اال�ستالم واخللط :حتول املنتجات القادمة من وح��دات التكرير عرب
�أنابيب اخللط �إىل اخلزانات الكبرية ،وفق ًا لتعليمات ق�سم تخطيط العمليات.
وتتم عملية اخللط بنا ًء على طلب العميل ،واملوا�صفات الفنية العاملية.
يتطلب خلط منتجات ،مثل ،اجلازولني ،وزيت الوقود ،خربة ومعرفة وا�سعة
يف الكيمياء البرتولية ،و�أنظمة حتميل البواخر باملنتجات ،وعمليات التخزين
باملحطات ،وامل�ضخات وخطوط الأنابيب ،وهنا نود �أن ن�شري �إىل �أن معمل
اخللط يف م�صفاة ميناء الأحمدي جمهز لإنتاج منتجات نهائية ،مثل:
 كريو�سني الطائرات (.)ATK/JP-8/JA-1 النافثا (.)PCNA موغاز (.MOGAS (UL-91/95/98 الغاز �أويل ،وزيت الوقود بن�سبة كربيت منخف�ضة (.)LSFO زيت وقود خفيف ( ، )LFOوزيت الوقود الثقيل (.)HFO• �أخذ عينات واختبارها :يتم �أخذ عينات املنتجات النهائية بعد خلطها
ومزجها يف اخلزانات من قبل خمتربات م�صفاة الأحمدي ،بوجود طرف
ثالث ي�شهد عملية التحليل ،وي�صدق على ال�شهادات النهائية للمنتج
ح�سب طلب العميل.

تقارير يومية عن كميات الشحنات

خلط المنتجات يتم وفق ًا لطلب

المستلمة من وحدات المصفاة

العميل والمواصفات الفنية العالمية
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عملية �إر�ساء ال�سفن على الر�صيف تتطلب ا�ستخدام �أجهزة ومعدات متنوعة

ويتم ا�ستخدام طرق للفح�ص م�صدقة ،وتطبيق معايري اجلمعية الأمريكية:

()American Society for Testing & Materials - ASTM
ويف ذات ال�ش�أن �أي�ض ًا يتم تطبيق معايرياملعهد الأمريكي للبرتول:

(.)American Petroleum Institute - API

• التحليل و�إ�صدار ال�شهادات :عملية التحليل و�إ��ص��دار ال�شهادات
تتم بهدف حتليل تركيز كثافة املركبات الهيدروكربونية ،عرب ا�ستخدام
�أ�ساليب حديثة ومتطورة للغاية ،تعطي معلومات مف�صلة عن املكونات من
اجلزيئات والعنا�رص للمنتج النهائي امل ُ َك َرر.
وبعد االنتهاء من عملية ال�شحن ،يقوم طاقم تفتي�ش ومعاينة من طرف
ث��ال��ث م�ع��روف ومعتمد بالت�أكد ب�شكل م�ستقل م��ن ج ��ودة املنتجات
و�إ�صدار �شهادات لها .كما يقوم الطاقم بالت�أكد من �أن ال�شحنة املوجودة
يف اخل��زان��ات ج��اه��زة ،ويتم �أخ��ذ عينات من املنتجات ،وه��ي عند خط
الر�صيف لي�ضمن جاهزية عملية التحميل ،ومطابقة املنتج للموا�صفات
الفنية التي طلبها العميل.
وحامل ًا يكون ر�صيف بعينه جاهز ًا ،ف�إنه يتم �إبالغ مدير املرف�أ التابع
ل�رشكة نفط الكويت ( )Harbor Masterلي�سمح لل�سفينة بالر�سو.
• ر�سو ال�سفن :ترتيب �إر�ساء ال�سفن على الر�صيف عمل تخ�ص�صي يتطلب
ا�ستخدام �أجهزة ومعدات متعددة ،فعندما يكون طاقم ال�سفينة لي�س لديه
علم بالأر�صاد اجلوية املحلية ،و�أعماق امليناء ،حينها يقوم قبطان خبري
من �رشكة نفط الكويت بتقدمي خدماته بالنيابة عن �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية.
ويتعني على القبطان �أخذ عدة عوامل بعني االعتبار �أثناء ر�سو الباخرة،
منها :حجم ال�سفينة – الوزن املزاح لل�سفينة – �رسعة الرياح واجتاهها–
التيارات املائية– قدرة حاجز احلماية على امت�صا�ص ال�صدمات– حالة
التحليل وإصدار الشهادات يتم
باستخدام أساليب حديثة ومتطورة
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التوازن يف ال�سفينة– قدرة ال�سحب وارتفاع جانب ال�سفينة بني خط املاء
و�سطحها– الأجهزة واملعدات يف ال�سفينة مل�ساعدتها على القيام باملناورة–
حالة الر�صيف– عملية ترتيب الإر�ساء (مبا يف ذلك طول احلبال وطول
مربط احلبال املعتمدين) – ق��درة اجلر للقاطرات� ...إل��خ .وعند القيام
باملناورة ،البد �أن تكون خطة �إر�ساء ال�سفينة (التي ي�صممها القبطان
بنف�سه) مرنة ،حيث البد من وجود خطط �أخ��رى بديلة حال حدوث �أي
طارئ �أو تغيري يف الظروف.
وعند اقرتاب ال�سفينة من ر�صيف امليناء ،يخطط القبطان لإح�ضارها
ب�شكل م��وا ٍز للر�صيف ،وتوقيفها قريب ًا جد ًا من و�ضعية الر�سو،
وعلى ُبع ِد م�سافة دقيقة �أمام وخلف ال�سفن الأخرى (�إن كان هناك
ثمة �سفن).
وعندما تتوقف ال�سفينة ب�شكل كامل يف مكانها املخ�ص�ص على الر�صيف،
ي�ستعني القبطان ب�ق��اط��رات ال�سحب وامل �ح��رك��ات ال��داف�ع��ة (& tugs
 ،)thrustersوهي دافعات ونفاثات ثانوية على ال�سفينة تُ�ستخدم لت�أمني
الدقة يف املناورة ،وذلك بهدف توقيف ال�سفينة يف املكان ال�سليم واملخ�ص�ص
لها .بعد ذلك يطلب القبطان من امل�س�ؤولني عن الر�سو التقدم والرتاجع
لربط احلبال الناب�ضية (� )spring linesأو ًال ،وهي متنع الناقلة من
احلركة للأمام واخللف .وحال تثبيت احلبال ،تو�ضع "النواب�ض" عادة
عند م�ستوى ال�شد الأوتوماتيكي بن�سبة ( %40وهذا ما هو ُمعرتَف به)،
ويتم و�ضع جميع "النواب�ض" يف حالة توقيف وفرملة.
ويتم تزويد ال�سفن ب��أدوات خمتلفة ،مثل �شا�شة العر�ض لتوجيه دفة
ال�سفينة ،ونظام �إدارة الرحلة للتدليل على ما �إذا كانت ال�سفينة تتحرك
�إىل الأمام �أو �إىل اخللف .ويف اللحظة التي يتم فيها ر�سو ال�سفينة على
الر�صيف ،تتبع �إجراءات احلجر ال�صحي ،والتخلي�ص اجلمركي.
• حتميل املنتجات :حاملا يتم ر�سو ال�سفينة على الر�صيفُ ،يعقد اجتماع
ب�ين طاقم ال�سفينة ،وموظفي عمليات املنطقة الثامنة ،لبحث �إج ��راءات
حتميل املنتجات على ال�سفينة بكل تفا�صيلها ،حيث يتم خ�لال االجتماع
ترتيب الأمور املتعلقة مبعدالت حتميل وا�ستالم ال�شحنة ،ودرجة احلرارة،

وال�ضغط اجل��وي ،ومعدل التعبئة ،وبيانات الوقت ،بالإ�ضافة �إىل خطط
الطوارئ ،وبيانات االت�صاالت ،وخطط مغادرة ال�سفينة للر�صيف ،وتزويدها
بال�صابورة (ثقل املوازنة لال�ستقرار  ،)ballastingكما يتم حتديد ترتيبات
و�صل �أذرع التحميل (ح�سب �إج��راءات الت�شغيل القيا�سية) ،وهذه الأذرع
املركبة مب�صفاة ميناء الأح�م��دي من النوع ال ��دوار وامل ��ز َود بثقل م��وازن

Rotating Counter weighted Marine type Arm - RCMA

وجمهزة �أي�ض ًا بقاعدة لدعم ورفع الذراع عمودي ًا ،و�أثقال موازنة وتو�صيلة
تليني وت�سهيل ،كما �أنها مزودة بنظام �إطالق و�إقفال الطاقة يف حاالت الطوارئ
 Power Emergency Release System - PERCمع
جمموعة �صمامات كروية م�ضاعفة ،ومقرنة (تو�صيل /ف�صل) �رسيع ذات �شفة
متعددة Quick Connect /Disconnect Coupler - QCDC
�...إلخ.
• معاينة اخلزان :يقوم طاقم تفتي�ش ومعاينة من الطرف الثالث
(املعتمد) ،بالتعاون مع موظفي م�صفاة ميناء الأحمدي مبعاينة
وقيا�س اخل��زان املخ�ص�ص لل�شحنة قبل البدء بعملية التحميل،
و�إعطاء الت�رصيح الر�سمي بذلك مل�شغل غرفة التحكم ،لتنظيم بدء
العملية التي تتم باال�ستفادة من قوة اجلاذبية ،وعندما تقوم ال�سفينة
بت�أكيد نقل عملية التحميل ،يتم �إعطاء ت�رصيح للم�ضخة للبدء بالعمل.
ويعتمد عدد امل�ضخات املطلوبة للتحميل على معدل وترية التحميل املتفق
عليها ،وتتم مراقبة ال�ضغط عند مقدمة ذراع التحميل ب�شكل م�ستمر،
ل�ضمان �سري العملية ح�سب النظم املتبعة .ويتم ت�أمني �آليات وح�سا�سات
و�أجهزة خا�صة بال�سالمة للم�شاركة يف العملية ،و�ضمان الإغالق الذاتي
للنظام يف حال حدوث ظروف غري طبيعية لأي �سبب.
وهناك موائمة تتم كل �ساعة ،بني ال�سفينة واخلزانات يف امل�صفاة ،ل�ضمان
أخذ العينات آلي ًا وتصنيفها واختبارها
ثم إصدار تقرير بعد التحميل

تو�صيل ال�شحنة �إىل جهة الو�صول املحددة .وعندما تقرتب عملية التحميل
من الو�صول �إىل الكمية املتفق عليها ،يبد�أ معدل التحميل باالنخفا�ض
تدريجي ًا حتى يتم حتقيق معدل التعبئة النهائي (كما هو متفق عليه يف
ال�سابق) ،وذلك لتحقيق توقف �سهل و�آمن لعملية التحميل.
• �أخذ العينات :توجد �أجهزة لأخذ العينات �آلي ًا ،وت�صنيفها ،واختبارها
( )Auto Samplingلكل منتج على ح ��دة ،خ�صو�ص ًا يف ر�صيف
التحميل ،وت�ؤخذ العينات �أثناء عملية التحميل من الأنابيب على �أ�سا�س
متقطع .ويف نهاية التحميل تُر�سل العينة �ضمن عبوة (� )CANإىل املخترب
لتحليل الكثافة الن�سبية التي تُ�ستَخدم يف حتديد الكميات النهائية لل�شحنة.
• حتديد الكميات ومغادرة ال�سفينة امليناء :يقوم طاقم تفتي�ش ومعاينة
من طرف ثالث بتحديد الكميات يدوي ًا لكل من خزان امل�صفاة وال�سفينة،
وذلك لتحديد الكميات النهائية .ولدى الت�أكد من الكميات ،تبد�أ عملية
�سحب وف�صل �أذرعة التحميل من قبل موظفي الت�شغيل على الر�صيف.
وتهز مرا�سي ال�سفن �أي�ض ًا مبعدات قيا�س لتحديد كميات ال�شحنات
ُ
ر�س َلة ،وهذه الأجهزة واملعدات طبق ًا ملتطلبات دليل معايري القيا�س
امل ُ َ
البرتويل ()Manual of Petroleum Measurement Standards
ال�صادر عن املعهد الأمريكي للبرتول .ثم ت�ؤخذ قيا�سات ال�ضغط النهائي
ودرج��ة احل ��رارة ،وتقوم �أجهزة الكمبيوتر ()flow computers
بالت�صحيح امل�برم��ج للتغيريات التي ق��د ت�ط��ر�أ على �أو� �ض��اع عمليات
التحميل احل�سابية.
ومع االنتهاء من عملية التحميل ،يتم �إ�صدار تقرير مبني على الكثافة
الن�سبية النهائية (ا�ستناد ًا �إىل العينات التي مت �أخذها �آلي ًا) ،من خالل
م�شغل غرفة التحكم لت�ستخدم كمرجع الحت�ساب الكميات بدقة.
ول��دى االنتهاء من عمليات القيام ب��إج��راءات حتديد الكميات ،تغادر
ال�سفينة الر�صيف عن طريق املرف�أ الرئي�سي التابع ل�رشكة نفط الكويت،
وذلك بالنيابة عن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،وذلك بالتن�سيق مع
طاقم ال�سفينة.
31

مشاريع
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"الوقود البيئي"
على قدم و�ساق ،ووفق اخلطط املو�ضوعة ،ي�سري العمل
يف تنفيذ م�شروع الوقود البيئي ،الذي يهدف �إىل تطوير
وتو�سيع م�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي،
لرفع الطاقة التكريرية لهما �إىل � 800ألف برميل يومياً.
و�ستنتج امل�صفاتان بعد ت�شغيل امل�شروع خمتلف
�أن��واع الوقود عالية اجل��ودة ،والتي تطابق املعايري
واملوا�صفات العاملية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تلبية
احتياجات الطلب املتزايد على الوقود حملياً وعاملياً.
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المشروع يساهم
في تعزيز التزام

"البترول الوطنية"

بالبيئة النظيفة

تكرمي قيادات نفطية كويتية يف م�ؤمتر االحتاد اخلليجي للتكرير

�أهداف رئي�سية
للتعريف ب ��الأه ��داف الرئي�سية للم�رشوع،
�شاركت "البرتول الوطنية" يف م�ؤمتر االحتاد
اخلليجي للتكرير ( ،)GDAوالذي عقد م�ؤخر ًا
يف مملكة البحرين ،حيث قدم مهند�سا العمليات،
كري�شنان دان�ي��ال ،وو�سمية ال�شمري ،ورقة
عمل �رشحت املزايا التكنولوجية امل�ستخدمة
لت�صميم ال��وح��دات اجلديدة يف م�صفاة ميناء
عبداهلل� ،ضمن امل�رشوع.
و�أو�ضحت ورق��ة العمل� ،أن امل�رشوع يهدف
لتعزيز القدرة التحويلية لزيت الوقود منخف�ض
الكربيت ،لإنتاج منتجات ذات قيمة عالية ،من
خالل معاجلة منتجات قعر الربميل(،)BOB
وذل��ك با�ستخدام تقنيات التكرير الهوائي
للنفط امل�ت�ب�ق��ي ،وال�ت�ك���س�ير ال�ه�ي��دروج�ي�ن��ي
()ARDS /Coker /Hydrocracking
يف امل�صفاتني .و�سوف ي�شكل ذلك �إ�ضافة هامة
�إىل وحدات املعاجلة الهيدروجينية ،مما يعزز
ورقة العمل شرحت
المزايا التكنولوجية
الجديدة بمصفاة
ميناء عبداهلل

مكانة ال�رشكة ،لتكون رائ ��دة على م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة يف ه ��ذا امل �ج ��ال .ك�م��ا �سيتم تركيب
وح ��دات معاجلة ج��دي��دة� ،إىل ج��ان��ب مرافق
م�ساعدة ودع��م �إ�ضافية ،وجت��دي��د ال��وح��دات
القائمة يف امل�صفاتني ،بهدف تلبية املوا�صفات
العاملية ( ،)Euro-Vومواكبة ازدي��اد الطلب
على الوقود.
ي �� �ض��اف �إىل م ��ا ��س�ب��ق حت�ق�ي��ق ال �ت �ك��ام��ل بني
امل�صفاتني ،وزي ��ادة امل��رون��ة الت�شغيلية ،مع
حتقيق اال�ستخدام الأمثل للوحدات الأ�سا�سية
امل ��وج ��ودة ،مم��ا ي�ساهم يف خف�ض خم��زون��ات
امل��واد الو�سطى �إىل احلد الأدن��ى �أثناء عمليات
الإغ�ل�اق امل�ج��دول� ،أو غري امل�ج��دول للوحدات
الت�صنيعية .ويف �سبيل ذل��ك مت تعديل املرافق
ال �ث��ان��وي��ة (ال �ت �خ��زي��ن /اخل �ل��ط /ال�شحن/
اللوج�ستيات) ،بهدف دع��م عمليات التكرير
والتكامل معها.
مميزات بارزة
وتطرقت ورقة العمل �إىل بع�ض املميزات البارزة
(ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات) ،امل��وج��ودة يف الت�صميم،
واملطبقة يف م�صفاة ميناء ع �ب��داهلل مب�رشوع
الوقود البيئي ،مبينة �أن �أهم الوحدات اجلديدة
التي مت �إن�شا�ؤها بامل�صفاة ،هي:

 -1وحدة تقطري النفط اخلام ،والفراغي.
 -2وحدة �إزالة الكربيت من املتبقي اجلوي.
 -3وحده التك�سري الهيدروجيني.
 -4وحدة التقطري الهيدروجيني.
 -5املعاجلة الهيدروجينية للنافثا ،ووح��دة
�إعادة تدوير املواد احلفازة.
 -6ال� ��وح� ��دات امل �� �س��ان��دة /وح � ��دات �إن �ت��اج
الهيدروجني ،ووحدات معاجلة الكربيت.
 -7املرافق والوحدات الأخرى امللحقة.
وقت وتكلفة
وح��دة تقطري النفط اخل ��ام ،ووح ��دة التقطري
الفراغي :ي�ساهم ا�ستخدام وح��دة امت�صا�ص
ال�ضغط ( ،)preflashingلتخفي�ض �ضغط
ب��خ ��ار ال �ن �ف��ط اخل� � ��ام ،يف حت �ق �ي��ق وف � ��ورات
يف ال �ت �ك �ل �ف��ة وال� ��وق� ��ت (ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا ا� �س��م
.)schoepentoeter
ومتنع هذه امليزة التلون املحتمل للمنتجات،
تركيب وحدات معالجة
جديدة وتجديد
الوحدات القائمة
في المصفاتين
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ال�رشكة �رشحت خالل امل�ؤمتر �أهمية م�رشوع الوقود البيئي

كما يوجد مبادل عمودي يف نظام تربيد م�شعب
النفط اخل��ام للتخفيف م��ن احتمالية ح��دوث
الت�آكل املزمن ب�سبب تراكم املياه احلم�ضية.
قوانني جديدة
وح� ��دة �إزال � ��ة ال �ك�بري��ت م��ن امل�ت�ب�ق��ي اجل��وي
( :)ARDSاب �ت��دا ًء م��ن ع��ام � ،2020سيبد�أ
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين اجل ��دي ��دة مل�ن�ظ�م��ة امل�لاح��ة
الدولية ( ،)IMOوالتي تخف�ض احلد الأق�صى
ملحتوى الكربيت يف الوقود البحري من 3.5
�إىل  ،0.5%و�سي�ؤدي هذا �إىل زيادة املعرو�ض
م��ن زي��ت ال��وق��ود ع��ايل الكربيت (،)HSFO
الأمر الذي �سيحدث ا�ضطرابات �شديدة لدى
�رشكات التكرير.
وب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن م���شروع ال��وق��ود البيئي،
�ستتمتع م�صفاة ميناء عبداهلل بقدرة حتويلية
عالية ،مع زي��ادة يف التعقيد ،بوجود وح��دات
للتك�سري الهيدروجيني ،ووح ��دات التفحيم،
ووح ��دات �إزال ��ة الكربيت م��ن النفط املتبقي،
مما �سي�سمح لها ب�إنتاج زيت الوقود املتوافق
مع ��شروط منظمة املالحة العاملية ،ف�ض ًال عن
املنتجات الو�سطى.
وا�ستخدام مفاعل التدفق الأع�ل��ى (،)UFR
��ض�م��ن ن �ظ��ام امل �ف��اع��ل ذي احل ��و� ��ض ال�ث��اب��ت
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التكامل بين
المصفاتين وزيادة
المرونة التشغيلية
من أهداف المشروع

عملية املعاجلة والتك�سري ،ثم الف�صل بني
النفط والغاز.
ويف املرحلة الثانية يتم التك�سري مع نفط معاد
تدويره من دون تغيري ( ،)UCOوت�ساهم هذه
الطريقة يف تعظيم القدرة على اختيار النواجت
املتو�سطة ،والقدرة التحويلية العامة.
وتتم عملية التك�سري الهيدروجيني ب�شكل
فعال للغاية ،نظر ًا ال�ستخدام نظام توزيع
ال���س��ائ��ل ،وم ��ا ي�ترت��ب ع�ل��ى ذل ��ك م��ن ت��وزي��ع
مم �ت��از ل�ل�ق�ي��م وال �ه �ي��دروج�ين ع �ل��ى ح��و���ض
املادة احلفازة ،مما ي�سمح بتحقق اال�ستفادة
الق�صوى من هذه املادة.

( )Fixed Bedالتقليدي يف وح ��دة �إزال ��ة
ال�ك�بري��ت م��ن املتبقي ال �ه��وائ��ي �سي�ساهم يف
تنظيف اللقيم �شديد ال�صعوبة (نفط متبقي
ذو حمتوى كربيتي مرتفع) ،و�سيعطي تغذية
�أنظف ب�شكل كبري �إىل مفاعالت احلو�ض الثابت
امل�صب ،مما ي�ؤدي بدوره �إىل �إطالة عمر املعدة.
كما �سيتم حتقيق فائدة �إ�ضافية مع ا�ستخدام
تعزيز القدرة
نظام غ�شاء ال�سرتجاع الهيدروجني من الغاز وحده �إنتاج الهيدروجني :تعزيز القدرة على
عايل ال�ضغط مع درجة نقاء عالية.
املعاجلة الهيدروجينية يتطلب زي ��ادة كبرية
يف الهيدروجني .وي ��ؤدي اال�ستخدام املتكامل
موا�صفات عالية
وح���دة التك�سري ال�ه�ي��دروج�ي�ن��ي :م��ع ت��زاي��د ل ��وح ��دات م��ا ق�ب��ل ال �ت �ه��ذي��ب ،ووح� ��دة ت�ب��ادل
الطلب على ال��وق��ود ،ويف ذات الوقت الت�شدد التهذيب ( ،)HTERووح ��دة تهذيب بخار
يف موا�صفاته ،مت اختيار تكنولوجيا التك�سري امليثان (� )SMRإىل نتائج ج�ي��دة ،وحت�سني
الهيدروجيني ،ك�أف�ضل خيار مل�رشوع الوقود يف ك�ف��اءة ال�ط��اق��ة ،ب�سبب اال�ستخدام الفعال
ل�ل�ح��رارة الفائ�ضة م��ن وح ��دة ت�ه��ذي��ب بخار
البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
وتعمل وح��دة التك�سري الهيدروجيني هذه امليثان ( ،)SMRوذلك يف �إنتاج الهيدروجني
ع�ل��ى مرحلتني منف�صلتني ،ي�ت��م يف الأوىل با�ستخدام احلد الأدنى من الطاقة.

صحة
أول أكسيد الكربون

القاتل الصامت!
الت�سمم بغاز �أول �أك�سيد الكربون ،يعترب من �أخطر �أنواع الت�سممات،
حيث �أنه قد يودي بحياة الأفراد قبل �أن يدركوا وجود امل�شكلة ،نظر ًا
لأنه غاز عدمي اللون والرائحة والطعم.
ويعد حرق البنزين ،والأخ�شاب ،والربوبان ،والفحم النباتي ،وغري
ذلك من �أنواع الوقود �أهم م�صادر غاز �أول �أك�سيد الكربون.
ويرتاكم حول الأجهزة واملحركات يف الأماكن املغلقة التي ال يتم
تهويتها ب�شكل �صحيح ،حتى ي�صل �إىل م�ستويات خطرية.

الأ�سباب
يحدث الت�سمم بغاز �أول �أك�سيد الكربون عن
طريق ا�ستن�شاق �أب�خ��رة االح�ت�راق ،حيث �أن
العديد من �أجهزة وحمركات حرق الوقود تنتج
�أول �أك�سيد الكربون وكذلك احل��ال بالن�سبة
ل�شوايات الفحم ،وعندما تنت�رش كميات كبرية
من هذا الغاز يف الهواء امل�ستن�شق ،ف�إنه ي�ستويل

�إعداد :د .غيداء ال�رشيعان
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

على مكان الأك�سجني يف خاليا الدم احلمراء،
وهذا مينع الأك�سجني من الو�صول �إىل الأن�سجة
والأع�ضاء يف ج�سم الإن�سان ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
تلف خطري يف هذه الأن�سجة� ،أو حتى �إىل املوت.
وعادة ما تكون كمية �أول �أك�سيد الكربون التي
الأعرا�ض
تنتجها امل�صادر ال�سابق ذكرها غري مقلقة ،ولكن ت�شمل عالمات و�أعرا�ض الت�سمم ب�أول �أك�سيد
�إذا كانت يف مكان مغلق كلي ًا �أو جزئي ًا ،ف�إنها الكربون ما يلي:
ت�صل مل�ستويات خطرية ،وقد ت�سبب الت�سمم.
وت� ��زداد خ �ط��ورة الت�سمم ب�غ��از �أول �أك�سيد
ال �ك��رب��ون �أث �ن��اء ال �ن��وم ،يف ح ��ال �إذا تعر�ض
الأ�شخا�ص مل�ستويات �أعلى من امل�سموح بها.
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تنف�س االك�سجني النقي �أوىل خطوات العالج من الت�سمم

خطر م�ضاعف
• ال�صداع.
• ال�ضعف.
ت� ��زداد خ �ط��ورة ال�ت�ع��ر���ض ل �غ��از �أول �أك�سيد
• الدوخة.
ال�ك��رب��ون ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص يف احل ��االت
• الغثيان �أو القيء.
التالية:
• �ضيق يف التنف�س.
• الأجنة :متت�ص خاليا دم اجلنني �أول �أك�سيد
• االرتباك.
الكربون ب�سهولة �أكرب من خاليا دم الأ�شخا�ص
• عدم و�ضوح الر�ؤية.
البالغني ،وهذا يجعلهم �أكرث عر�ضة لل�رضر يف
• فقدان الوعي.
حاالت الت�سمم.
• الأط �ف��ال :يتنف�س الأط�ف��ال ب�رسعة �أك�بر من
م�ضاعفات
غ��از �أول �أك�سيد الكربون ي�سبب م�ضاعفات البالغني ،مما قد يجعلهم �أكرث عر�ضة للت�سمم
كثرية ،تتحدد �شدتها وفق ًا لطول فرتة التعر�ض ب�أول �أك�سيد الكربون.
• كبار ال�سن الذين يعانون من الت�سمم ب�أول
له ،ومن هذه امل�ضاعفات الآتي:
�أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون ق��د ي �ك��ون��وا �أك �ث�ر عر�ضة
• تلف دائم يف الدماغ.
للإ�صابة بتلف يف الدماغ.
• م�ضاعفات يف القلب ،قد تهدد احلياة.
• وفاة اجلنني� ،أو الإجها�ض لل�سيدات احلوامل • .الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض
القلب املزمنة ،وم��ن لديهم ت��اري��خ م��ن فقر
• قد ي�صل الأمر �إىل املوت.
ال ��دم ،وم�شاكل يف التنف�س ي�ك��ون��ون �أك�ثر
عر�ضة للإ�صابة بالت�سمم عند التعر�ض لأول
�أك�سيد الكربون.
ضيق التنفس
واإلغماء مع عدم
وضوح الرؤية أهم
أعراض التسمم
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الوقاية
ميكن �أن ت�ساعد بع�ض االحتياطات الب�سيطة
على الوقاية من الت�سمم ب�أول �أك�سيد الكربون،
ومنها:

• تركيب كا�شفات �أول �أك�سيد الكربون ،ويف�ضل
و�ضعها يف امل�ك��ان املخ�ص�ص للنوم باملنزل ،مع
فح�ص بطارياتها مرتني �سنوي ًا على الأقل ،ويف حال
�أ�صدر الكا�شف �صفارة الإنذار ،يجب ترك املنزل
واالت�صال على رقم خدمة الطوارئ (� ،)112أو
الإطفاء .وتتوفر �أجهزة الك�شف عن �أول �أك�سيد
الكربون للمنازل وال�سيارات والقوارب.
• فتح باب امل��ر�آب قبل بدء ت�شغيل ال�سيارة ،وال
ترتك ال�سيارة يف حالة ت�شغيل ملدة طويلة داخله،
خا�صة �إذا كان مت�صال باملنزل ،لأن يف ذلك خطورة
�شديدة ،حتى و�إن كان باب املر�آب مفتوح ًا.
• ا� �س �ت �خ��دام �أج� �ه ��زة ال� �غ ��از وف� �ق� � ًا للتعليمات
والإر� �ش ��ادات امل�ح��ددة ،وال يجب ا�ستخدام موقد
الغاز �أو الفرن لتدفئة املنزل �أو اخليمة .وال ت�ستخدم
�أجهزة ت�سخني امل�ساحات التي تعمل بحرق الوقود،
�إال يف وجود من يراقبها ،على �أن تكون الأبواب �أو
النوافذ مفتوحة لتوفري الهواء النقي.
المضاعفات
يحددها طول فترة
التعرض للغاز وقد
تصل للوفاة

الأطفال �أكرث ت�أثر ًا يف حال تعر�ضهم للت�سمم ب�أول �أك�سيد الكربون

• يجب و�ضع وا�ستخدام الأجهزة واملحركات
ال�ت��ي تعمل ب�ح��رق ال��وق��ود يف م��واق��ع تتمتع
ب��ال�ت�ه��وي��ة اجل �ي ��دة ،وت���ش�م��ل ه ��ذه الأج �ه ��زة،
�أف ��ران ال �غ��از ،و��ش��واي��ات الفحم ،و�سخانات
امل �ي ��اه ،وم ��واق ��د ال �ن ��ار ،وم ��ول ��دات ال�ك�ه��رب��اء
الثابتة واملحمولة ،ومواقد احلطب ،وحمركات
ال�سيارات وال�شاحنات.
• القيام ب�إجراء الإ�صالحات قبل العودة �إىل
م��وق��ع احل� ��ادث� :إذا ح��دث ت�سمم ب�غ��از �أول
�أك�سيد الكربون ،فمن الأهمية العثور على
م�صدر الغاز و�إ�صالحه قبل �أن تتم العودة
للمكان مرة �أخرى.
• ت��وخ��ي احل ��ذر عند العمل م��ع امل��ذي�ب��ات يف
الأماكن املغلقة� ،إذ �أنه ميكن لكلوريد امليثيلني
(م��ذي��ب م��وج��ود ع ��ادة يف ال��ده��ان وم��زي�لات
الطالء) �أن يتحول �إىل �أول �أك�سيد الكربون
عند ا�ستن�شاقه ،وبالتايل ي�سبب الت�سمم ،لذا
تركيب كاشفات
الغاز ضرورة
للوقاية من
أخطار التسمم

ال يجب ا�ستخدام امل��ذي�ب��ات يف امل�ن��زل �أث�ن��اء
وجود �أ�شخا�ص فيه ،و�أن يكون ا�ستخدامها
يف مناطق جيدة التهوية ،مع اتباع احتياطات
ال�سالمة املكتوبة على املل�صق بدقة.
الت�شخي�ص والعالج
ميكن �أن تكون عالمات الت�سمم بغاز �أول �أك�سيد
الكربون غري وا�ضحة ،لذا على ال�شخ�ص الذي
يعتقد �أنه �أ�صيب بالت�سمم الو�صول ف��ور ًا �إىل
الهواء النقي.
ولت�أكيد الت�شخي�ص ،قد يخترب الطبيب عينة
م��ن دم امل�صاب للت�أكد م��ن ن�سبة ال�غ��از يف
الدم.
ويعد ا�ستن�شاق الهواء النقي فور ًا �أهم خطوات
العالج ،ومن ثم احل�صول على الرعاية الطبية
الالزمة .وقد يتطلب الأمر املكوث بامل�ست�شفى،
�إذا كانت هناك �أع��را���ض ت�سمم ،حيث ي�شمل
العالج على الآتي:
• تنف�س الأك�سجني النقي ،من خالل �أقنعة الأنف
والفم ،وي�ساعد ذلك على و�صول الأك�سجني �إىل
كل �أع�ضاء و�أن�سجة اجل�سم .وقد يتطلب الأمر
و�ضع امل�صاب على جهاز التنف�س ال�صناعي،
�إذا مل ي�ستطع التنف�س مبفرده.
• ق �� �ض��اء وق� ��ت يف غ ��رف ��ة الأوك �� �س �ج�ين

امل���ض�غ��وط��ة ،ح�ي��ث يف ك�ث�ير م��ن احل ��االت
التي ي�صاب فيها ال�شخ�ص بالت�سمم ب�أول
�أك�سيد الكربون ين�صح بالعالج بالأك�سجني
ع��ايل ال�ضغط .ويعتمد ه��ذا ال �ع�لاج على
ا�ستن�شاق �أك�سجني نقي يف غرفة يكون
فيها �ضغط ال�ه��واء �أع�ل��ى مب�ق��دار مرتني
�إىل ثالث مرات من املعدل الطبيعي ،وهذا
ال�ع�لاج ي�رسع م��ن ا�ستبدال �أول �أك�سيد
الكربون بالأك�سجني يف الدم.
وي �ت��م ا� �س �ت �خ��دام ال �ع�لاج ب��الأك���س�ج�ين ع��ايل
ال�ضغط يف حاالت الت�سمم ال�شديد ،حيث �أنه
ي�ساعد على حماية �أن�سجة القلب والأن�سجة
الدماغية ،والتي تكون عر�ضة ب�شكل خا�ص
للإ�صابة نتيجة الت�سمم.
وقد ين�صح بالعالج بالأك�سجني عايل ال�ضغط
للن�ساء احلوامل لأن الأجنة هم �أكرث عر�ضة
للتلف جراء الت�سمم ب�أول �أك�سيد الكربون.
استنشاق هواء
نقي أول خطوات
العالج ثم اإلسراع
بالفحص الطبي
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تنمية
بشرية
حارب األفكار المحبطة

ُكن إيجابيًا
حت��ر���ص "ال��ب�ترول ال��وط��ن��ي��ة" على ن�شر ال��روح
الإيجابية بني موظفيها ب�شكل خا�ص ،وب�ين �أف��راد
املجتمع ب�شكل عام.
ويف هذا ال�صدد� ،أطلقت ال�شركة العديد من احلمالت
التي تخدم هذا التوجه ،مثل" :كن ريادياً" ،و"احتفل
ب��ق��درات��ك" .كما �أب��رم��ت اتفاقية م��ع جمعية "�إجن��از
الكويت" ،لتدريب ال��ط�لاب على امل��ه��ارات القيادية،
ونظمت العديد من املبادرات ،التي حتث الأف��راد على
تطوير الذات ،والعمل ب�إيجابية �ضمن منظومة الفريق
الواحد ،عرب ال َتعلم وتعديل �أمناط ال�سلوك والتفكري.
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الشركة أطلقت حمالت
لنشر اإليجابية
بين موظفيها وفي
أوساط المجتمع

�إدراك القوة الذاتية و�إطالق روح املبادرة عوامل تعزز الإيجابية

معنى الإيجابية
�أو املتجر ،ميكنه يف هذه احلالة �أن يجرب نوع ًا
�إذا ك��ان��ت ال�سلبية تعني ال�ت���ش��ا�ؤم واخل�م��ول جديد ًا من الطعام.
والالمباالة ،فال �شك �أن الإيجابية تعني التفا�ؤل
جتنب ال�سلبية
والن�شاط وحتمل امل�س�ؤولية ،كما �أنها حالة نابعة قد يحتوي احلديث الذاتي على العديد من الأمور
من ال�شخ�ص تتغذى على �شعوره بامل�س�ؤولية ،ال�سلبية التي يخاطب بها املرء نف�سه با�ستمرار،
و�إميانه بالعمل ،وكثري ًا ما يجد الإن�سان نف�سه وي ��ؤث��ر ه��ذا ال�صوت ال��داخ�ل��ي ع ��ادة على �أداء
حم ًال لتنازع اجلهتني ،والقرار يعود �إليه �أو ًال ال�شخ�ص ،وتفاعله مع العامل من حوله ،ومن
و�أخري ًا يف االنحياز لهذه �أو تلك.
املمكن �أن ت ��ؤدي هذه الأفكار املحبطة لل�شعور
بالدونية والنق�صان يف اح�ترام ال��ذات ،لذا ف�إن
ت�أمل اجليد
�أف�ضل ما ميكن للإن�سان فعله �أن يتخل�ص من
يواجه كل �شخ�ص منا العقبات يومي ًا ،فال يوجد
التفكري ال�سلبي عن طريق حماربة هذه الأفكار،
ي��وم مثايل ،وعند مواجهة مثل ه��ذه التحديات
والعمل على تغيريها ،وتقييم النف�س ب�صورة
يجب الرتكيز على الأ�شياء اجليدة وت�أملها ،مهما
واقعية ،وحماولة البدء يف التفكري ب�شكل جيد
كانت �صغرية ،فعلى �سبيل املثال ،عندما تواجه للح�صول على طاقة �إيجابية.
ال�شخ�ص م�شكلة يف حركة املرور ،عليه �أن يحول
طرق الإيجابية
ذلك �إىل �أمر �إيجابي ،حيث �أن ذلك �سيمنحه وقت ًا
�أك�بر لي�ستمع �إىل الأغ��اين املف�ضلة لديه� ،أو �إذا يجب �أن يدرك ال�شخ�ص ب�أنه لن يكون مثالي ًا طوال
الوقت ،و�أن��ه ميكن �أن يخطئ ويجرب الف�شل يف
كان الطعام الذي يرغب فيه غري متوافر يف املطعم
�أمور ووظائف متعددة ،وال�شخ�ص الإيجابي هو
من ال يركز على الف�شل ،بل يفكر فيما �سيفعله يف
اإليجابية تنبع من
املرة القادمة ،ويعمل على حتويل ف�شله �إىل در�س
الشخص وتتغذى
يتعلم منه.
وي�سعى الكثري م��ن الأ��ش�خ��ا���ص �إىل �أن يكونوا
على التفاؤل وحب
�إيجابيني يف خمتلف جماالت حياتهم ،فيحر�صون
العمل والمسؤولية
على البحث عن �أف�ضل ال ُطرق التي ت�ساعدهم على

امتالك ال�صفات واملهارات الإيجابية ،ومنها:
 رف�ض الأفكار ال�سلبية :يجب على الفرد مقاومة�أي فكرة �سلبية ،وعدم الرتاجع عن ذلك ،واحلر�ص
ب�شكل م�ستمر على الوجود يف �أجواء �إيجابية.
 ق��راءة ق�ص�ص النجاح :وهي من الدوافع التيت�شجع الفرد ليكون �إيجابي ًا ،حيث تزوده بالأفكار
ال�ت��ي جتعله يطبق الإي�ج��اب�ي��ة يف جميع ج��وان��ب
حياته.
 حتديد الأحالم :حر�ص الفرد على جتنب ال�شعوربالتعا�سة ،عن طريق اختيار وحتديد حلمه ي�شكل
اخلطوة الأوىل يف طريقه للنجاح.
 ممار�سة الت�أمل :ت�ساعد هذه املمار�سة على تقويةاجلوانب العاطفية والروحانية ب�شكل كبري ،كما
�أن�ه��ا ت�شحن �أف�ك��ار الإن���س��ان بقوة ت�ساعده على
التخل�ص من الأفكار ال�سلبية.
 ال �ت �ف��ا�ؤل :ع��ن ط��ري��ق ا�ستبدال ال�ف��رد للأفكارال�سلبية مبجموعة من الأفكار الإيجابية� ،أم� ًلا يف
التح�سني والتطوير الذي �سيجنيه م�ستقب ًال.
عدم المقارنة
باآلخرين وإدراك
قوتك الذاتية أمور
تجعلك أكثر إيجابية
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نظمت ال�رشكة العديد من املبادرات التي حتث الأفراد على تطوير الذات والعمل ب�إيجابية

 حتديد الأه��داف :ب�أن ي�ضع الفرد جمموعة منالأه��داف املنطقية ب�شكل دقيق ،ي�سعى لتحقيقها،
فو�ضع �أهداف منطقية يقلل من احتمالية الف�شل.
 االبتعاد عن املبالغة :بتجنب و�صف امل�شكالتب�أ�سلوب مبالغ فيه ،بل يجب �إعطاء امل�شكلة حجمها
احلقيقي دون تهويل الأمور.
 جتنب ا�ست�صغار الأعمال :يجب عدم تقليل الفردمن �ش�أن �أي عمل جيد ميكنه �إجنازه.
 الرتكيز على النتائج الإيجابية� :إن نظر الفرد�إىل النتائج املهمة التي حتققها الإيجابية يف جميع
جم��االت حياته يحفزه على ب��ذل مزيد من اجلهد
المتالك هذه ال�صفة.
 يجب على الفرد �أال يكلف نف�سه الأع�م��ال التيال تطيقها ،حيث �إن ه��ذا الأم��ر ي ��ؤدي �إىل �شعور
الإن�سان بالي�أ�س والفتور.
زيادة الإيجابية
ي�ضاف �إىل م��ا �سبق ،هناك �أي�ض ًا بع�ض الأم��ور
التي ميكن �أن جتعل ال�شخ�ص �أكرث �إيجابية ،كعدم
مقارنة النف�س بالآخرين ،و�إدراك القوة الذاتية،
و�إط�لاق ال�شخ�ص روح املبادرة يف كل ت�رصفاته،
وتثقيف النف�س والتعليم الذاتي.
وال ��ش��ك �أن ال�ت���صرف ب�شكل �إي �ج��اب��ي ي�ساعد
ال�شخ�ص �أي�ض ًا يف حلظات اال�ستياء على ا�ستجالب
�شعور ال�سعادة والإيجابية ،فال�شخ�ص الذكي،
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التمسك الدائم
باالبتسامة وحس
الفكاهة عوامل ترفع
مستويات التفاؤل

ه��و م��ن ينظر �إىل الإخ �ف��اق على �أن��ه جت��ارب نحو
الو�صول للنجاح.
وم ��ن ع��وام��ل رف ��ع م�ستويات الإي�ج��اب�ي��ة �أي���ض�اً
التم�سك الدائم باالبت�سامة ،وح�س الفكاهة ،وعدم
�أخذ الأمور كثري ًا على حمل اجلد ،وحماولة �صنع
يوم �إيجابي� ،أو �إج��راء تغيريات لل�شعور ب�شكل
�أف�ضل يف الأوقات ال�صعبة.
وع�ل��ى ال�شخ�ص الباحث ع��ن الإي�ج��اب�ي��ة� ،إج ��ادة
التوا�صل مع الآخرين ،وجتنب التقلبات يف التعامل
معهم ،و�أن يتقبل احل��زن والأمل ،لأن من اخلط�أ
توقع حياة مثالية و�سعيدة دائم ًا.

امل�صادر

• كتاب "الإيجابية يف حياتنا" -للم�ؤلف ف�ؤاد
بن عبداهلل احلمد  -يناير .2018
• ك�ت��اب "الإيجابية"  -ح�سام العي�سوي
�إبراهيم .2012
• م��و��ض��وع "�صفات �شخ�صية للتميز يف
الإيجابية" موقع (.)www.mawdoo3.com

�صفات ال�شخ�صية الإيجابية

 -1حب العمل :االنغما�س يف العمل يجعل
ال�شخ�ص يبتعد عن الأفكار ال�سلبية.
 -2ال�صدق :التعامل م��ع الآخ��ري��ن دون
�أي خداع �أو غ�ش ،وامتالك �سمعة طيبة،
واالبتعاد عن ال�شبهات.
 -3حما�سبة النف�س :احلر�ص على مراقبة
النف�س من �أجل حت�سينها.
 -4امل�ث��اب��رة وال�ع��زمي��ة� :شخ�ص ّية تتميز
بالإرادة وال�صرب ،وجتنّب الي�أ�س� ،أو امللل.
 -5ال�ت�ف�ك�ير امل �ت��وا� �ص��ل :ه��و االن���ش�غ��ال
بق�ضية� ،أو مو�ضوع ُم� ّدد ،وخ�صو�ص ًا
�إذا كان يحتاج �إىل حلول ا�ستثنائية.
 -6التحليل الإيجابي :هو التحليل املنطقي
للتجربة واملالحظة ،من �أجل الو�صول �إىل
اال�ستنتاجات املنا�سبة.
 -7العمل مع الفريق :الإدراك �أن الإن�سان
وحده ال ي�ستطيع تنفيذ كل �شيء ،بل ال بد
من العمل اجلماعي لإجناز الأعمال.
 -8التب�سيط والب�ساطة :التميز بالتوا�ضع
والب�ساطة بعيد ًا عن الغرور واال�ستعالء،
وامليل �إىل ر�ؤية الأمور ب�شكل مب�سط.
 -9الر�ؤية ال�شاملة� :إدراك املجتمع املحيط،
وال�ت�ع��ام��ل الإي �ج��اب��ي م��ع جميع جم��االت
احل� �ي ��اة ،دون اخل ��و� ��ض يف ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل،
ون�سيان الأهداف الهامة.

علوم
وتكنولوجيا

بدأت بالشمسية والمائية

الساعة

منذ �أن �أدرك الإن�سان مفهوم الوقت ،و�أهمية
التفريق بني احلا�ضر واملا�ضي ،وهو ي�سعى
ملعرفة التوقيت با�ستخدام و�سائل خمتلفة.
وع�بر �آالف ال�سنني ،ا�ستخدمت العديد من
الآالت لقيا�س وتتبع الوقت ،وظلت تتطور
وتتح�سن ب�شكل م�ستمر �إىل �أن اخرتع الإن�سان
ما يعرف بال�ساعة.
وال�ساعة هي �آل��ة ت�ستخدم يف معرفة وقيا�س
الوقت ،ويوجد منها العديد من الأنواع ،وكانت
بداياتها بال�ساعات ال�شم�سية قبل امليالد.

برع علماء المسلمين
بالعصور الوسطى
في صناعة وتطوير
الساعات
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للدورات الطبيعية ،مثل :دورة ال�شم�س ،ودورة
القمر ،والف�صول الأربعة.
وق �ب��ل �أن تظهر ال���س��اع��ات يف �شكلها احل��ايل
واملتعارف عليه الآن ،كانت احل�ضارات القدمية
ت�ستخدم ��س�ب� ًلا خمتلفة مل�ع��رف��ة ال��وق��ت ،مثل
االعتماد على الأجرام ال�سماوية واملاء.
وعلى مر الع�صور ظهرت �أدوات غريبة ملعرفة
ال��وق��ت ،ف�ق��د ك��ان��ت احل �� �ض��ارات ال �ق��دمي��ة ،مثل
ال�صينية ،وال�ي��اب��ان�ي��ة ،والفرعونية م��ن �أوائ ��ل
احل�ضارات املخرتعة لآالت ح�ساب الزمن ،وفيما
يلي نذكر �أهم هذه ال�ساعات.

اعتمد الإن�سان على ال�ساعة ال�شم�سية يف مالحظاته للدورات الطبيعية

تطوير
يف الع�صور الو�سطى ،برع العلماء امل�سلمون
يف �صناعة ال�ساعات ،وط��وروا �أن��واع متعددة
منها� ،إذ قاموا بتطوير ال�ساعات ال�شم�سية
�إىل ال�ساعات ال�شم�سية الدائرية ،بهدف قيا�س
الزمن والتقومي ،وال�ساعة ال�شم�سية النقّالة،
وال �ت��ي �سميت �أي �� �ض � ًا ب��ا��س��م ��س��اع��ة ال��رح�ل��ة،
وكذلك ال�ساعة الرخامية ،والتي تقوم ب�إعالن
الوقت ب�صوت رنان وم�سموع ،كما اخرتعوا
ال�ساعة املائية ،وال�ساعات الزئبقية ،وال�ساعات
الرملية ،وال�ساعات ال�شمعية.
خمرتع ال�ساعة
من هذا املنطلق ال ن�ستطيع القول ب��أنّ �شخ�ص ًا
واح��د ًا هو من اخ�ترع ال�ساعة ،فالإن�سان على
اخترعت الساعات
َ

الميكانيكية في

القرنين الرابع عشر
والخامس عشر للميالد
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مر الع�صور والأزمان اجتهد يف تطوير وابتكار
�أدوات لقيا�س الوقت والتقومي ،نظر ًا لأهمية
الوقت منذ بدء اخلليقة.
وم��ع التطور امل�ستمر لهذه الأدوات اخرتعت
ال�ساعة امليكانيكية يف القرنني ال��راب��ع ع�رش،
واخلام�س ع�رش ،ثم ال�ساعة "البندولية" الدقيقة،
على يد املخرتع الهولندي كري�ستيان هيوغينز
يف عام 1656ميالدية ،والتي تعترب �أول �ساعة
دقيقة ووا�ضحة لقيا�س الزمن ،كما متتاز بدقة
اخلط�أ فيها �أي�ض ًا حيث ي�صل �إىل ع�رش ثواين.
وبعد ذلك جاء املخرتع جورج غراهام ،الذي ط ّور
ال�ساعة البندولية ،وق ّلل ن�سبة اخلط�أ فيها لي�صل
�إىل ثانية واحدة فقط ،تلتها ال�ساعة الكهربائية،
ثم ال�ساعة الذرية.
ويف القرن الع�رشين من الع�رص احلديث اخرتع
امل�ه�ن��د���س ال �ك �ن��دي وواري � ��ن م��اري���س��ون �ساعة
الكوارتز ثالثية العقارب.
�أنواع ال�ساعات
�سعى الإن �� �س��ان على م��ر الع�صور �إىل حتديد
ال��وق��ت ب���أي �أداة م�ت��وف��رة ،وق��د تعلم معرفة
ال��وق��ت و�صنع ال�ساعات ع��ن طريق مالحظته

ال�شم�سية
تعد ال�ساعة ال�شم�سية من �أقدم ال�ساعات التي
اعتمد عليها الإن�سان يف مالحظاته للدورات
الطبيعية التي حتدث يف ال�سماء ،وكانت هذه
ال�ساعة عبارة عن �شواهد �صخرية �أو دوائر
عمالقة م�صنوعة من احلجر� ،أو �أي مادة
�أخرى ،بحيث كان الهدف منها ،هو حتديد
تعاقب الف�صول الأربعة� ،أو حركة النجوم
يف ال�سماء.
وتكمن وظيفة هذه ال�شواهد ال�صخرية �أنه يف
وق��ت معني من ال�سنة تكون ال�شم�س والقمر
على خط واحد مع بع�ض ال�صخور ،وبحدوث
ذلك يدرك العلماء �أنه قد بد�أ ف�صل جديد من
ف�صول ال�سنة.
�إن تق�سيم الأي ��ام �إىل �ساعات مل يكن يخطر
على بال الب�رش �إال منذ ما يقارب � 4000سنة
م�ضت ،فقد مت تق�سيم اليوم �إىل �أربع وع�رشين
�ساعة عن طريق البابليني ،وهم الذين ابتكروا
ال���س��اع��ة ال�شم�سية ،ال �ت��ي ك��ان��ت ع �ب��ارة عن
دائ ��رة عليها ع�لام��ات حم��ددة تبني ال�ساعات
بني �رشوق ال�شم�س وغروبها ،ويف و�سط هذه
الدائرة تنغر�س �ساق خ�شبية يقع ظلها على
الساعة البندولية
الدقيقة اخترعها
الهولندي كريستيان

هيوغينز عام 1656

الإن�سان على مر الع�صور اجتهد يف اخرتاع �أدوات تقي�س الوقت

العالمات املر�سومة ،ومع حركة ال�شم�س عرب
ال�سماء يتحرك ظل ال�ساق وي�شري �إىل الوقت،
وقد كانت فائدة ال�ساعة ال�شم�سية تتوقف على
الأي ��ام امل�شم�سة فقط ،حيث �إن�ه��ا ال تعمل يف
الأ ّيام غري امل�شم�سة� ،أو يف الليل.
املائية
�أدرك امل�رصيون القدامى ،منذ نحو � 3400سنة
�أن تدفق امل��اء من ثقب �صغري يف وع��اء ممتلئ
يحدث مبعدل ثابت ،وب�إدراكهم لهذه النقطة
الهامة مت اخ�تراع ال�ساعة املائية ،حيث كان
امل��اء يف هذه ال�ساعة يتدفق من ثقب قريب من
قاع وعاء من احلجر تارك ًا عالمات على جدران
الوعاء ،وهذه العالمات املحفورة على اجلدران
هي التي تبني ال�ساعات ،حيث يعرف النا�س
الوقت عن طريق النظر �إىل كمية املاء املتبقية
يف الوعاء.
الرملية
م��ع ب��داي��ة ال�ق��رن ال��راب��ع ع�رش ب��د�أ ا�ستعمال
ال�ساعة الرملية ،وقد كانت تعمل بنف�س طريقة
عمل ال�ساعة املائية ،وال�ساعة الرملية ب�شكلها
الب�سيط ،ه��ي ع�ب��ارة ع��ن انتفاخني زجاجيني

جورج غراهام طور
الساعة البندولية
وقلل الخطأ فيها
إلى ثانية واحدة

مت�صالن م��ن خ�لال عنق �صغري يف الو�سط،
تن�ساب الرمال من االنتفاخ الزجاجي العلوي
�إىل االنتفاخ الزجاجي ال�سفلي ،وبانتقال الرمال
من اجلزء العلوي يدرك املراقب �أن فرتة زمنية
معينة قد م�ضت.
امليكانيكية
م �ن��ذ م ��ا ي� �ق ��ارب  700ع� ��ام ظ �ه ��رت ال���س��اع��ة
امليكانيكية يف �أوروبا ،وهي تعمل على ا�ستخدام
�أوزان هابطة و�صاعدة ملعرفة الوقت ،وذلك عن
ط��ري��ق �أح ��د ال�ترو���س ال ��ذي يتحرك با�ستمرار
حتى يطلق رن�ين اجل��ر���س .ومل تكن ال�ساعات
امليكانيكية القدمية تذكر الوقت ،حيث مل تكن
بها عقارب كما هو احلال الآن ،و�إمنا كانت تطلق
�إ�شارة معينة عند مرور �ساعة كاملة ،وهذا الأمر
مل يكن على م�ستوى عال من الدقة.

البخورية
ع��رف ه��ذا ال�ن��وع ال�غ��ري��ب م��ن ال�ساعات يف
ال�صني واليابان ،وذل��ك يف القرن ال�ساد�س
امل �ي�ل�ادي ،وب �ق��ي م�ستخدم ًا ح�ت��ى ب��داي��ات
القرن الع�رشين ،وكانت هذه ال�ساعة مكونة
من ع�صا بخور له قيا�سات حمددة� ،إ�ضافة
�إىل وج��ود جم��رى حمفور يحتوي على عدة
�أن��واع من البخور ،وب�إ�شعال ع��ود البخور
ف�إنه لن ينتهي �إال بعد مرور �ساعة ،وعندما
تتغري رائحة البخور يدرك النا�س �أن �ساعة
من الزمن قد م�ضت.

امل�صادر

• ك �ت��اب "ث � ��ورة يف ال ��زم ��ن  -ال���س��اع��ات
وت�صنيع العامل احلديث" ،للم�ؤلف ديفيد
الندز -كامربدج .2000
• كتاب التكنولوجيا الفيزيائية "العلوم
واحل�ضارة يف ال�صني" ،اجلزء  ،2للم�ؤلف
نادمي جوزيف عام .1986
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ح��ول بع�ض اجل��وان��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

فوا ز
ا لبا قر
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك عديدة ،منها اجلهات الداخلية ،املتمثلة يف
خمتلف دوائ��ر و�أق�سام ال�شركة ،واجلهات
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
ف��واز حممود الباقر ،مهند�س �أول تن�سيق اخل��ارج��ي��ة ،م��ث��ل ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات
امل�شاريع يف دائرة امل�شاريع ( .)1تخرجت من احلكومية ،وك��ذل��ك امل��ق��اول�ين ،وامل��وردي��ن
( University of Missouri – Kansasاملحليني ،والعامليني.

 )Cityب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة • -ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

تخ�ص�ص الهند�سة امليكانيكية.
العمل يف القطاع النفطي ،حلم كل مهند�س
كويتي طموح ،منذ اختياره لدرا�سة �أي فرع
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
عملي يت�ضمن العديد من املهام ،منها مراجعة من فروع الهند�سة ،حيث يكت�سب هذا القطاع
الت�صاميم الهند�سية الأول��ي��ة للم�شاريع ،مكانة خا�صة لدى اجلميع ،ب�سبب اخلربات
وط��رح العقود ،والإ���ش��راف على تنفيذها،
القطاع النفطي
ونحر�ص خالل عملنا على تلبية احتياجات
امل�ستخدم النهائي املتمثل يف امل�صايف� ،أو
له مكانة خاصة
دائرة الت�سويق املحلي ،وغريهما من مواقع
والعمل فيه حلم
و�إدارات ال�شركة.
وه��ذا الأم ��ر يتطلب التن�سيق م��ع �أط��راف
كل مهندس كويتي
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الكبرية التي يك�سبها للعاملني فيه ،وتطويرهم
للعمل مبهنية واحرتافية .كما يتميز هذا القطاع
بالديناميكية ،وتنفيذ امل�شاريع ال�ضخمة التي
ت�صقل مهارات و�إمكانيات املهند�سني.
وق��د عملت لفرتة ق�صرية ج��د ًا بعد التخرج
من اجلامعة ب�إحدى الوزارات قبل ان�ضمامي
لأ�سرة �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،وهذه
الفرتة �أكدت يل انطباعاتي عن مزايا العمل يف
القطاع النفطي ،و�أدركت الفارق الكبري بينه،
وبني �أي قطاع �آخر.

• ه��ل مل���س��ت اخ �ت�لاف ب�ين احل �ي��اة العملية،
والدرا�سة النظرية؟

بالت�أكيد هناك اختالف كبري بينهما ،فمرحلة
الدرا�سة النظرية متثل التمهيد والتجهيز
للحياة العملية ،وهي مرحلة تت�سم ب�ضعف
اخل�ب�رات املكت�سبة� ،أم��ا احل��ي��اة العملية،

ال�سفر من الهوايات املف�ضلة لدى الباقر

والعمل امل��ي��داين ،فهو املحك الرئي�سي� ،إذ
يكت�سب خالله ال�شخ�ص الكثري من اخلربات يف
جوانب خمتلفة ،ويطور قدراته ب�شكل م�ستمر،
ومبرور الوقت ين�ضج فكرياً وعملياً.
وال �شك �أن اال���س��ت��ع��داد اجل��ي��د خ�لال فرتة
الدرا�سة والتح�صيل العلمي� ،سوف ي�ساعد
ال�شخ�ص على بدء حياة عملية موفقة.
ويف �أي ��ام ال��درا���س��ة ،ك��ان �أ���س��ات��ذة اجلامعة
دائماً ي�ؤكدون لنا �أهمية التمييز بني الدرا�سة
الأكادميية ،واحلياة العملية ،و�ضرورة الفهم
اجليد ملواد درا�سية �سيكون لها ت�أثري كبري يف
حياتنا العملية.

من التجارب ال�سابقة ،وا�ستخال�ص الدرو�س
طبيعة متغرية وخمتلفة عن الطرف الآخر.
وبف�ضل تراكم اخلربات التي اكت�سبناها امل�ستفادة.
من املمار�سات العملية ،ميكننا مواجهة • ما هي طموحاتك ،وما ال��ذي تود حتقيقه يف
ه��ذه التحديات ،وميكننا حل امل�شكالت امل�ستقبل؟
التي تعرت�ضنا.
طموحاتي يف جمال العمل كبرية جد ًا� ،إذ �أطمح

�أن �أكون ال�شخ�ص الذي يتم اللجوء �إليه يف كل
• هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
ال��ع��م��ل �ضمن ف��ري��ق ،والتن�سيق للو�صول الأمور التي تتعلق مبهام عملي.
ل�ل�أه��داف ،من �سمات �شخ�صيتي منذ ال�صغر • ،ما �أولوياتك يف احلياة؟
وقد عززت هذه ال�سمات عرب مزاولة الأن�شطة من دون �شك ،عائلتي على ر�أ�س �أولوياتي،
النقابية �أثناء الدرا�سة ،ثم من خالل الدورات و�أمتنى تربية �أبنائي ليكونوا عنا�صر فاعلة
التدريبية التي ح�صلت عليها يف "البرتول يف املجتمع ،ثم ي�أتي بعد ذلك تطوير الذات.
الوطنية".

• ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل؟ • ما �أهم الإجنازات التي حققتها يف جمال العمل؟
وكيف تتغلب عليها؟
تختلف الإجن��ازات باختالف طبيعة العمل،

م��ن يعمل مب��ج��ال تنفيذ امل�����ش��اري��ع ،يواجه وي��ع��د االح��ت��ف��اظ ب�سجل ���س�لام��ة خ ��ايل من
وب�صفة دائ��م��ة حت��دي��ات كثرية ج ��د ًا ،نظر ًا احلوادث يف جميع الأعمال التي �شاركت بها من
لتعامله مع العديد من الأطراف ،التي لكل منها �أهم الإجنازات التي حققتها .كما �أن االحتفاظ
بعالقات قوية ،وتوا�صل فعال مع جميع من
عملت معهم يعد �إجناز ًا �آخر.
تراكم الخبرات
والتنسيق المبكر
لألعمال سبيلي
لمواجه التحديات

• ما هي ر�ؤيتك بالن�سبة لتطوير الذات؟

�أرى �أن التطوير ي�أتي عرب االنخراط بالعمل،
ومبواجهة ال�صعاب بت�أين ،وبالتفكري ب�إيجابية،
واخلو�ض يف �أعمال ومهام جديدة ،والتعلم

• ما هي هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟

ال�سفر هوايتي املف�ضلة ،كما �أح��ب ممار�سة
الريا�ضة ،للمحافظة على لياقتي البدنية.
وم��ؤخ��ر ًا ب��د�أت ت�ستهويني ال��ق��راءة ملختلف
�أنواع الكتب ،وال زلت �أف�ضل الكتب الورقية
على الن�سخ الإلكرتونية.
التطوير يأتي
باالنخراط في العمل
ومواجهة الصعاب
بتفكير إيجابي
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هل تعلم ؟

•�أن �أول قارب بحري عرف عام  4000قبل
الميالد في الح�ضارة الم�صرية القديمة.
•�أن ما يقارب من  205مليار ر�سالة �إلكترونية
تر�سل عبر البريد الإلكتروني ب�شكل يومي.
•�أن �أنواع �أ�سماك القر�ش تختلف من حيث
ال�شكل ،والحجم ،والمناطق التي تعي�ش
فيها ،ونظامها الغذائي.

معلومات عامة

•يحتوي ج�سم الطفل عند والدته على  300عظمة،
يندمج بع�ضها �أثناء النمو لي�صل عددها بعد ذلك �إلى
 206عظام.
تم العثور عليها في
•�أول
َ
ال�صوف ّ
مالب�س م�صنوعة من ّ
القرن الأول قبل الميالد.
•�أثبتت درا�سة �سويدية �أن �شرب القهوة ي�ساهم في
بال�سرطان.
التقليل من الإ�صابة ّ

كلمات

•ال�ضعيف ،هو الذي ال يعرف �سر قوته.
•قارئ الحرف ،هو المتعلم ،وقارئ الكتب،
هو المثقف.
•ال �أجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها ،ف�أنا ال
�أجيد ال�سباحة في الوحل.
•الخوف ال يمنع الموت ،لكنه يمنع الحياة.

من الكويت

•باب دكالة :محمية طبيعية� ،أقيمت حديث ًا قبل
� 5أعوام على م�ساحة كبيرة بين مزارع العبدلي �شمال
الكويت.ت�ضم بين جنباتها  400نوع من الحيوانات
والطيور.
•ج�سر ال�شيخ جابر :يعد ركيزة �أ�سا�سية في مرحلة
تطوير البنية التحتية في البالد حيث ي�صل مدينة
الكويت بمنطقة ال�صبية مخت�صر ًا الم�سافة بينهما
من  104كيلومترات �إلى  37.5كيلومتراً .ويعد رابع
�أطول ج�سر بحري في العالم.

شخصيات

نجيب محفوظ � ..أديب وروائي م�صري م�شهور�ُ ،سمي برائد الرواية العربية ،ويُعدّ �أول عربي ح�صل على جائزة "نوبل"
العالمية للآداب في عام  .1988ولد في حي الح�سين في محافظة القاهرة عام  ،1911وقد ُ�س ّمي با�سم مركب ،على ا�سم
الطبيب الذي �أ�شرف على والدته المتعثرة" ،نجيب با�شا محفوظ" ،وذلك تقدير ًا من والده للطبيب .التحق بجامعة
القاهرة عام  ،1930وح�صل على البكالوريو�س في الفل�سفة ،ثم بد�أ بعدها في التجهيز لر�سالة الماج�ستير عن "الجمال
من�صب
في الفل�سفة الإ�سالمية" ،ولكنه تراجع وركز على الأدب .عمل محفوظ في عدة وظائف حكومية ،وكان �آخر
ٍ

�شغله ،هو رئي�س مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة العامة لل�سينما ،ثم تقاعد بعدها ،و�أ�صبح كاتب ًا في م�ؤ�س�سة الأهرام .من �أ�شهر
�أعماله الأدبية كفاح طيبة ،والقاهرة الجديدة ،وزقاق المدق ،وخان الخليلي ،وبداية النهاية ،وبين الق�صرين ،وال�سراب،
وال�سكرية ،وق�صر ال�شوق ،وقد توفي عام  2006عن ُعمر ناهز  95عام ًا.
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• •عاملون في م�صفاة ال�شعيبة �أثناء التدريب على كيفية ا�ستخدام
معدات الإطفاء الأولية.
• •موظفو الأمن والحرا�سة �أثناء التفتي�ش على الهويات وت�صاريح
دخول العاملين �إلى م�صفاة ال�شعيبة.

الوطنية :عدد مار�س 1975
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