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الرت�شيد � ..ضرورة
تناولنا يف كلمة ال�ع��دد املا�ضي ق�ضية ه��ام��ة ه��ي اال�ستدامة،
و�أو��ض�ح�ن��ا كيف �أن �رشكتنا ت��رك��ز على ه��ذا البعد يف جممل
م�شاريعها و�أن�شطتها ،حيث ت�سعى با�ستمرار �إىل �ضمان
اال�ستغالل الأمثل للموارد ،واملحافظة على البيئة ،ومبا ي�سهم
يف حتقيق اال�ستدامة لهذه املوارد ،وبالتايل ال تقت�رص اال�ستفادة
منها على �أجيالنا احلالية ،بل متتد لت�شمل كذلك الأجيال القادمة.
ولأن املاء هو �أ�سا�س احلياة ،وهو من �أهم املوارد التي �سخرها اهلل
تعاىل للإن�سان ،ف�إنه يتوجب املحافظة عليه ،وتر�شيد ا�ستخدامه،
خا�صة مع كون بالدنا من �ضمن البلدان التي تعاين من �شحة
امل�صادر املائية الطبيعية ،وتعتمد بدرجة �أ�سا�سية يف �سد حاجتها
من مياه ال�رشب على حمطات حتلية املياه.
وكذلك احلال بالن�سبة للطاقة الكهربائية ،التي باتت املجتمعات
تعتمد عليها ب�شكل �شبه كلي يف ت�سيري �ش�ؤون حياتها� ،سواء
يف املنزل� ،أو يف نطاق العمل ،والرتفيه ،وغ�ير ذل��ك الكثري من
املجاالت التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالكهرباء ،وال ميكن لها
اال�ستغناء عنها حتت �أي ظرف.
و�أمام م�س�ؤوليتنا جتاه جمتمعنا ،وحر�صنا على �أداء دورنا يف
حتقيق تنميته ،كان لزام ًا علينا �أال نقف موقف املتفرج �أمام ما
نلم�سه من هدر كبري يف ا�ستهالك الكهرباء واملاء ،لذا فقد �أولت
ال�رشكة اهتمام ًا خا�ص ًا بق�ضية الرت�شيد ،واتخذت جمموعة
من التدابري يف من�ش�آتها ،والتي �أ�سفرت عن تقلي�ص ملمو�س
يف ا�ستهالك الطاقة ،ق � ِّدر م��ردوده مباليني الدنانري على مدى
�سنوات قليلة.
الرت�شيد �رضورة تتطلب ت�ضافر اجلهود ،فكل فرد منا يتحمل
م�س�ؤولية جناح هذا امل�سلك الذي ي�صب يف �صالح اجلميع.

خلود �سعد املطريي

مؤتمرات

رعاية ماسية من "البترول الوطنية"

مؤتمر مصنعي الغاز الـ27
"حت�سني الكفاءة يف ت�صنيع الغاز الطبيعي– من البئر �إىل امل�ستهلك"...
هذا كان مو�ضوع امل�ؤمتر ال�سنوي الـ  27جلمعية م�صنعي الغاز -فرع
جمل�س التعاون اخلليجي يف دولة الكويت ،الذي رعته �شركة البرتول
الوطنية الكويتية م�ؤخر ًا.
وجاءت رعاية ال�شركة للم�ؤمتر للت�أكيد على �أهمية تعظيم قيمة ثروات
الكويت من املواد الهيدروكربونية ،من خالل تطبيق �آخر ما تو�صلت
�إليه التطبيقات يف �صناعة الغاز يف املنطقة والعامل ب�أ�سره ،وامل�شاركة
يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات وبرامج حت�سني الكفاءة .وكذلك لتبادل
اخلربات الفنية ،وال�سعي احلثيث لبلوغ التميز الت�شغيلي ،ما من �ش�أنه
امل�ساهمة يف بناء منطقة واعدة متتاز بالكثري من الكفاءة يف ت�صنيع الغاز.
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هاشم :إنتاج الغاز

يصل لـ  3.5مليارات

قدم مكعبة عام

2032/2031

الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية �أثناء �إلقاء كلمته

البدر تط ّرق �إىل تطور �صناعة الغاز يف الكويت

�صناعة الغاز
ر�ؤية ال�رشكة يف �أن تكون �رشكة تكرير رائدة
خ��زان��ات ،ت�صل قدرتها التخزينية ال�صافية
لقد كان الغاز الطبيعي ،وال زال ،عام ًال �أ�سا�سي ًا عاملي ًا من خالل �أدائها الت�شغيلي املتميز.
3
�إىل  225.000م  ،وم �ع��دل ت���صري��ف ي�صل
يف اقت�صاد البالد� ،إذ �أن للكويت تاريخ ًا حاف ًال
�أهداف رئي�سية
�إىل  3.000مليارات وحدة حرارية بريطانية
يف ا�ستك�شاف الغاز الطبيعي وت�صنيعه.
ومتلك "البرتول الوطنية" تاريخ ًا طوي ًال يف الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،باليوم ( ،)BBTU/Dayو�سريى النور عام
جمال تطوير �صناعة الغاز التي ر�أت النور عام ها�شم ها�شم ،قال يف كلمة افتتح بها امل�ؤمتر ،2022 -م�شري ًا �إىل �أنه وقع االختيار على الغاز
 ،1979عندما بد�أ ت�شغيل �أول جممع لت�صنيع نيابة عن وزي��ر النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء الطبيعي امل�سال ليكون م�صدر ًا حملي ًا رئي�سي ًا
الغاز يف الكويت ،وحت��دي��د ًا يف م�صفاة ميناء د .خالد الفا�ضل� ،إن "ا�سرتاتيجية التكرير ل�ل��وق��ود يف ال�ك��وي��ت ،لأن ��ه ي�شكل ح��ال��ة تناغم
املحلية يف امل�ؤ�س�سة لعام  ،2040بنيت على �أربعة وان�سجام بني الطاقة والبيئة ،نظر ًا �إىل جدواه
الأحمدي التابعة لل�رشكة.
وا�ستمر تطور �صناعة الغاز الكويتية ،حتى �أه��داف رئي�سية ،ه��ي :التو�سع االقت�صادي يف االقت�صادية من ناحية ،ومن ناحية �أخرى �أثره
و�صل �إنتاجها الآن �إىل  1.9مليار قدم مكعبة التكرير املحلي ،والتمكن من �إنتاج املزيد من غاز النظيف على البيئة.
م�شاريع ا�سرتاتيجية
م��ن ال�غ��از الغني ب��ال�ي��وم .وال ت ��زال ال�رشكة احلقول ،وت�شغيل �أ�صول ال�رشكة طبق ًا لأف�ضل
اجل�ه��ة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�ق��وم بت�صنيع الغاز املعايري الدولية� ،إ�ضافة �إىل تلبية الطلب املتزايد م��ن جهته� ،أك ��د الرئي�س التنفيذي لل�رشكة،
يف ال �ك��وي��ت ،حت��ت مظلة م��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول على الوقود على امل�ستويني املحلي والعاملي" .وليد البدر� ،أنه على مر ال�سنني ،ا�ستمر تطور
ت�صنيع الغاز يف الكويت ،بالتزامن مع �أعمال
الكويتية.
تطور وتو�سع
ا�ستك�شاف الغاز يف احل�ق��ول ،لي�سفر ذل��ك عن
وت�ستند ر�ؤي� ��ة ال���شرك��ة يف زي� ��ادة ق��درات�ه��ا
لت�صنيع ال �غ��از �إىل ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة و�أ�ضاف ها�شم �أنه من امل�أمول �أن يتو�سع تطور ال�ع��دي��د م��ن امل�شاريع املهمة واال�سرتاتيجية
� ،2040إذ ت�ؤدي دور ًا بارز ًا يف تطويرها ،ممثلة الغاز ب�شكل كبري لت�صل احلقول اجلورا�سية ملعاجلة وت�صنيع الغاز ،مثل م�رشوع ا�سرتجاع
لقطاع التكرير وال�صناعات البرتوكيماوية .يف �شمال ال�ب�لاد �إىل ك��ام��ل طاقتها الإنتاجية ال �غ��ازات احلم�ضية ( )AGRPع��ام ،2000
ووف �ق � ًا ال�سرتاتيجية تكرير  ،2040تتمثل �إىل  3م �ل �ي��ارات ق ��دم م�ك�ع�ب��ة ي��وم �ي � ًا بحلول ملعاجلة ه��ذه ال �غ��ازات يف ال�ك��وي��ت ،وم���شروع
 ،2024/2023و�سي�صل �إن�ت��اج الكويت من
الشركة تملك
البدر :تشغيل
الغاز �إىل حدوده الق�صوى عام ،2032/2031
مب��ا يقدر ب�ـ  3.5مليارات ق��دم مكعب قيا�سي
تاريخ ًا طوي ً
ال
خط الغاز
يومي ًا.
بمجال تطوير الغاز
الخامس بحلول
و�أو�ضح �أنه هناك م�رشوع عمالق لبناء مرافق
بدأته عام 1979
نهاية 2019
ال� �س �ت�يراد ال �غ��از الطبيعي امل���س��ال يف منطقة
ال��زور ،بقيمة  2.9مليار دوالر ،ي�شمل بناء 8

5

ها�شم والبدر يكرمان و�ضحة اخلطيب

م�صنع ا�سرتجاع الإيثان عام  ،2008لإنتاج
اللقيم الالزم ل�صناعة الكيماويات البرتولية.
خط الغاز الرابع
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ع�ل�اوة على ذل ��ك ،ق��ام��ت ال�رشكة
بت�شغيل خ��ط ال�غ��از ال��راب��ع ع��ام  ،2015ال��ذي
ي�ستخدم �أح��دث �أن ��واع التكنولوجيا يف ت�صنيع
الغاز بقدرة تبلغ  805ماليني قدم مكعبة قيا�سية
من الغاز يومي ًا ،متوقع ًا �أن يتم مع نهاية 2019
ت�شغيل خط الغاز اخلام�س ،بطاقة �إنتاجية مماثلة،
لي�ساهم يف رفع الطاقة الإجمالية لل�رشكة لت�صنيع
الغاز �إىل  3.1مليارات قدم مكعبة قيا�سية يومي ًا.

ا�سرتاتيجية التكرير
وت �ق��وم ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ت�ك��ري��ر يف "ال �ب�ترول
الوطنية" على �أرب �ع��ة �أه ��داف رئي�سية ،هي:
التو�سع االقت�صادي يف التكرير املحلي ،وتعزيز
القدرة على �إنتاج املزيد من الغاز من احلقول
النفطية ،وت�شغيل �أ�صول ال�رشكة طبق ًا لأف�ضل
املعايري ال��دول�ي��ة ،بالإ�ضافة �إىل تلبية الطلب
امل�ت��زاي��د على ال��وق��ود على امل�ستويني املحلي
والعاملي.
وفيما يتعلق بزيادة �إنتاج الغاز من احلقول،
ت�سعي ال�رشكة دائما �إىل التطوير واال�ستثمار
يف املجمع اخلا�ص بت�صنيع الغاز ،لتلبية الطلب

ر�ؤ�ساء اجلل�سات النقا�شية
 رئي�س فريق ت�شغيل م�رشوع الوقودالبيئي ،عبد اهلل العجمي ،تر�أ�س جل�سات
ت�صنيع الغاز.
 رئي�س ف��ري��ق -عمليات ال�غ��از م�صفاةالأح �م��د ،فهد العجمي ،ت��ر�أ���س جل�سات
ت�صنيع الغاز.
 رئ � �ي � ��� ��س ف � ��ري � ��ق دائ � � � � ��رة ال��ب��ح ��ثوال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا� ،شيماء �أم �ي�ن ،ت��ر�أ��س��ت
جل�سات معاجلة الغاز.
 رئي�س ف��ري��ق -م��رف��ق ا��س�ت�يراد الغازالطبيعي امل�سال م�صفاة الأحمدي ،خالد
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العجمي ،ت��ر�أ���س جل�سات �ضمان تدفق
الغاز.
 رئ �ي �� ��س ف� ��ري� ��ق -ع �م �ل �ي��ات م���ص�ف��اةالأح�م��دي� ،أحمد �شنات ،تر�أ�س جل�سات
حت�سني الت�صنيع.
 رئ �ي ����س ف ��ري ��ق -ال �� �ص �ي��ان��ة م���ص�ف��اةالأحمدي ،حيدر دروي�ش ،تر�أ�س جل�سات
دمج الأ�صول.
 رئي�س فريق هند�سة ت�صنيع (الغاز)م�صفاة الأحمدي� ،صالح اجلطيلي ،تر�أ�س
جل�سات عملية التجفيف.

الكويتي املتزايد على الغاز حتى عام ،2040
وهو ما يتطلب بناء وت�أمني من�ش�آت ومعدات
�إ�ضافية ملعاجلة وت�صنيع الغاز يف امل�ستقبل،
م �ث��ل م���ص�ن��ع ج ��دي ��د ل �غ ��از ال� �ب�ت�رول امل���س��ال
( ،)LPGوم�رشوع حتديث ا�سرتجاع الغازات
احلم�ضية (. )AGRP
�أم ��ا بخ�صو�ص ت�شغيل �أ� �ص��ول ال���شرك��ة طبقاً
لأف�ضل املعايري ال��دول�ي��ة ،ف ��إن ال�رشكة ت�سعى
با�ستمرار لتحقيق التميز الت�شغيلي من خالل
تبني �أف�ضل املمار�سات املتاحة عامليا ،بالإ�ضافة
�إىل العمل امل�ستمر لتحديد الثغرات الرئي�سية يف
الكفاءة با�ستخدام الطاقة وال�صيانة واالعتمادية.
�أدوات حت�سينية
وع�لاوة على ذلك ،تبذل ال�رشكة جهود ًا حثيثة
لتطبيق �أدوات حت�سينية لتحقيق �أعلى املعايري
فيما يتعلق مب�ؤ�رش �شدة ا�ستهالك الطاقة (،)EII
وجهوزية الوحدات الت�شغيلية ،واحلفاظ على
التميز الت�شغيلي طبق ًا لأرف��ع املعايري الدولية.
إنتاج الكويت
الحالي من الغاز

وصل  1.9مليار

قدم مكعبة

الرئي�س التنفيذي ي�ستمع ل�رشح يف �أحد الأجنحة امل�شاركة يف امل�ؤمتر

الخطيب600 :

متخصص في الغاز
حول العالم شاركوا
بالمؤتمر

ولتحقيق ما ت�صبو �إليه من الإجراءات ال�سالفة
الذكر ،لذلك تبنت ال�رشكة العديد من الربامج،
مثل �أمتتة م�ؤ�رش "�سولومون" ،وبرنامج "�شل
برامي" ( ،)SHELL PRIMEلتعزيز بلوغ
ال�رشكة التميز الت�شغيلي.
 600متخ�ص�ص
من ناحيتها� ،أو�ضحت مديرة دائ��رة اخلدمات
الفنية مب�صفاة ميناء الأحمدي ،رئي�سة جمعية
م�صنعي ال�غ��از يف جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
و�ضحة �أحمد اخلطيب� ،أن لقاء هذا العام يعترب
حدث ًا خا�ص ًا� ،إذ ي�ست�ضيف فرع اجلمعية ولأول
م��رة امل ��ؤمت��ر ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية م�صنعي
الغاز– الفرع الأوروبي وجمعية م�صنعي الغاز–
املنتجات الو�سطى ،فرع الواليات املتحدة.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن امل�شاركات يف ه��ذه ال��دورة من
امل�ؤمتر جتاوزت  600متخ�ص�ص يف الغاز حول
ال�ع��امل ،وه��ذا يعطينا احل��اف��ز وال�ق��درة لتحقيق
مزيد من النمو والو�صول �إىل هدفنا املن�شود يف
�أن نكون مركز ًا فني ًا لل�رشكات يف هذه املنطقة.

تبادل تقني
و�أوردت اخلطيب موجز ًا عما حققته جمعية
م�صنعي الغاز منذ م�ؤمتر العام املا�ضي ،م�شرية
�إىل �أن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،جنحت
يف تنظيم زي��ارة للتبادل التقني مع �رشكة غاز
البحرين الوطنية (بانغاز) ،على دفعتني من
� 4إىل � 16أغ�سط�س  ،2018لتعريف موظفي
(بانغاز) على �أحدث تقنيات
( ،)Turbo-Expanderال�ت��ي ُج�ه��ز بها
خ��ط ال �غ��از ال��راب��ع يف ال���شرك��ة� ،إ��ض��اف��ة �إىل
م�شاركتهم ب��اخل�برة املكت�سبة وال ��درو� ��س
امل�ستفادة �أثناء تد�شني وحدة الغاز املذكورة.

رفع الطاقة اإلجمالية
لتصنيع الغاز

إلى  3.1مليارات

قدم مكعبة

كما مت �إجراء زيارات �إىل الوحدات الإنتاجية،
بالإ�ضافة �إىل �إجراء مناق�شات تقنية يف مركز
التدريب التابع لل�رشكة ،وغرفة التحكم يف
وح��دات الغاز ،هذا بالإ�ضافة �إىل عقد اللقاء
الأول لـــ "الطاولة امل�ستديرة" ح��ول حتلية
الغاز يف نوفمرب .2018

�أوراق عمل
ت�ضمنت �أوراق العمل يف امل�ؤمتر:
 حت�سني وحدات معاجلة غاز البرتول امل�سالدرا�سة حالة (الفر�ص الكامنة ال�ستطاعة وحدة
املعاجلة).
 اك�ت���ش��اف الأخ �ط ��اء و�إ��ص�لاح�ه��ا يف وح��دةمعاجلة الغاز الذيلي.
 من ��وذج تخطيط ط��وي��ل امل ��دى خل�ط��وط غازالبرتول امل�سال.
 هبوط ال�ضغط العايل لل�صندوق ال�ب��ارد يفخط غاز البرتول امل�سال الرابع يف م�صنع الغاز
مب�صفاة الأحمدي.

 ا��س�ترج��اع غ ��ازي ال�بروب��ان وال�ب��وت��ان من�أ� �س �ف��ل م��زي��ل غ ��از امل �ي �ث��ان ب ��وح ��دة تخفيف
االنبعاثات.
 انخفا�ض عائد �سفينة غاز البرتول امل�سال منخالل زيادة معدل التحميل.
 ف��ر���ص حت���س�ين ال��رب�ح�ي��ة م ��ن خ�ل�ال دم��جال�ت�ك��ري��ر احل ��ايل وال�ك�ي�م��اوي��ات ال�ب�ترول�ي��ة يف
الكويت.
 فر�ص حت�سني م�صنع الغاز الطبيعي امل�سال. م�ن��ع وتخفيف و�إدارة ه �ي��درات ال �غ��از يفخطوط �أنابيب الغاز الطبيعي.
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فعاليات
ملتقى حاضر فيه الدعيج

الحوكمة واملخاطر
ما هي خماطر تكنولوجيا املعلومات؟ وم��ا �أهمية التبليغ عنها؟ وما
التحديات التي تواجه دوائر تقنية املعلومات يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
العمالقة؟
تلك كانت �أ�سئلة طرحتها "البرتول الوطنية" خالل م�شاركتها يف الدورة
الثانية مللتقى الكويت للحوكمة واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات
( ،)GRCالذي عقد بفندق "فور�سيزنز" حتت رعاية اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات.
وعلى مدار ثالثة �أيام (من  7-5مار�س املا�ضي) ،هي عمر امللتقى ،ناق�ش
جمموعة من املتخ�ص�صني واال�ست�شاريني ،من اجلهات احلكومية ،والبنوك،
وال�شركات النفطية ،و�شركات التدقيق املايل ،و�شركات تكنولوجيا وتقنية
املعلومات� ،أربعة حماور رئي�سة هي :تدقيق نظم املعلومات والت�أمني،
احلوكمة واملخاطر والإدارة ،االمتثال واخل�صو�صية ،والأمن الإلكرتوين.

8

العـدد  - 494مايو 2019

المؤسسات والشركات
المتميزة بأعمالها
ترتفع بها نسبة مخاطر
تقنية المعلومات

الدعيج ي�رشح مفهوم املخاطر وارتباطها با�ستخدام التكنولوجيا

خماطر التكنولوجيا
�أول املتحدثني يف امللتقى ،ك��ان مدير دائ��رة
تقنية امل �ع �ل��وم��ات يف "ال� �ب�ت�رول الوطنية"،
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال��دع �ي��ج ،ح�ي��ث ق ��دم حم��ا��ضرة
بعنوان "تبليغ �أ�صحاب امل�صلحة عن خماطر
تكنولوجيا املعلومات" ،ا�ستعر�ض خاللها
التحديات التي تواجه دوائر تقنية املعلومات
يف ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العمالقة.
وق ��ال ال��دع�ي��ج �إن "ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
الناجحة ،هي التي تواكب التطور يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ،مع الرتكيز على �إدارة
املخاطر للحد منها" ،الفت ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات املتميزة يف �أعمالها يكون لديها
خم��اط��ر م��رت�ف�ع��ة ،وي �ج��ب عليها �أن متتلك
القدرة على الت�صدي لهذه املخاطر ،ومواجهة
التحديات ب�شكل م�ستمر.
م�صاف رقمية
و�أ�شار الدعيج �إىل �أن ال�رشكة جنحت يف حتويل
تحويل مصفاتي
ميناء عبداهلل
وميناء األحمدي
إلى رقميتين

م�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي �إىل
م�صاف رقمية.
وتطرق الدعيج يف جو تفاعلي مع احل�ضور
�إىل م�ف�ه��وم امل �خ��اط��رة ،م�ب�ي�ن� ًا �أن �ه��ا "ج��زء
طبيعي من م�شهد الأعمال اليومية ،ويف حال
ُترِك هذا امل�شهد من غري �إدارة ،ف�إن النتيجة
غري م�ضمونة النتائج ،الفت ًا �إىل �أن خماطر
تكنولوجيا املعلومات ،وال�ت��ي ع��ادة م��ا يتم
جتاهلها ،مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا با�ستخدام
التكنولوجيا ،وه��ذه املخاطر تُقا�س ح�سب
ال�صيغة التالية :ظهور التهديد ،وح�سا�سية
املنتج ،وقيمة الأ�صول.
و�أو�ضح �أن الإط��ار ال�شائع يف �إدارة خماطر
تكنولوجيا املعلومات هذه الأيام يكمن يف �إطار
قيا�س( ،)TIKوال�ت��ي تبينه الفقرة الثانية
بالتحديد :خماطر تكنولوجيا املعلومات=
(التهديد  xاحل�سا�سية /التدابري امل�ضادة) x
(قيمة الأ�صل وقت املخاطرة).
وفيما يخ�ص التبليغ عن املخاطر� ،أكد الدعيج
�أن تبليغ �أ�صحاب امل�صلحة عن املخاطر يحتل
الأولوية رقم واحد عند مدراء دوائر املخاطر
ه��ذه الأي ��ام ،مو�ضح ًا �أن التحدي الرئي�سي
ي �ك��ون ع� ��ادة ب���س�ب��ب ال �ت �� �ص��ورات املختلفة
لأ�صحاب امل�صلحة.

مفاتيح النجاح
و�أمل ��ح الدعيج �إىل �أن ��ه ي��وج��د ه�ن��اك ثالثة
مفاتيح ت�ساعد على النجاح يف عملية �إدارة
خم��اط��ر ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وه��ي
كالتايل:
 املفتاح الأول :التبليغ املبكر عن املخاطر،وكما ذكر �ستيف كامل" ،بلِغ عن احلادثة قبل
وقوعها ،بل وبلِغ عنها مرار ًا وتكرار ًا".
 املفتاح الثاين :ال�شفافية مطلوبة دائم ًا لدىالتبليغ عن املخاطر.
 املفتاح الثالث :التعاون وامل�شاركة. -1جتنب ا�ستخدام ال�ضمائر املنف�صلة �أو
املت�صلة ،مثل�( :أنا– فيما يخ�صني– قيل يل).
 -2جتنب ا�ستخدام حالة النفي يف تعابريك
وجملك ،مثل( :يف احلقيقة ال �أ�ستطيع �أن–
�سوف لن).
 -3حاول �أن ت�شري دائم ًا �إىل هدف عام ،على
�سبيل املثال( :يف م�صلحة �رشكتنا).
أربعة محاور
رئيسية وهامة
ناقشها الملتقى
خالل فترة انعقاده
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ملتقى الكويت للحوكمة واملخاطر ركز على حتديات دوائر تقنية املعلومات يف ال�رشكات العمالقة

� -4شجِ ع الآخرين لي�شاركوا ب�آرائهم.
 -5قدِر اخلدمات التي يقدمها الآخرون.
النجاح واال�سرتاتيجية
ي�ق��ول خ�ب�ير التنمية ال�ب���شري��ة ،ج�ي��م رون:
"متثل املهارات  % 20من النجاح ،بينما متثل
اال�سرتاتيجية  % 80منه".
و�أ��ش��ار الدعيج �إىل وج��ود  4ا�سرتاتيجيات
للتبليغ عن املخاطر ،وهي:
 -1جل�سات ا�ستماع للخرباء والتعرف على
�آرائهم من زوايا خمتلفة.
 -2عمل جلان جتمع اخلرباء حتت �سقف واحد.
 -3اال�ستماع لأ�صحاب امل�صلحة ،وتفهم كلتا
وجهتي النظر� ،سواء تلك املتعلقة ب�أ�صحاب
امل�صلحة� ،أو املتعلقة بال�رشكة.
� -4إن���ش��اء ط ��اوالت م�ستديرة (جمموعات
ا�ست�شارية) ،ودع��وة جمموعات متنوعة من
�أ�صحاب امل�صلحة حل�ضور اجتماع ي�ضمهم
جميع ًا لبحث ق�ضاياهم امل�شرتكة.
واختتم الدعيج املحا�رضة بالت�أكيد على �أهمية
مقهوي :أوراق عمل

متخصصة تساعد
المهتمين على
صقل خبراتهم
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الت�سلح با�سرتاتيجية معينة ح�ي��ال جميع
املخاطر ،والتبليغ املبكر عنها� ،إ�ضافة �إىل
ال�شفافية لدى التبليغ عن املخاطر.
�أن�شطة متخ�ص�صة
من جانبها� ،أك��دت ممثل مدير عام اجلهاز
امل ��رك ��زي ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،منى
امل �ق �ه��وي �أن ح��وك �م��ة ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
واملخاطر واالمتثال ،ت�ساعد كيانات الأعمال
على و�ضع الإط��ار العام لإدارة املعلومات
والتكنولوجيا بفاعلية ،ل�ضمان التحكم يف
�أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
واحلفاظ عليها مبا يتما�شى مع االجتاهات
احلديثة واالم�ت�ث��ال للمتطلبات القانونية
واملعايري التنظيمية.
�أحدث امل�ستجدات
و�أك � ��دت �أن اجل �ه��از امل ��رك ��زي لتكنولوجيا
املعلومات يهتم بتنظيم مثل ه��ذه الأن�شطة
املتخ�ص�صة لبحث �أحدث امل�ستجدات يف جمال
تقنية املعلومات ،من خالل �أوراق العمل التي
يقدمها عدد من املتخ�ص�صني واال�ست�شاريني،
مبا ي�ساعد املهتمني واملعنيني ب�صقل خرباتهم
على م�ستوى دولة الكويت.
و�شملت �أه��م �أوراق العمل التي مت تقدميها
خالل امللتقى ،التايل:

 حتويل احلوكمة واملخاطر واالمتثال يف نظماملعلومات ،ودعم ال�رشكات الرقمية يف الع�رص
احلديث.
 احل��وك �م��ة وامل �خ��اط��ر واالم �ت �ث��ال يف نظماملعلومات – خارطة طريق �شاملة للتحويل
الرقمي.
 احلوكمة وخ�صو�صية و�أم��ن البيانات يف�سياق الرقمنة.
 �إدارة خم��اط��ر تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يفع�رص التحويل الرقمي.
 احلماية من مناطق ال�ضعف يف التطبيقاتالعامة على الإنرتنت.
 دور التدقيق الداخلي يف حوكمة تكنولوجيااملعلومات.
 الإدارة الفعالة ج ��د ًا للمخاطر يف عمليةاتخاذ القرارات.
 احل��وك �م��ة وامل �خ��اط��ر واالم �ت �ث��ال يف نظماملعلومات – مفهوم ا�سرتاتيجي يف ال�رشكة
الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة.
مواكبة التطور
التكنولوجي من
سمات المؤسسات
الناجحة

مناسبات
الشركة كرَّمت المطيري

مسيرة ثر ّية
تدعم �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل م�ستمر قيم
الوالء واالنتماء ،وتبث يف عامليها دوماً روح التعاون والعمل،
�ضمن منظومة الفريق الواحدة ،الأمر الذي يجعل كل فرد يف
املجموعة مبثابة جزء �أ�سا�سي من جمريات العمل.
ويف واح��دة من لفتات الوفاء للرجل الذي لطاملا كان واحداً
من فريق عمل ال�شركة ،وجزء ال يتجز�أ من �أ�سرتها وتاريخها،
�أقامت ال�شركة حف ًال لتكرمي الرئي�س التنفيذي (ال�سابق) ،حممد
غازي املطريي يف فندق "هيلتون املنقف" ،مبنا�سبة تقاعده.
ح�ضر احل��ف��ل ح�شد كبري م��ن ال��ق��ي��ادات النفطية احلالية
وال�سابقة ،ممن عا�صروا املحتفى به ،وكذلك م�س�ؤويل ال�شركة
الذين زاملوه وعملوا حتت قيادته.

البدر :إسهامات

وإنجازات المطيري
جز ًء ال يتجزأ من

تاريخ الشركة
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البدر م�شيد ًا بالإجنازات التي حققها املطريي

وفاء
وف��اء "البرتول الوطنية" لأبنائها ،كانت �أوىل
الكلمات التي افتتح بها الرئي�س التنفيذي،
ول�ي��د خ��ال��د ال�ب��در احل�ف��ل ،م��رح�ب� ًا باحل�ضور
املميز من قيادات القطاع النفطي بامل�ؤ�س�سة
و�رشكاتها التابعة ،م�شيد ًا ب��الإجن��ازات التي
قدمها املطريي لت�صبح جز ًء من تاريخ ال�رشكة
خالل  32عام ًا من العمل اجلاد والد�ؤوب.
وق ��ال ال �ب��در �إن "املطريي زم�ي��ل م�شهود له
بالكفاءة واملهنية ،وا ُ
خل ِلق الرفيع ،واجلدارة يف
وح�سن الإدارة".
حتمل امل�س�ؤوليةُ ،
وتابع قائ ًال" :تكرمي املطريي منا�سبة �سترتك
�أث��ره��ا الإن�ساين العميق ل��دى اجلميع ،لكنها
ُ�سنة اهلل يف خلقه ،فكل ف��رد منا ي ��ؤدي مهامه
ودوره وفق ما ارت�ضاه لنا اخلالق عز وجل،
فكما ت�سلمنا الراية ممن �سبقونا ،ي�أتي بعدنا
من يت�سلمها منا ،ليكمل م�سرية العطاء والبذل
يف خدمة هذا الوطن الغايل".
تو�سع ال�شركة
و�أك���د ال �ب��در �أن ا��س��م امل�ه�ن��د���س حم�م��د غ��ازي
املطريي �سيظل من العالمات امل�ضيئة يف تاريخ
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،فقد �شهدت
ال�رشكة حتت قيادته تو�سع ًا كبري ًا يف م�شاريعها
اال�سرتاتيجية الكربى ،ومن ذلك تنفيذ م�رشوع
12
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متنىاملطريي �أن حتقق ال�رشكة �أهدافها امل�ستقبلية بالكفاءة املعهودة

الوقود البيئي ،وهو م�رشوع �ضخم ،فريد من
نوعه على م�ستوى القطاع النفطي والعامل،
�سواء بالن�سبة حلجمه وم��ردوده االقت�صادي،
�أو جلهة طريقة متويل �إن�شائه .كما �أن م�سرية
"ب ��وغ ��ازي" ت�ق��دم من��وذج � ًا �إي �ج��اب �ي � ًا ،وق ��دوة
ح�سنة للآخرين ،وخا�صة ال�شباب الذين بد�أوا
خطواتهم املهنية الأوىل ،فهذه امل�سرية تعطي
درو� �س � ًا يف االج�ت�ه��اد وامل �ث��اب��رة والإخ�لا���ص،
وحتديد الأه ��داف ،ومتابعة تنفيذها ،وال �شك
�أن �شبابنا �أح��وج ما يكون لالقتداء مبثل هذه
النماذج اخل�يرة واملتميزة على طريق النجاح
والتميز املن�شود.
و��ش��دد ال�ب��در على �أن ال�رشكة �ستظل وفية
لكل �أبنائها ،و�أن م�غ��ادرة املوقع الوظيفي
(الر�سمي) ال يعني ب ��أي ح��ال من الأح��وال
نهاية املطاف ،فال�رشكة ملك جلميع �أبنائها،
و�ستظل �أبوابها مفتوحة لهم على ال��دوام،
ولن ت�ستغني عنهم وعن م�شورتهم ،متابع ًا
بالقول" :باملقابل �أنا على ثقة �أنهم لن يبخلوا
المطيري :أشكر

الجميع على هذه

اللفتة الجميلة
والمشاعر الطيبة

عليها ،وع�ل��ى موظفيها بع�صارة خرباتهم
وجتاربهم ون�صائحهم".
واختتم البدر كلمته �سائ ًال اهلل عز وج��ل �أن
يعينه ونوابه على موا�صلة ما بد�أته �أجيال
"البرتول الوطنية" املتعاقبة ،و�أن يوفقهم �إىل
�إكمال م�سرية �أبناء ال�رشكة املخل�صني ،ومن
بينهم العزيز "بوغازي" ،ال��ذي متنى له كل
النجاح والتوفيق وال�سعادة يف حياته املقبلة.
عرفان باجلميل
ويف كلمته� ،شكر الرئي�س التنفيذي (ال�سابق)،
حممد غازي املطريي جميع احل�ضور ،و�أ�رسة
ال�رشكة على ه��ذه اللفتة اجلميلة ،وامل�شاعر
الطيبة من اجلميع ،مقدم ًا ال�شكر �أي�ض ًا لكل
من �ساعده يف القطاع النفطي ،وكل من �أ�ضاف
خلرباته ،ذاكر ًا عدد ًا كبري ًا من القيادات النفطية
التي �أثرت يف �شخ�صيته ،وكان لها ف�ض ًال كبري ًا
على �إجنازاته.
و�أ�شار �إىل �أنه على مدار  32عام ًا من العمل،
اكت�سب العديد من اخل�برات من بع�ض وزراء
ال�ن�ف��ط ال���س��اب�ق�ين ،وك��ذل��ك ب�ع����ض ال��ر�ؤ� �س��اء
التنفيذيني مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،حيث
اكت�سب منهم القدرة على القيادة ،والتعامل
م ��ع ال �ع �ق �ب��ات وال �ت �ح��دي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�شكل
ا�سرتاتيجي ،وتق�سيم املهام يف خطط متتالية
للو�صول �إىل الهدف املن�شود.

قيادات القطاع النفطي يف لقطة تذكارية خالل حفل التكرمي

الرثوة احلقيقية
و�أ��ش��ار املطريي يف �إي�ج��از �إىل الإجن ��ازات التي
حققتها ال�رشكة يف عهده ،وتطور �أن�شطتها ب�شكل
جعلها يف م�صاف ال���شرك��ات ال��ري��ادي��ة مبجال
التكرير ،معترب ًا جيل املهند�سني اجلدد الرثوة
احلقيقية التي حققتها ال�رشكة خالل ال�سنوات
املا�ضية ،م�شيد ًا باخلربات الرائعة والكفاءات
امل�ت�م�ي��زة ال �ت��ي متلكها ال ���شرك��ة ،متمني ًا لهم
التوفيق يف حتقيق �أهداف ال�رشكة امل�ستقبلية.

و�أمل � ��ح �إىل �أن م� ���ش�روع ال ��وق ��ود ال�ب�ي�ئ��ي،
وم���شروع��ي خ��ط ال �غ��از ال��راب��ع واخل��ام����س،
وم�رشوع "الدبدبة" للطاقة ال�شم�سية ،من �أهم
امل�شاريع التي عا�رص ت�أ�سي�سها خالل فرتة
عمله يف ال�رشكة ،متوقع ًا تد�شني هذه امل�شاريع
ال�ضخمة ب�شكل مهني خالل ال�سنوات القليلة
املقبلة.
وخ�ل�ال احل�ف��ل مت ع��ر���ض فيلم وث��ائ�ق��ي عن
م�سرية عطاء املطريي ،منذ التحاقه بال�رشكة

ع ��ام  ،1987كمهند�س ك�ي�م�ي��ائ��ي ،وحتى
و�صل �إىل من�صب الرئي�س التنفيذي ،مرور ًا
بالعديد من نقاط التحول العملي والتدرج يف
الوظائف الفنية املختلفة ،مما يعطي قدوة
للعاملني اجلدد والطاقات ال�شابة التي ت�سعى
للتطوير من نف�سها.
ويف اخلتام تلقى املطريي ال ��دروع والهدايا
التذكارية من القيادات النفطية املختلفة من
داخل وخارج ال�رشكة.

�أهم �إجنازات املطريي
• توقيع عقد م�رشوع الوقود البيئي،
ال� ��ذي ي���ش�ك��ل ق �ف��زة ن��وع �ي��ة ك �ب�يرة يف
�صناعة التكرير الكويتية ،وو�ضع حجر
الأ�سا�س للبدء بتنفيذه.
• ت�أمني قرو�ض لتمويل م�رشوع الوقود
البيئي ب�شكل م�ث��ل حت ��ول يف �سيا�سات
مت��وي��ل ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،ح�ي��ث اعتمدت
ال�رشكة متويل امل���شروع بن�سبة % 30
ذات �ي � ًا ،وال �ـ  % 70الباقية م��ن م�صادر
خارجية.
• ت��وق�ي��ع ع �ق��ود ب �ن��اء م�صفاة ال ��زور،
التي تعترب �أكرب م�صفاة يف العامل تبنى
دف�ع��ة واح ��دة ،وق��د ��ش��ارك امل�ط�يري يف
التح�ضري للم�رشوع منذ �أن طرحت
الفكرة عام .2004

• تد�شني وحدات ا�سرتجاع غازات ال�شعلة
يف م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي.
• �إط�ل�اق برنامج التمايز يف اعتمادية
وكفاءة و�صيانة املن�ش�آت (.)PRIME
• �إط �ل�اق م �ب��ادرة تخفي�ض التكاليف
وزي� � ��ادة ال��رب �ح �ي��ة ( ،)CoPiوال �ت��ي
�ساهمت يف تخفي�ض النفقات الت�شغيلية
وكلفة تكرير الربميل الواحد.
• تطبيق نظام الإدارة املتكاملة (،)IMS
ل��دم��ج ن�ظ��ام �إدارة اجل� ��ودة والإدارة
البيئية ،ونظام �إدارة ال�سالمة وال�صحة
امل �ه �ن �ي��ة� � ،ض �م��ن ن �ظ ��ام م ��وح ��د يعترب
الأ�ضخم على م�ستوى الكويت.
• تطوير وتعزيز برنامج التدريب على العمل

املنظم ( ،)SOJTلتدريب املهند�سني اجلدد.
• و�ضع خطة لإن�شاء  100حمطة تعبئة
وقود جديدة يف خمتلف �أرجاء الكويت.
• ح�صول املبنى الرئي�سي لل�رشكة يف عهده
على اجلائزة الذهبية للمباين اخل�رضاء،
فئة املباين القائمة للعام .2018
• �ساهم ب�شكل فعال يف ت�أ�سي�س االحتاد
اخلليجي للتكرير.
• اح �ت �ل��ت "ال� �ب�ت�رول الوطنية" حتت
رئا�سته يف ع��ام  2018امل��رك��ز الثالث
عاملي ًا ،ك�أف�ضل جهة عمل بني ال�رشكات
النفطية الوطنية.
• ن� ��ال ج ��ائ ��زة �أف �� �ض��ل رئ �ي ����س تنفيذي
ل �ع��ام  2018م��ن جم�ل��ة (Petroleum
 )Economistالعاملية.

13

صيانة
بمصفاة ميناء األحمدي

صـيانة دوريـة
عملية الصيانة
تضمن استمرار
إنتاج المشتقات
بجودة عالية
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تعترب عمليات ال�صيانة الدورية ذات �أهمية
ك��ب�يرة للحفاظ على امل��ع��دات واملن�ش�آت،
وخ�صو�صاً م�صايف النفط ،من �أجل احلفاظ
على �أرواح العاملني فيها ،و�صيانة الأ�صول
على الوجه الأمثل.
وتهتم م�صفاة ميناء الأحمدي ب�شكل كبري
بعمليات ال�صيانة ،حيث تخ�ضع كل وحداتها
لأع��م��ال ال�صيانة امل��ج��دول��ة ،وف��ق اخلطة
ال�شاملة لعمل امل�صفاة.
وقد مت م�ؤخر ًا �إجراء �أعمال ال�صيانة الدورية
املجدولة لعدد من وحدات امل�صفاة ،مب�شاركة
وا�سعة من خمتلف الدوائر والأق�سام ،حيث
متت جميع الأعمال التي ت�شملها ال�صيانة وفق
اجلدول املحدد لإيقاف الوحدات ،وبدون �أي
م�شاكل غري متوقعة.

حيدر دروي�ش

ال�صيانة الدورية ذات �أهمية للمعدات والآالت

ومل�ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن خطة عمليات ال�صيانة • ،م��ا ال �ه��دف م��ن ه ��ذه ال���ص�ي��ان��ة ،وتكلفتها
التقت جملة "الوطنية" مع رئي�س فريق تخطيط التقديرية ،واجلدول الزمني لها؟
ال���ص�ي��ان��ة مب���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي ،حيدر الهدف الأ�سا�سي من �إجراء عمليات ال�صيانة
دروي�ش ،الذي �رشح اخلطة ،و�أهميتها ،وكيفية ال��دوري��ة ،ه��و رف��ع ك��ف��اءة ه��ذه ال��وح��دات،
وامل��ع��دات امل��وج��ودة بداخلها ،والت�أكد من
�إمتامها على �أكمل وجه ،وكان هذا احلوار..

�سالمتها للحد م��ن �أي �أع��ط��اب مفاجئة قد
• ب��داي��ة ،ن��ود منكم �إع�ط��اءن��ا ف�ك��رة ع��ن نطاق ت�صيبها .وقد بلغت التكلفة التقديرية لهذه
�أعمال عملية ال�صيانة التي مت��ت ،والوحدات العمليات ح��وايل � 900أل��ف دي��ن��ار كويتي،
وا�ستغرقت  31يوماً تقريباً.
التي �شهدت �صيانة؟
متت �أعمال ال�صيانة املخططة لعدد من املعدات • ه��ل ك��ان لعمليات ال�صيانة ه��ذه ت��أث�ير على
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،والتي يتعذر �صيانتها �أعمال امل�صفاة وطاقتها التكريرية؟
�أثناء عمل الوحدات ،وذلك بهدف رفع كفاءتها ،حتر�ص ال�شركة على عدم ت�أثر الإنتاج �أثناء
والت�أكد من �سالمتها.
عمليات ال�صيانة ،م��ن خ�لال و���ض��ع خطط
وتعترب ال�صيانة املخططة من �أك�ثر �أن��واع م�سبقة بالتن�سيق مع دائرة التخطيط ال�شامل
ال�صيانة �أهمية ،نظر ًا لعدد املعدات والآالت بال�شركة ،وم�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية،
امل�شمولة فيها ،وحجم العمالة امل�شاركة بها ،ملواجهة كل الأمور املرتتبة على قرار �إجراء
ودوره��ا يف �ضمان ا�ستمرار �إنتاج امل�شتقات ال�صيانة ،واال�ستعداد لها ب�شكل متكامل،
البرتولية املختلفة ب��ج��ودة عالية .وق��د مت والت�أكد من عدم حدوث �أي عجز يف املنتجات،
�إج����راء ال�صيانة ل��ع��دد  895م��ع��دة ثابتة ووج���ود احتياطي ك��ايف لتغطية احتياجات
ودوارة ،و�صمام �أمان موزعه على الوحدات ال�سوق املحلي ،وااللتزامات اخلارجية.
( /95/99/90/54/51/49/48/44/42/41وبالتايل مل يكن هناك ت�أثري ملحوظ لعمليات
.)GT-1/GT-4 / HRSG-I
ال�صيانة على حركة الإنتاج .كما �أن ال�صيانة
الوقائية يتم �إجرائها للمعدات التي ميكن
صيانة  895معدة
�إيقافها دون الت�أثري يف عمل الوحدات ،وبالتايل
عدم ت�أثر عمليات الإنتاج.
ثابتة ودوارة
وصمام أمان موزعه
على الوحدات

• هل يتم �إ��شراك املهند�سني اجلدد واملوظفني
حديثي التعيني ب�أعمال ال�صيانة؟ وكيف يتم
ذلك؟

عمليات ال�صيانة لها �أهمية كبرية للعاملني يف
امل�صفاة ،فهي تتيح لهم املجال لتعلم الكثري
حول خ�صائ�ص كل مهمة من املهام ،و�أدوار
العاملني اليومية وم�س�ؤولياتهم ،وتعترب فر�صة
ذهبية تتاح مرة كل عدة �سنوات للمهند�سني
وامل�شغلني اجلدد ،لر�ؤية املعدات من الداخل،
واالح��ت��ك��اك م��ع �أ���ص��ح��اب اخل��ب�رة ل�صقل
مهاراتهم ،وك�سب املعرفة ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة
كفاءة وخربات العاملني بالقطاع النفطي.

• كيف يتم جلب قطع الغيار اخلا�صة بعملية
ال�صيانة ،ومتى يتم حتديد املطلوب منها؟
يتم التعامل مع جميع ال�شركات املعتمدة لدي
�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،جللب قطع
الغيار الالزمة لل�صيانة الدورية .ويتم التن�سيق
مع هذه ال�شركات قبل عمليات ال�صيانة بعامني
على الأقل ،ل�ضمان توافر جميع املواد ،وقطع
الغيار الالزمة لإجراء عمليات ال�صيانة.

• هل هناك ارتباط بني �أعمال ال�صيانة التي متت
وم�رشوع الوقود البيئي ،وما الأعمال امل�شرتكة
التي جتري خالل ال�صيانة؟
�أعمال ال�صيانة احلالية ال ترتبط ب�شكل مبا�شر
 900ألف دينار
التكلفة التقديرية
لعمليات الصيانة
خالل  31يوم ًا
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ت�ستهدف عمليات ال�صيانة تعزيز كفاءة الوحدات

ب�أعمال م�شروع الوقود البيئي ،وبالتايل لي�ست الع�صيمي ،وعلي ح�سن ،و�أحمد العوي�ش،
هناك �أية �أعمال تخ�ص و�صالت� ،أو خطوط وماني�ش ،وم�شعل العبيدي.
م�شروع الوقود البيئي.
والتن�سيق والربط بني كل هذه الدوائر له �أهمية
كبرية للعاملني يف امل�صفاة ،حيث يتيح لهم
• ما هي الدوائر املعنية ب�إمتام عملية ال�صيانة،
املجال لتعلم الكثري حول خ�صائ�ص كل مهمة من
وما دور كل دائرة ،ومدى التن�سيق بينها؟
املهام ،و�أدوار العاملني اليومية وم�س�ؤولياتهم.
عمليات ال�صيانة مت التن�سيق لها وتنفيذها
عن طريق خلية عمل ت�ضم �أع�ضاء من دوائر • هل يتم اال�ستعانة بعمالة خارجية ،وما عدد
العاملني امل�شاركني بال�صيانة؟
خمتلفة ،ت�شمل الآتي:
 دائرة ال�صيانة :وهي املعنية ب�إجراء عمليات نحو  % 80من �أعمال ال�صيانة التي جترى حالياًال�صيانة للوحدات.
ينفذها عدد من املقاولني املتعاقدين مع "البرتول
 دائرة �ضمان اجلودة :معنية بالت�أكد من جودة الوطنية" .وقد متت اال�ستعانة بعمالة خارجيةعمليات ال�صيانة التي يتم �إج��راءه��ا و�إ�صدار خالل عمليات ال�صيانة احلالية ،حيث �أن عدد
العاملني يف عمليات ال�صيانة وال��رب��ط و�صل
التقارير اخلا�صة بحالة كل معدة على حدة.
 دائرة العمليات :خمت�صة ب�إطفاء الوحدات وقت الذروة �إىل ما يزيد عن  879مهند�س وفنيوت�شغيلها قبل وبعد �إجراء عمليات ال�صيانة .وعامل من داخل وخارج امل�صفاة.
 دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة :معنية • ما التحديات التي تواجه عملية ال�صيانة،باحلفاظ على �أمن و�سالمة العاملني بامل�صفاة.
وكيف يتم اال�ستعداد ملواجهتها؟
وي�ضم فريق العمل مهند�سني من جميع �أق�سام
من �أهم التحديات التي واجهتنا �أثناء عمليات
امل�����ص��ف��اة ،ومنها �أق�����س��ام تخطيط ال�صيانة
ال�صيانة احلالية ،تبديل اجل��زء العلوي من
و�صيانة املعدات الدوارة والكهربائية والدقيقة
الربج ( ،)007-V-41والذي مت �إح�ضاره من
وامليكانيكية والعمليات وال�سالمة والتفتي�ش
اخلارج ،وتركيبه عن طريق مقاول متخ�ص�ص.
والت�آكل والور�شة ،بالإ�ضافة �إىل عمال املقاول.
ومن �أجل تفادي �أية مفاج�آت قد ت�ؤثر على �إنتاج
ويرت�أ�س فرق العمل مهند�سي دائرة ال�صيانة،
امل�صفاة ،نحر�ص على اال�ستعداد جيد ًا لعملية
ف����واز ال�����ش��م��ري ،وك��م��ال م����اين ،وع��ب��د اهلل
ال�صيانة ،من خالل االلتزام باخلطط املو�ضوعة
وامل��ح��ددة ل�صيانة ال��وح��دات ،من تاريخ بدء
إنتاج المشتقات
الأعمال وحتى تاريخ االنتهاء منها .وجتري
درا�سة وافية لكل الأعمال املرتبطة بال�صيانة،
البترولية من
ويتم ات��خ��اذ �إج����راءات الرتتيبات امل�سبقة،
المصفاة لم يتأثر
وجتهيز امل���وارد املطلوبة� ،سواء من ناحية
بعمليات الصيانة
العمالة الفنية� ،أو املعدات الثقيلة واملواد.
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ويتم عقد ور���ش عمل ب�ين الأق�����س��ام املعنية
لو�ضع خطة عمل قبل بدء �أعمال ال�صيانة،
وتكون هناك متابعة دقيقة ورقابة فعالة من
قبل فريق العمل ل�ضمان االل��ت��زام باجلدول
الزمني املحدد لأعمال ال�صيانة ،والقيام بكافة
الأعمال املطلوبة بدقة ،مع الو�ضع يف االعتبار
جميع معايري ال�سالمة وال�صحة والبيئة
لتوفري القدر الأكرب من الأمان للعاملني.

• كيف يتم ال�ت��أك��د م��ن االل �ت��زام با�شرتاطات
ال�سالمة وال�صحة والبيئة �أثناء عملية ال�صيانة؟

حت��ر���ص امل�صفاة على م�شاركة مهند�سي
ال�سالمة وال�صحة والبيئة بكل �أعمال ال�صيانة،
كما حتر�ص على االلتزام بكل قواعد الأمن
وال�سالمة ل�ضمان تنفيذ الأع��م��ال املطلوبة
ب�سالمة ودون ح����وادث ،حيث يتم احل��اق
مهند�س �سالمة و���ص��ح��ة ،ومهند�س بيئة،
من ال�شركة بكل خلية عمل ملراقبة الأعمال
اليومية ،و�إ�صدار التقارير واملقرتحات التي
حتافظ على �سالمة العاملني.
كما حتر�ص ال�شركة على االتفاق مع املقاولني
امل�����ش��ارك�ين يف الأع���م���ال بتعيني مهند�سي
�صحة و�سالمة وبيئة ،ملراقبة عمال املقاول
وتوجيههم ،مما ي�ساعد على احلفاظ على �أمن
و�سالمة العاملني.
التنسيق قبل
عمليات الصيانة
بعامين لتوفير المواد
وقطع الغيار

إنجازات
في مصفاة ميناء عبداهلل

مستودع طبي جديد
"بناء جمتمع �صحي ي�ضمن متتع جميع �أفراده بحياة �سليمة ،بهدف
حت�سني الو�ضع التناف�سي للكويت وجعلها يف م�صاف الدول التي
تتميز مبعدالت منو م�ستدامة" ...تلك كانت تطلعات دولة الكويت
لتطوير النظام ال�صحي يف البالد �ضمن ر�ؤية "كويت جديدة".
ووفق هذه الر�ؤية امل�ستقبلية ،وعلى ذات الن�سق ،ت�سري �شركة
ال��ب�ترول الوطنية الكويتية من �أج��ل حت�سني ج��ودة اخلدمات
ال�صحية ،وتقدمي خدمة طبية متميزة للعاملني يف كافة مواقع
ال�شركة� .إذ تعترب ال�شركة �أن تطلعات دولة الكويت يف �ش�أن الرعاية
ال�صحية ،هدفاً وطنياً ملحاً يجب �أن تتكاتف كل هيئات وم�ؤ�س�سات
الدولة من �أجل حتقيقه �ضمن برنامج وطني طموح.

العيسى :اتباع

أعلى درجات الجودة
في تخطيط وتنفيذ
ورقابة المستودع
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جتهيز امل�ستودع ب�أحدث و�سائل الأمن وال�سالمة وظروف التخزين املثالية

جودة عالية
يف هذا الإط��ار ،افتتح نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الإداري��ة والتجارية ،با�سم العي�سى،
امل�ستودع الطبي اجلديد مب�صفاة ميناء عبد اهلل،
بح�ضور مدراء الدوائر يف امل�صفاة ،و�أع�ضاء
الق�سم الطبي ،ور�ؤ�ساء الفرق بدائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة.
وكانت “الوطنية" حا�رضة ورافقت اجلمع يف
جولتهم داخل امل�ستودع ،بعدما قَ�ص العي�سى
�رشيط االفتتاح.
وخ�ل�ال جولته ا�ستو�ضح العي�سى م��ن كبري
ال�صيادلة دكتورة� ،أبرار اخلباز ،عن حمتويات
املخزن و�آلية تخزين الأدوي��ة ،م�شيد ًا بجهود
الق�سم الطبي الذي طبق �رشوط وزارة ال�صحة
للح�صول ع�ل��ى ت��راخ�ي����ص امل �خ��زن م��ن �أج��ل
تلبية كافة احتياجات ال�ع�ي��ادات م��ن الأدوي ��ة
وامل�ستلزمات الطبية.

بذلوا جهود ًا كبرية الفتتاح امل�ستودع اجلديد،
و�أن عملهم ط ��وال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة مت وف��ق
�أع�ل��ى درج ��ات اجل ��ودة يف اجل��ان��ب التخطيطي
وال�ت�ن�ف�ي��ذي وال��رق��اب��ة و�إج� � ��راءات التخزين
املختلفة ،م���ش�ير ًا �إىل �أن �ه��م ك��ان��وا يف �سباق
مع الزمن لإن�ه��اء الرتاخي�ص الطبية يف وقت
قيا�سي� ،إمي��ان � ًا وان �ط�لاق � ًا م��ن ر�ؤي ��ة الق�سم
الطبي ب�أن "ال�صحة ت�أتي �أو ًال" ،و�أن املحافظة
على �صحة موظفي ال���شرك��ة يف �أح���س��ن حال
كي يقوموا ب�أداء عملهم على �أكمل وجه هدف
رئي�سي وال�شغل ال�شاغل للق�سم الطبي.
ومل ي�غ�ف��ل ال�ع�ي���س��ى �أث��ن ��اء ج��ول�ت��ه الإ���ش ��ادة
بالعاملني يف ق�سم ال�صيانة ،وبجهودهم يف
�إن�شاء وجتهيز املكان وفق ًا للموا�صفات العاملية
وا�شرتاطات ومعايري وزارة ال�صحة الكويتية.

اجل��دي��د؟ واجل ��واب �سهل وي�سري ،حيث ميثل
ه ��ذا امل �� �س �ت��ودع ��شري��ان احل �ي��اة ال��رئ�ي���س��ي،
وم�صدر الإم��داد الدائم واملتدفق من الأدوي��ة
وامل�ستلزمات الطبية لكل �صيدليات "البرتول
الوطنية" وقطاعها الطبي" ،مبين ًا �أن الأعمال يف
امل�ستودع تدور على قدم و�ساق ابتداء من طلب
الأدوي��ة من م�صادرها املختلفة ،ثم ا�ستالمها،
و�إع � ��ادة ج��دول�ت�ه��ا وت�صنيفها ،وت��وزي�ع�ه��ا،
وترتيب تواريخها ،وجتهيز الطلبيات على
م��دار ال�ساعة ،وا�ستكمال نواق�ص الأدوي ��ة،
وعملية الإم� ��داد ال ��دوري لل�صيدليات ،حيث
يعترب توفري احتياجات املر�ضى ب�شكل �رسيع
من �أهم �أ�سباب �إن�شاء امل�ستودع ،بالإ�ضافة �إىل
تخزين كميات من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
تكفي ل�سد احتياجات املر�ضى لفرتة طويلة.

تخزين مثايل
�صورة م�شرفة
من جانبه ،تقدم رئي�س الفريق الطبي الدكتور ،وخ�لال اجل��ول��ة ،حتدثت "الوطنية" مع كبرية
جهود كبرية
وليد احلربي ،بال�شكر �إىل الإدارة العليا على ال�صيادلة الدكتورة �أبرار اخلباز ،التي �أو�ضحت
و�أك ��د العي�سى �أن العاملني بالق�سم الطبي دعمها الكبري حتى يخرج ه��ذا امل�ستودع �إىل �أن امل �� �س �ت��ودع اجل��دي��د ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ع��دي��د
النور بهذه ال�صورة امل�رشفة التي تتنا�سب مع
توفير احتياجات
الحربي :المستودع
و�ضع و�إمكانات "البرتول الوطنية" ،م�شيد ًا يف
المرضى بسرعة
ذات الوقت بال�سعي احلثيث والعمل اجلماعي
مصدر اإلمداد
الطبي.
للطاقم
املتكامل
من أهم أسباب
الدائم للقطاع
وق� ��ال احل ��رب ��ي" :ق���د ي �ت �� �س��اءل ال�ب�ع����ض عن
إنشاء المستودع
الطبي بالشركة
الأه �م �ي ��ة ال �ك �ب�يرة لإن �� �ش ��اء ه� ��ذا امل �� �س �ت��ودع
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العي�سى ي�ستمع ل�رشح عن حمتويات امل�ستودع

من الأ�صناف الطبية موزعه ما بني الأدوي ��ة ،امل�ساحة التخزينية لأ�صغر وحد تخزين � 3أمتار
ولوازم الأربطة ،وال�ضمادات ،واخليوط الطبية مكعبة ،وعند امتالء كافة وحدات �أرفف التخزين
اجلراحية ،والت�أهيل الطبي ،واللوازم املخربية ،تكون ال�سعة الإجمالية  294مرت ًا مكعب ًا.
وقطع الغيار الطبية املختلفة.
�آلية احلفظ
و�أ�شارت �إىل �أن امل�ستودع مت جتهيزه ب�أحدث
وعن �آلية حفظ و�سالمة الأدوي��ة ،قالت "يتيح
و�سائل الأم��ن وال�سالمة وظ��روف التخزين
وج��ود مم��رات وا�سعة للحركة ب�ين الأرف��ف
املثالية ،و�أحدث الطرق العلمية التي حتافظ
م�ساحة كافية �أثناء ر�ص الأدوية بعد اال�ستالم
على �سالمة الأدوي� ��ة وامل�ستلزمات الطبية
�أو تنزيلها للتوزيع ،وتتكون �أرفف التخزين
املختلفة ،.مبينة �أن امل�ستودع �سوف ي�ساهم
م��ن م ��واد معدنية تتميز ب��ال�ق��وة وم�ق��اوم��ة
يف االرت�ق��اء ب ��الأداء الطبي باعتباره م�صدر
ال�صد�أ و�سهولة التنظيف ،وهي م�صممة بحث
ال��دع��م اللوج�ستي لكافة ال�ع�ي��ادات الطبية
تتيح م�شاهدة الأدوية من جميع اجلهات ،ومت
بال�رشكة.
تق�سم وحدات التخزين يف هذه الأرفف ،بحيث
ميكن ف�صل الأدوي��ة ح�سب النوع ،كما ميكن
ال�سعة
وب�س�ؤالها عن ال�سعة للم�ستودع ،بينت اخلباز ف�صل نف�س النوع ح�سب تاريخ االنتهاء.
�أن امل�ساحة الأر�ضية ملخزن الأدوية تبلغ حوايل ومت ا�ستيفاء جمع معايري ال�سالمة عند �إن�شاء
 350م�تر ًا مربع ًا تتوزع فيها �أرف��ف التخزين امل �خ��زن ،ف�ق��د ح�صل ع�ل��ى م��واف �ق��ات البلدية
على �شكل � 7صفوف مزدوجة ومتوازية ،وتق�سم واملطافئ و�إدارة الهند�سة والإن�شاءات ،كما
امل�ساحة الإج�م��ال�ي��ة للمخزن ل�ع��دة �أق���س��ام مع مت تطبيق ال ���شروط وال �ق��واع��د ال�ت��ي �أقرتها
وجود ممرات وا�سعة للحركة بني الأرفف .وتبلغ وزارة ال�صحة فيما يخ�ص �سالمة طرق تخزين
الأدوي� ��ة ،ومنها درج ��ات احل ��رارة والرطوبة
و�أج �ه��زة قيا�سها ،وط��رق ر���ص الأدوي ��ة على
الخباز :المستودع
�أرف���ف ال�ت�خ��زي��ن ،وب � ��رادات ح�ف��ظ الأم���ص��ال
مجهز بأحدث وسائل
والأدوي��ة الأخ��رى ،كما زار امل�ستودع مفت�شي
األمن والسالمة
وزارة ال�صحة للت�أكد من ا�ستيفاء هذه ال�رشوط
والتخزين المثالي
والتي مبوجبها مت الرتخي�ص بافتتاح املخزن.

م�صاعب
وب �خ �� �ص��و���ص م �� �ص��اع��ب احل� ��� �ص ��ول ع�ل��ى
الرتخي�ص ب�سبب وج ��ود امل���س�ت��ودع داخ��ل
من�ش�أة نفطية� ،أو�ضحت اخل�ب��از �أن عملية
ا�ستخراج ترخي�ص املخزن مرت مب�صاعب
ج�م��ة ،ب�سبب ارت �ب��اط ال�ترخ�ي����ص ال�صحي
با�ست�صدار تراخي�ص من جهات خارجية،
كالبلدية ،والإدارة العامة للإطفاء ،و�إدارة
التفتي�ش ال���ص�ي��ديل ،و�صعوبة ا�ست�صدار
ت��راخ�ي����ص دخ� ��ول الأف� � ��راد امل�ك�ل�ف�ين بعمل
الفح�ص �أو التفتي�ش ،لكن بف�ضل تعاون
امل�س�ؤولني يف �إدارة ال�رشكة ،وجهود العاملني
يف الق�سم الطبي ذُللت كافة العقبات وتكللت
جهودنا بالنجاح ،م�شرية �إىل �أن هناك جتربة
�سابقة للق�سم الطبي يف �إن�شاء خمزن الأدوية
القدمي ،ولكنها مل تكن م�شابهة حيث مل تكن
ال�سعة التخزينية بنف�س مقدار �سعة املخزن
احل��ايل ،كما مل تتوفر نف�س معايري اجل��ودة
التي مت انتهاجها يف املخزن احلايل.
تخزين أدوية
ومستلزمات تكفي
احتياجات المرضى
لفترات طويلة
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مسؤولية
اجتماعية
تشمل كافة مواقع الشركة

حملة "ترشيد"
وح�سن ا�ستغالل امل��وارد املتاحة من الطاقة الكهربائية
يظل تخفي�ض ُ
واملياه ،والبعد عن الإ�سراف مطلباً ملحاً ،نظر ًا لأهمية هذين املوردين
يف منو وازدهار البالد.
ومن هذا املنطلق ،حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،على
اتباع �أف�ضل ال�سبل ،و�أكف�أ ظروف الت�شغيل يف عملياتها .كما �أنها تلتزم
بامل�شاركة الفعالة يف احلملة الوطنية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه،
من �أجل حتقيق وفر كبري يف تكاليف اال�ستهالك ،وتخفي�ض الأحمال
الزائدة على حمطات التوليد ،و�شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وق��د �أط�ل�ق��ت ال���شرك��ة م ��ؤخ ��ر ًا ،حملتها ال�سنوية
( ،)2019لرت�شيد ا�ستهالك الكهرباء وامل ��اء ،يف
خمتلف مواقعها ،وذلك بالتزامن مع احلملة الوطنية
لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية "تر�شيد" ،التي
تطلقها وزارة الكهرباء واملاء على م�ستوى البالد.
20
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وحتظى حملة الرت�شيد ال�سنوية التي تطلقها
ال�رشكة بتجاوب كبري م��ن كافة املوظفني،
م��ن خ�ل�ال االك �ت �ف��اء ب��ا��س�ت�خ��دام الإ���ض ��اءة
ال�رضورية يف املكاتب ،وكذلك �ضبط درجات
�أجهزة التكييف.

الدعيج :نستهدف

تحقيق وفر أكبر في
استهالك الطاقة
بمواقع الشركة

للتعرف على خطط عمل حملة العام اجلاري،
وفعالياتها ،التقت جملة "الوطنية" ،مدير
دائرة تقنية املعلومات -رئي�س جلنة الرت�شيد
يف ال�رشكة ،عبد العزيز الدعيج ،وكان احلوار
التايل:

املهند�س عبدالعزيز الدعيج

• ب��داي��ة ،و� �ض��ح ل�ن��ا ك�ي��ف ي�ت��م ت�شكيل جلنة
الرت�شيد ،و�أ�س�س اختيار �أع�ضائها؟

يتم ت�شكيل اللجنة بنا ًء على اجتماع الإدارة
العليا لل�شركة ،و�إ�صدار قرار الت�شكيل.
�أم��ا اختيار الأع�ضاء فيتم عن طريق مديري
الدوائر التي لها عالقة با�ستهالك الطاقة ،بالإ�ضافة
�إىل مدير دائرة العالقات العامة والإعالم.

• ما هي خطة احلملة للعام اجلاري ،وهل مت �إ�ضافة
�أهداف جديدة تختلف عن احلمالت ال�سابقة؟

قامت اللجنة بو�ضع خطة تنفيذية للحملة،
وهي تقوم على املحاور التالية:
املحور الأول:
تو�ضيح �أهمية احلملة ،ودوره��ا يف امل�ساهمة
بن�شر ثقافة الرت�شيد على م�ستوى املجتمع
الكويتي كله ،ولي�س داخل حدود �شركة البرتول
الوطنية فقط ،و�سيكون ذلك من خالل �إقامة
ور�ش العمل واملعار�ض ،وغريها من الفعاليات.
املحور الثاين:
التن�سيق مع وزارة الكهرباء وامل��اء لقراءة
ال��ع��دادات ،وجتهيز وجمع كافة البيانات
واملعلومات عن ا�ستهالك الطاقة يف كل مواقع
ال�شركة ،و�إع��داده��ا يف ���ص��ورة تقرير يبني
قيمة التوفري يف الطاقة الذي يحققه كل موقع
منفرد ًا ،من حيث اال�ستهالك وقيمة التكلفة،

تكرمي املهند�سة �إقبال الط ّيار

والرتكيز على خف�ض فاتورة ا�ستهالك الطاقة تكون من خالل احلملة الإعالمية ،التي تقوم
يف املبنى الرئي�سي.
بها دائ��رة العالقات العامة والإع�لام ،و�أوىل
املحور الثالث:
الفعاليات ،هي ور�شة العمل التي �أقيمت باملبنى
تعميم فكرة ( )Smart buildingعلى الرئي�سي لل�شركة يوم � 25أبريل  ،2019ومت
م�ستوى ال�����ش��رك��ة ،ال��ت��ي ت�ساهم يف توفري دعوة وزارة الكهرباء واملاء للم�شاركة فيها.
احتياجات بيئة العمل بطريقة �أكرث فعالية،
مع ا�ستخدام امل��وارد والتكنولوجيا املتاحة • حدثنا عن اخلطة الإعالمية املو�ضوعة للحملة؟
اخلطة الإعالمية تقوم على عمل عر�ض
ب�صورة فعالة من حيث التكلفة.
ي�ضاف �إىل ما �سبق التحكم يف ري املزروعات ،تقدميي ،ودعوة جميع املوظفني للح�ضور
وك��ذل��ك ال��ت��وا���ص��ل والتن�سيق م��ع دائ���رة وامل�شاركة فيه ،ودعوة وزارة الكهرباء
ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر الوظيفي ( Careerوامل���اء والتن�سيق معهم للم�شاركة يف
 ،)Departmentلتنظيم دورات تدريبية احلملة .كما �سيتم اختيار وتنفيذ مواد
لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة لطلبة املدار�س ،وعقد �إعالمية تخدم �أهداف احلملة ،تر�سل �إىل
املوظفني عن طريق (،)Webmaster
ور�ش عمل كل �ستة �أ�شهر.
من �أجل ن�شر ثقافة الرت�شيد على م�ستوى
• من �أين �ستكون نقطة االنطالق ،وما هي �أوىل
ال�شركة ،والتو�سع يف هذه الفكرة للتوا�صل
فعاليات احلملة؟
مع املجتمع املدين.
ً
نقطة االنطالق دائما يف هذه امل�شاريع القومية،

• ما هي الأهداف املخطط لتحقيقها يف حملة 2019؟

خطط ترشيد
خاصة بالمصافي
لمراقبة استهالك
الكهرباء بدقة

الهدف الرئي�سي امل��راد حتقيقه ،هو التوعية
ب�أهمية تقليل ا�ستهالك الكهرباء يف مكاتب
ومرافق ال�شركة ،ويف خمتلف مناطق العمليات
التابعة لها ،من �أجل خف�ض ا�ستهالك الطاقة،
و�إب���راز دور ال�شركة وم�شاركتها الفعالة يف
احلمالت التي تعود بالنفع على املجتمع.
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�أحد الإعالنات التوعوية التي تت�ضمنها احلملة

• حدثنا عن التعاون مع املدراء وم�س�ؤويل مواقع • ك��م �ستكون م��دة احلملة ،وكيف يتم تقييم • ه��ل �سيتم ا��س�ت�خ��دام تكنولوجيات حديثة
معدالت الرت�شيد خاللها؟
العمل املختلفة بال�رشكة؟
بامل�صايف ،مثل التي مب�رشوع الوقود البيئي يف
التعاون مع الإدارات الأخ��رى ،قائم بطبيعة احلملة لي�ست لها مدة حمددة ،ولكن يتم تكثيف حتقيق �أهداف احلملة؟

احل��ال يف كل املجاالت ،وخ�صو�صاً يف جمال دورها الإعالمي خالل فرتات الذروة (ال�صيف) ،نعم �سيتم ا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة يف
ت��وف�ير ا�ستهالك ال��ط��اق��ة ،وه��و دائ��م��اً على ويتم تقييم معدالت الرت�شيد من خالل مقدار امل�صايف ،والتي ترتبط مب�شروع الوقود البيئي،
�أعلى م�ستوى� ،سواء بالأفكار اجلديدة� ،أو خف�ض ا�ستهالك الطاقة يف هذه الفرتة.
يف حتقيق �أهداف احلملة ،وذلك من خالل كما
• ما حجم التعاون مع وزارة الكهرباء واملاء يف �سبق وذك��رن��ا (� ،)Smart Buildingأو
اال�ست�شارة والتطبيق العملي.
تركيب ح�سا�سات (�سنا�سر).
هذا ال�ش�أن؟

• هل هناك مواقع م�ستهدفة �أكرث من الأخرى،
هناك تعاون كبري مع وزارة الكهرباء واملاء • هل هناك اهتمام من احلملة مب�شاريع الطاقة
لزيادة الرت�شيد فيها؟
يف الوقت احلايل ن�ستهدف الرتكيز على حتقيق على كافة امل�ستويات ،من خ�لال �إقامة ور�ش املتجددة ،وهل �سيتم التو�سع فيها؟

وفر �أكرب يف ا�ستهالك الطاقة باملبنى الرئي�سي،
نظر ًا الحت�ساب تعرفة �سعر الكيلو واط فيه
على �أ�سا�س  25فل�ساً� ،أم��ا يف امل�صايف فيتم
احت�ساب الكيلو واط بـ  3فلو�س فقط .وهذا
االختالف الكبري يف قيمة التعرفة يجعل فاتورة
ا�ستهالك املبنى الرئي�سي مرتفعة ،ومن ثم ف�إننا
نركز على تر�شيد اال�ستهالك فيه ب�شكل �أكرب.

• هل خطط الرت�شيد يف امل�صايف تختلف عنها يف
املواقع الأخرى؟

هناك خطط تر�شيد خا�صة بامل�صايف فقط ،تت�ضمن
تكليف فرق عمل مبراقبة ا�ستهالك الكهرباء ،من
خ�لال ق��راءة ال��ع��دادات ب�شكل يومي ،وجتهيز
تقارير وج��داول بيانية دوري��ة ،لقيا�س مقدار
التوفري يف اال�ستهالك ،وتقنني ا�ستعمال املكيفات
�أثناء فرتة الذروة ،وبعد �ساعات العمل.
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العمل واملعار�ض ،وعقد املحا�ضرات ،والندوات م�شاريع الطاقة املتجددة يف دول��ة الكويت،
التوعوية ،والعديد من �أوجه التعاون الأخرى� .أ�صبحت واقعاً ملمو�ساً ،وهي تتمتع مبزايا
• م��ا معدل الرت�شيد ال��ذي حتقق يف احلمالت متعددة ،على ر�أ�سها املزايا االقت�صادية ،ومن
ال�سابقة ،وما املتوقع حتقيقه يف حملة 2019؟ ثم البد من التوجه نحو املزيد من اال�ستثمار يف
بنا ًء على البيانات واالح�صائيات ال�سابقة ،مت الطاقات البديلة واملتجددة.
توفري حوايل  65مليون دوالر من قيمة ا�ستهالك
الطاقة بال�شركة ،ونتطلع �إىل حتقيق معدالت • كلمة �أخرية..
�أعلى خالل حملة العام اجلاري ،على م�ستوى البد من ت�شجيع القطاع اخلا�ص على الدخول
يف م�شاريع الطاقة املتجددة واال�ستثمار فيها،
ال�شركة ،وم�ستوى دولة الكويت ككل.
نظر ًا لأن الرت�شيد ورفع كفاءة الطاقة من �أبرز
الأم��ور التي لها م��ردود �إيجابي مبا�شر على
الحملة السابقة
االقت�صاد الكويتي.
وفرت  65مليون
ويف اخلتام �أود �أن �أقدم ال�شكر لأع�ضاء اللجنة،
و�إىل كل من مد لهم يد العون لتحقيق الهدف
دوالر ونتطلع
الذي يخدم م�صلحة ال�شركة ،وم�صلحة وطننا
لمعدالت أعلى
الغايل الكويت.

تنمية
بشرية

لتحصيل دراسي جيد

كيف تعزز ذاكرتك؟!
كثري ًا ما يحتار الطالب بني ما ي�سمعه من �أولياء الأمور ،واملدر�سني ،والباحثني عن �أف�ضل
و�سائل لال�ستذكار والتح�صيل ،ومن ثم ال يدري �أي طريقة ميكنه اال�ستعانة بها �أو اتباعها
لتعزيز التذكر ،وزيادة القدرة على حفظ املعلومات لال�ستعداد المتحان مقبل مث ًال.
ورمبا مل تعد قراءة الن�ص ب�صورة متكررة �أف�ضل و�سيلة لال�ستذكار ،حيث �أظهرت درا�سة
حديثة� ،أن هناك بع�ض الأخطاء التي يقع فيها الطلبة �أثناء اال�ستذكار ،وهم غري منتبهني
لوجود و�سائل �أف�ضل مت جتربتها بنجاح ميكن �أن ت�ساعدهم على التح�صيل اجليد.

نصائح سديدة
لمعالجة بعض
المفاهيم المغلوطة
في عملية التعلم
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الإطالع على املنهج ب�شكل عام يحقق نتائج �أف�ضل يف التح�صيل العلمي

مفاهيم مغلوطة
اختربت الدرا�سة اجلديدة ،التي ن�رشتها �إحدى
املجالت املتخ�ص�صة يف علم النف�س ،جمموعة من
املفاهيم املغلوطة� ،ضمن قائمة من  5و�سائل
�شائعة للتعلم ،وفح�صت عيوب تلك الو�سائل،
و�أتبعتها بن�صائح �سديدة حول كيفية تفادي
تلك العيوب من �أجل �إحراز نتائج �أف�ضل.
ووفق ًا للمجلة ،ف��إن الو�سائل الـ  5ال�شائعة
للتعلم وعيوبها ،ون�صائح اال�ستفادة منها ،هي:
حفظ الكلمات
• الو�سيلة الأوىل � -إعادة القراءة.
ه ��ل امل �ط �ل��وب ح�ف��ظ ك�ل�م��ات وم �ع ��ان ج��دي��دة؟
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأك �ث�ر ��ش�ي��وع� ًا ب�ين الطلبة،
هي �إع��ادة ق��راءة الكلمات ومعانيها امل��رة تلو
الأخ� ��رى حتى حفظها .ول�ك��ن ل�ل�أ��س��ف يقول
خ�براء النف�س �إن "تلك اال�سرتاتيجية تفتقر

ترك المادة
والعودة إليها
بين الحين واآلخر
ينشط الذاكرة
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�إىل التفاعل الكايف ،ومن ثم ت�سقط من الذاكرة
ن�سبة كبرية من املعطيات الواجب حفظها".
• الن�صيحة  -اترك املادة وعاود مطالعتها بعد
فرتة.
�إعادة القراءة ب�شكل متالحق قد يكون الو�سيلة
الأقل جناح ًا للدرا�سة ،ولكن الطالب يلج�أ �إليها
حني ي�شعر �أنه مل يفهم املطلوب من املرة الأوىل،
وهنا ُين�صح الطالب برتك املادة والعودة �إليها
ب�ين احل�ين واحل�ين ب�شكل منتظم ،ك ��أن يقر�أ
ف�ص ًال ويرتكه منتق ًال �إىل �شيء �آخر ،ثم يعاوده
بعد �ساعة� ،أو يوم� ،أو �أ�سبوع ،ما ي�ساعد على
تن�شيط الذاكرة.
وميكن للطالب �أن يخترب نف�سه قبل معاودة
قراءة املادة لريى ما ا�ستوعبه ،وما مل ي�ستوعبه
منها ،حمفز ًا بذلك ذهنه وتركيزه.
العبارات املهمة
• الو�سيلة الثانية � -إبراز الأ�سطر �أو تظليلها.
يلج�أ كثري من الطلبة لهذا الأ�سلوب باعتبار �أن
�إب��راز الكلمات املفتاحية ،والعبارات املهمة،
و�سيلة ناجحة لال�ستيعاب ،مما يي�رس مراجعة
الفقرات الأهم الحق ًا.
ورغم �أن هذه الو�سيلة متثل انخراط ًا �أكرث من
جمرد املطالعة� ،إال �أن التظليل كثري ًا ما ال ي�ؤتي

ثماره املرجوة ،وذلك لإكثار �أغلب الطلبة منه،
حتى يكاد ي�شمل ذلك كافة الفقرات دون متييز.
• الن�صيحة  -التوقف برهة للتفكري.
ين�صح العلماء بقراءة عامة �أولية للن�ص مرةً،
ومن ثم انتقاء الفقرات الأهم لإبرازها يف املرة
الثانية .فتلك الطريقة تدفعك للتفكري بت�أن �أكرث
يف كل نقطة ،من حيث �أهميتها الن�سبية يف �ضوء
الفكرة الأ�شمل ،كما تن�شط اال�ستيعاب ،وهو
الأمر الأ�سا�سي للتذكر.
نتائج عك�سية
• الو�سيلة الثالثة -تدوين املالحظات.
عند زي ��ارة �أي م��درج علمي �أو مكتبة ،تت�أكد
لك الأهمية التي يوليها الطلبة الذين يج ِّدون
بالدرا�سة لعملية تدوين املالحظات.
وكما هو احلال مع تظليل الأ�سطر ،تكمن امل�شكلة
هنا يف تدوين وكتابة املالحظات ب�شكل ع�شوائي

تظليل األسطر
ال يؤتي ثماره

أحيان ًا إلكثار
الطلبة منه

�إعادة القراءة ب�شكل متالحق و�سيلة باتت �أقل جناح ًا للدرا�سة

من قبل الطالب املدفوع بحر�صه على �أال يفوته
�أي �شيء ،حتى ي�ؤدي ذلك �إىل نتيجة عك�سية.
• الن�صيحة  -كن مقت�ضبا.
�أظ �ه��رت ال�ت�ج��ارب �أن ��ه كلما قلل ال�ط�لاب من
ا�ستخدام كلمات لتدوين فكرة ما ،كان تذكرها
�أي�رس فيما بعد� ،إذ يجرب التلخي�ص املرء على
التفكري بعمق ال�ستخال�ص الفحوى املطلوب
التعبري عنها ،وي�ؤدي اجلهد الإ�ضايف يف �سبيل
ذلك لرت�سيخ املعلومة �أكرث يف الذاكرة.
ورمب��ا تعلل تلك النتائج ال�سبب يف �أن تدوين
املالحظات بالورقة والقلم �أف�ضل من كتابتها
على كمبيوتر حممول ،فالكتابة باليد ت�ستنفد
وقت ًا �أك�ثر من طباعة الكلمات ،مما يلزم املرء
باالنتقاء واالخت�صار.

ينصح العلماء
بقراءة النص ككل
وانتقاء الفقرات
األهم إلبرازها

ت�شري درا�سات حديثة �إىل �أن الطالب املطلعني
على ال�صورة الكلية للمنهج يحققون نتائج
�أف�ضل� ،إذ ي�ساعدهم هذا الت�صور على ر�صد
ال�صالت الأ�سا�سية ب�ين اجل��وان��ب املختلفة.
وت�ؤكد الدرا�سات �أي�ض ًا �أنه عادة من الأف�ضل
ال� �ب ��دء ب �ت �� �ص��ور ه�ي�ك��ل ع � ��ام ،وم� ��ن ث ��م ملئه
بالتفا�صيل خالل الدرا�سة.
وهنا يقوم الطالب بالكثري من التعلم مبفرده،
وم ��ن ث ��م ب ��الإم �ك ��ان ه�ي�ك�ل��ة م� ��ادة ال �ن ����ص �أو
نتائج �أف�ضل
املحا�رضة يف نقاط يربزها ،مع الإيجاز ،بحيث
• الو�سيلة الرابعة  -ال�صورة الإجمالية.
ين�صب الرتكيز على الت�صور ال�ع��ام للفكرة
كثري من املعلمني ي�شجعون طالبهم على النظر
بد ًال من الإغ��راق يف التفا�صيل ،وبالتايل ر�صد
ب�صورة �أ�شمل للمادة امل��درو��س��ة ،واخل��روج
العالقات الأ�سا�سية التي قد ال تبدو وا�ضحة
بت�صور عام للنقاط الأ�سا�سية الواجب تعلمها
للوهلة الأوىل ،ما يحقق علم ًا �أعمق.
يف �إطار منطقي ممنهج ،بل �أحيان ًا يبادر املعلم
موا�صلة املران
بتقدمي ال�صورة الإجمالية بنف�سه.
• الن�صيحة  -الر�صد الأعمق للعالقات بني • الو�سيلة اخلام�سة  -بطاقات اال�ستذكار.
و� �س��ائ��ل اخ �ت �ب��ار ال� � ��ذات� ،أو (اال� �س�ترج��اع
الأ�شياء.

املعلوماتي ،كما ي�صفها اخل�براء النف�سيون)،
ككتابة املعلومات على بطاقات على �شكل �أ�سئلة
و�أج��وب��ة ،تعد حالي ًا بني �أجن��ح ا�سرتاتيجيات
التعلم ،خا�صة حني يتطلب الأمر حفظ حقائق
حمددة ومف�صلة .وقد دللت درا�سات عدة على
فاعليتها يف �شحذ ال��ذاك��رة ،وم��ع ذل��ك يتوقف
جناحها على طريقة ا�ستخدامها.
• الن�صيحة  -احذر من الت�رسع.
�أغلب النا�س ال ي�صيبون دوم ًا يف تقدير قراراتهم،
�إذ يظنونها �أف�ضل مما هي يف الواقع ،وكذلك
ال ي�صيبون متام ًا يف تقدير مدى تعلمهم .وقد
تو�صلت درا�سة �إىل �إنه كلما ظن املرء �أنه تعلم
�أمر ًا ما ،زاد احتمال ن�سيانه الحق ًا .وكثري ًا ما
نبالغ يف الثقة بقدراتنا على التذكر ،ولو ظننا �أن
ا�ستخدام بطاقات التعلم كفيل بتثبيت املعلومة
مبجرد الإج��اب��ة ال�صحيحة م��ن امل��رة الأوىل،
ف�سيكون من الأي�رس ن�سيان املعلومة الحق ًا.
وم��ن ثم على امل��رء موا�صلة امل��ران ،ومعاودة
الكرة مرة تلو الأخرى ،حتى بعد �أن يظن �أنه
قد حفظ الكلمة املطلوبة.
امل�صدر:

BBC Arabic
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تدريب
محاضرة لطلبة "الهندسة والبترول"

وحدات التكرير األساسية
عالقة عميقة وا�سرتاتيجية تربط �شركة البرتول الوطنية الكويتية،
وجامعة الكويت ب�شكل عام ،وكلية الهند�سة والبرتول بوجه خا�ص.
�إذ ت�ؤمن ال�شركة بتعاظم �أهمية العلم والتدريب ،باعتبارهما املدخل
احلقيقي لإحداث �أي تنمية اقت�صادية� ،أو اجتماعية� ،أو ثقافية .وعلى
اجلانب الآخر ت�ؤمن اجلامعة ب�أهمية دور "البرتول الوطنية" كجهة
مهمة من جهات �سوق العمل التي تدرب وت�ستفيد من خريجي الكلية.
وقد تكللت هذه العالقة بالعديد من �أوجه التعاون ،واتفاقيات التفاهم
بني اجلهتني� ،سواء تلك املتعلقة بالبحث والتطوير� ،أو تدريب طلبة
اجلامعة يف ال�شركة من �أجل تعزيز خرباتهم ومهاراتهم العملية واملهنية
يف جماالت تتعلق مبا�شرة بدرا�ستهم.
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عالقة استراتيجية
وعميقة تربط

"البترول الوطنية"

وجامعة الكويت

ب�ستكي ي�رشح للطلبة دور ال�رشكة يف تكرير النفط الكويتي

ووحداتها ،ومراحل الإنتاج فيها ،وتطور
الر�ؤية امل�ستقبلية
وتنا�سق ًا مع توجه ال�رشكة يف دعم العملية �صناعة التكرير حملي ًا وعاملي ًا ،والتحديات
التعليمية بالبالد ،نظمت دائ ��رة العالقات التي تواجهها.
ال�ع��ام��ة والإع �ل��ام ،بالتن�سيق م��ع دائ��رت��ي
تكرير النفط
اخل� ��دم� ��ات ال �ف �ن �ي��ة مب �� �ص �ف��ات��ي ال ���شرك��ة،
وقدم خالل املحا�رضة ،مهند�س �أول ت�صنيع
حما�رضة متخ�ص�صة يف جمال التكرير لطلبة
مب�صفاة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي ،ن��اي��ف ب�ستكي،
كلية الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت.
ومهند�س �أول ت�صنيع مب�صفاة ميناء عبداهلل،
تناولت امل�ح��ا��ضرة ،ال�ت��ي ح�رضها رئي�س
�أح �م��د امل �ط ��وع ،ل�ل�ط�لاب ع��ر� �ض � ًا م��رئ �ي � ًا عن
ف��ري��ق ه�ن��د��س��ة ت�صنيع ال �غ��از يف م�صفاة
ال�رشكة وم�صافيها ،ودورها يف تكرير النفط
ميناء الأحمدي ،املهند�س �صالح اجلطيلي،
اخل��ام الكويتي ،وت�صنيع الغاز ،حيث تقوم
مهام ال�رشكة الرئي�سية ،و�أه��داف�ه��ا التي
ال ���شرك��ة ح��ال �ي � ًا ب�ت�ك��ري��ر ح� ��وايل � 736أل��ف
ت�سعى لإجنازها وفق ًا ال�سرتاتيجية ،2040
برميل من النفط يف م�صافيها ،وما يزيد عن
ور�ؤيتها يف تعظيم القيمة امل�ضافة للرثوة
 1500مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي،
الهيدروكربونية الكويتية ،عرب �إنتاج وقود
بعد توقف م�صفاة ال�شعيبة يف العام املا�ضي،
عايل اجلودة يلبي تزايد الطلب يف ال�سوقني
والتي كانت تكرر � 200ألف برميل نفط يومي ًا،
املحلي والعاملي ،وكذلك �سعيها للو�صول �إىل
ومع ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي �سرتتفع
م�صاف ال�رشكات العاملية من حيث الطاقة
القدرة التكريرية لل�رشكة جمدد ًا.
التكريرية ،والتو�سع االقت�صادي ،و�إدارة
وت���ض�م��ن ال �ع��ر���ض ��ش�رح�� ًا لت�سل�سل عمل
الأ�صول طبق ًا لأعلى املعايري الت�شغيلية .كما
�سبع وح��دات من �أه��م وح��دات التكرير ذات
تطرقت �إىل احل��دي��ث ع��ن م�صايف ال�رشكة،
القيمة امل�ضافة ،يف م�صفاتي ميناء الأحمدي،
وميناء ع�ب��داهلل ،وه��ي وح ��دات :تكرير النفط
المحاضرة تناولت
اخل ��ام ،و�إزال� ��ة ال�ك�بري��ت م��ن النفط الثقيل،
و�إن�ت��اج وق��ود ال�سيارات با�ستخدام العامل
مهام الشركة
احلفاز ،والتك�سري الهيدروجيني ،والتك�سري
وأهدافها وفق ًا
احل��راري ،و�إنتاج وقود ال�سيارات ذو الرقم
الستراتيجية 2040
الأوكتيني املرتفع ،و�إنتاج الفحم.

• وحدة تكرير النفط اخلام -م�صفاة ميناء
عبد اهلل (:)CDU
تعترب بوابة التكرير� ،إذ تقوم بعملية التقطري
حتت ال�ضغط اجلوي العادي بقدرة ا�ستيعابية
تقدر بـ � 270ألف برميل يومي ًا ،وتتغذى من
النفط اخلام املعد للت�صدير ،حيث تعمل على
ف�صل مكوناته لتنا�سب عمليات الت�صنيع
ال�ل�اح �ق ��ة ،وح � ��وايل  % 50م ��ن امل�ن�ت�ج��ات
الهيدروكربونية يتم �إنتاجها يف هذه املرحلة.
�إزالة الكربيت
• وح��دة �إزال��ة الكربيت من النفط الثقيل
( - )Residueم�صفاة ميناء عبداهلل
(:)ARD

ت�ق��وم با�ستخدام غ��از ال�ه�ي��دروج�ين يف �إزال ��ة
مركبات الكربيت واملعادن الأخ��رى من النفط
الثقيل با�ستخدام العامل احلفاز (،)catalyst
وذل� � ��ك لإن � �ت� ��اج وق� � ��ود م �ن �خ �ف ����ض ال �ك�بري��ت
( ،)LSFOوالذي يتم االعتماد عليه يف عمليات
الإنتاج املتقدمة.
بستكي والمطوع

قدما للطالب عرض ًا
مرئي ًا عن الشركة

ومصافيها
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العمريي يتحدث عن �أهمية دور "البرتول الوطنية" يف االقت�صاد الوطني

وتنتج الوحدة منتجات ثانوية �أخ��رى ت�ساهم
يف حتقيق �أه � ��داف وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال���شرك��ة،
مثل ال�ن��اف�ث��ا ،وال ��دي ��زل ،وتت�شكل م��ن خطني
مت�شابهني ،تقدر الطاقة التكريرية بحوايل 42
�ألف برميل يومي ًا لكل خط.
وقود ال�سيارات
• وحدة �إنتاج وقود ال�سيارات با�ستخدام
العامل احلفاز ( )CCRب�شكل م�ستمر:
توجد وحدتان مت�شابهتان يف م�صفاة ميناء
الأحمدي ،مت ت�شغيلهما عام  ،2004وتقوم
هذه الوحدة بتحويل خوا�ص النافثا الثقيل
جلازولني عايل النوعية ذو �أكتان عايل جد ًا.
ويتم م��زج املنتج النهائي للوحدة مع بقية
املنتجات الهيدروكربونية الأخرى يف م�صايف
ال�رشكة لتلبية احتياجات ال�سوق املحلي،
 736ألف برميل

من النفط يومي ًا

القدرة التكريرية
لمصافي الشركة
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ويقدر معدل تدوير املواد احلفازة بنحو  680وت� �ت ��م ع �م �ل �ي��ات الإن� � �ت � ��اج ب� ��وج� ��ود ع ��وام ��ل
�أ�سا�سية ،مثل ال�ضغط ال�ع��ايل ،ورف��ع درجة
كيلو جرام بال�ساعة.
حرارة التفاعل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام غاز
التك�سري الهيدروجيني
الهيدروجني ،وال ��ذي يتم ت�صنيعه يف داخ��ل
• وحدة التك�سري الهيدروجيني  -م�صفاة
امل�صفاة.
ميناء عبد اهلل (:)HCR
وتت�ألف الوحدة من مفاعلني ،تبلغ قدرتهما
تقوم با�ستخدام العامل احل�ف��از يف حتويل
على اال�ستيعاب حوايل � 43ألف برميل باليوم.
زي��ت ال��وق��ود الفراغي ذو ال�سعر املنخف�ض
التك�سري احلراري
(� )VGOإىل منتجات لها قيمة �أع�ل��ى ،مثل
غ ��از ال �ب�ترول امل���س��ال ( ،)LPGوال�ن��اف�ث��ا • ،وحدة التك�سري احلراري بالعامل احلفاز
والكريو�سني ،ووق��ود الطائرات ( ،)ATKاملائع ( - )FCCم�صفاة ميناء الأحمدي:
مت ت�شغيلها ع ��ام ( 1986ث ��م مت حتديثها
بالإ�ضافة �إىل منتج الديزل.
الحق ًا) ،وتقوم بتحويل اللقيم الهيدروكربوين
�شكر لـ "البرتول الوطنية"
الثقيل ذو القيمة املادية املنخف�ضة �إىل منتجات
اقت�صادية مرتفعة اجلودة ،مثل غاز البرتول
يف ب��داي��ة امل�ح��ا��ضرة ،ق��دم �أ�ستاذ الهند�سة
امل�سال ،ووقود ال�سيارات.
بالكلية ،ووزي ��ر النفط الأ��س�ب��ق د .ر�شيد
العمريي ،ال�شكر ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية على �رسعة اال�ستجابة والتعاون
امل�ستمر مع �إدارة الكلية ،داعي ًا �إىل تن�سيق
زي��ارات ميدانية م�ستقبلية للم�صايف ،حتى
يتمكن الطلبة من ر�ؤية واقع العمل يف جمال
درا�ستهم ،ثم فتح املجال �أمام فريق ال�رشكة
لتقدمي ر�ؤيتهم العملية.

العميري شكر
الشركة على التعاون
المستمر والبنّاء مع
جامعة الكويت

اجلطيلي والطلبة يتابعون العر�ض املرئي

باليوم لكل خط ،وتُعد وح��دة مربحة مادي ًا،
شرح عمل  7وحدات
لأنها تقوم بتحويل املتبقي الفراغي ذو القيمة
تتضمن إنشاء وحدة
في مصفاة ميناء
املتدنية �إىل منتجات لها قيمة �أف�ضل من خالل
عملية التك�سري احلراري.
أخرى إلنتاج الفحم في
األحمدي ومصفاة
وت�ت�ف��رد ه ��ذه ال ��وح ��دة م��ن وح� ��دات الإن �ت��اج
مصفاة ميناء األحمدي
ميناء عبداهلل
بت�ضخيم قيمة املنتجات النهائية ،م��ن غري
• وح ��دة �إن �ت��اج وق ��ود ال���س�ي��ارات ذو الرقم ا�ستخدام غ��از الهيدروجني ،كما ه��و احل��ال الوطنية" �ضمن نطاق م�رشوع الوقود البيئي،
الأوكتيني املرتفع  - ))Alkylationم�صفاة يف وح��دة التك�سري الهيدروجيني ،وم��ن غري �إن�شاء وحدة �أخ��رى لإنتاج الفحم يف م�صفاة
ا� �س �ت �خ��دام ال �ع��ام��ل احل� �ف ��از ،ك �م��ا يف وح ��دة ميناء الأح �م��دي ،م��ن �أج��ل حتقيق مزيد من
ميناء الأحمدي:
احلراري.
التك�سري
الأرباح ،وتعظيم قيمة برميل النفط الكويتي،
�أن�شئت ع��ام � 1997ضمن جمموعة وح��دات
فنية �أخ ��رى بامل�صفاة ،لتقوم ب�إنتاج وق��ود وتت�ضمن خطة التو�سع التي ت�شهدها "البرتول ومن املنتظر ت�شغيلها نهاية العام اجلاري.
ال�سيارات عايل اجلودة.
وتعتمد يف عملياتها التحويلية على ا�ستخدام
م�شروع الوقود اللبيئي
ح�م����ض ال�ك�بري�ت�ي��ك ك �ع��ام��ل ح �ف ��از ،وي �ت��م يف
مراحل الإنتاج النهائية خلط املنتجات التي
القطاع اهتمام ًا خا�ص ًا ،وتطويره ب�صفة
�أو�ضح املهند�س نايف ب�ستكي �أن �إنتاج دولة
مت ت�صنيعها يف هذه الوحدة مع بقية وحدات
م�ستمرة ،ل��ذا ق��ام��ت "البرتول الوطنية"
الكويت من النفط اخلام يقدر بنحو  3ماليني
الإن �ت ��اج الأخ � ��رى ،وذل ��ك لتلبية احتياجات
ب�إطالق م�رشوع الوقود البيئي (،)CFP
برميل باليوم ،ويتم تكرير منها حوايل مليون
ال�سوق املحلي من وقود ال�سيارات.
وال��ذي ي�ستهدف حتديث م�صايف ال�رشكة،
برميل من النفط اخلام داخل دولة الكويت.
خطة توسع الشركة

�إنتاج الفحم
• وحدة �إنتاج الفحم ( - )DCUم�صفاة
ميناء عبد اهلل:
تعمل بطاقة ا�ستيعابية تقدر بـ � 41ألف برميل

وق� ��ال �إن "ال �ن ��اجت ال �ق��وم��ي امل�ح�ل��ي ل��دول��ة
الكويت يعتمد ب�شكل كبري على بيع النفط
وم�شتقاته ،وهذا الأمر ي�ستدعي �إعطاء هذا

وم��زي��د م��ن امل�ساهمة يف تلبية احتياجات
الأ�سواق العاملية من منتجات الوقود املختلفة
مبوا�صفات قيا�سية عاملية".
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تراث

بهجة ومودة ولمة أهل

رمضان  ..زمان
�شهر رم�����ض��ان ..ه��و �شهر للعبادة ،وال�تراح��م ،وب��ذل
ال�صدقات ،ولكل دول��ة من دول العاملني العربي
والإ�سالمي عاداتها وطقو�سها التي متيزها يف هذا
ال�شهر الف�ضيل ،وال متار�س �إال به ،لت�صبح �سمة
من �سماته.
ً
ً
ومتتلك الكويت ت��راث��ا مم��ي��زا يحمل نكهة
خا�صة يف االحتفال بهذا ال�شهر املبارك� ،إذ
تعي�ش خالله �أجوا ًء مميزة ،وت�شهد حراكاً
اجتماعياً ملحوظاً ،وتطغى م�شاعر املحبة
والود والإخاء.
ولرم�ضان يف الكويت طقو�س خمتلفة ال
جتدها يف ال�شهور الأخ��رى� ،إذ يعترب �أهل
الكويت رم�ضان فر�صة لإحياء العادات
والتقاليد الأ�صيلة ،وا�ستعادة القيم التي تعزز
التجان�س بني �أفراد املجتمع.
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التجمع أول أيام
الشهر الفضيل في
بيت كبير العائلة
تقليد جميل

القرقيعان من العادات التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد

عادات فلكلورية
ع � ��ادات وط �ق��و���س ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان امل� �ب ��ارك يف
ال�ك��وي��ت ،مل تكن تختلف ك�ث�ير ًا عما يجري يف
معظم الدول العربية ،كالتجمع �أول �أيام ال�شهر
الف�ضيل ،و�إق��ام��ة م��وائ��د ال��رح�م��ن ،والإف �ط��ار
على ��ص��وت امل��دف��ع .وتتميز ال�ك��وي��ت بالعديد
من العادات الفولكلورية القدمية التي ما زالت
حتر�ص غالبية الأ�رس على �إحيائها ،رغم العديد
من التغريات التي ط��ر�أت عليها مبرور الزمن،
مثل :ي��وم القري�ش ،والقرقيعان ،وال�ت��زاور يف
ال��دواوي��ن ،ويف التقرير التايل ن��ورد بع�ض من
هذه العادات:
يوم القري�ش
يعد يوم "القري�ش" موروث ًا �شعبي ًا وجز ًء من
العادات والتقاليد يف الكويت ،ويقام يف �آخر
�أي��ام �شهر �شعبان ،احتفا ًء وا�ستعداد ًا لبدء
كثير من األسر
ما زالت تحرص
على إحياء العادات
والتقاليد القديمة

�صيام �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ،حيث يتجمع
اجل�يران والأ�صدقاء على مائدة واح��دة كل
ي ��أت��ي بطبق �أو �أك �ث�ر ،وت �ك��ون جمعتهم يف
املنزل� ،أو الذهاب �إىل بيت كبري العائلة� ،أو �أن
تكون نزهة خلوية قريبة من الديرة لالحتفال
بقدوم ال�شهر الف�ضيل.
ويحر�ص الكويتيون دائم ًا على �إحياء العادات
والتقاليد القدمية ،ومن بينها االحتفال بيوم
"القري�ش"� ،أي ر�ؤي ��ة ه�لال �شهر رم�ضان
امل�ب��ارك� ،سواء �صادف ذل��ك �آخ��ر �أي��ام �شهر
�شعبان بالفعل� ،أم مل ي�صادفه ،وذلك حر�ص ًا
على االحتفال بهذا اليوم.
وك�ل�م��ة "القري�ش" ،تعني ب��ال�ل�غ��ة العربية
ال�سخاء ،ف�ـ "يقرق�ش" الإن���س��ان �أي ي�سمع
�صوت النقود يف جيبه ،كما يقال �إن كلمة
"القري�ش" تدل على �صغر الوجبة �أو قيمتها
املادية ،ومن هنا جاءت الت�سمية حيث كانت
كل �أ��سرة جتود �أو "تقرق�ش" مبا لديها من
طعام �أو �رشاب ،وال نعلم حتديد ًا متى بد�أت
عادة االحتفال بيوم "القري�ش".
�أبو طبيلة
كلمة "طبيلة" يف اللهجة الكويتية ت�صغري لكلمة
"الطبلة" ،و"�أبو طبيلة"� ،شخ�صية رم�ضانية

كانت ذائعة ال�صيت فيما م�ضى يف الكويت،
ول�ق��ب ب��ذل��ك لأن ��ه ك ��ان يحمل طبلة ي�رضب
عليها ويدعو النا�س �أثناء جتواله على الأحياء
والفرجان لال�ستيقاظ لل�سحور.
وكان "�أبو طبيلة" يحر�ص على �أن يتجول قبل
موعد الإم�ساك بفرتة كافية ليوقظ النا�س كي
تتاح الفر�صة لربات البيوت لتح�ضري وجبة
ال�سحور ،التي عادة ما تكون خفيفة وم�ؤلفة
من الأرز اخلايل من اللحم ل�سهولة �إجنازه يف
وقت ق�صري.
وكان لكل حي �أو فريج �أبو طبيلة خا�ص به،
وكان ي�سري على قدميه م�سافات طويلة ،مناديا
"ال �إل ��ه اال اهلل حممد ر��س��ول اهلل ..ال�سحور
يرحمكم اهلل" ،ويدق على طبلته لإيقاظ النائمني
ب��رف��ق ،وال�ب�ع����ض الآخ� ��ر ك ��ان ي ��ردد ن ��داءات
�أخ� ��رى ،حيث ك��ان��ت تختلف ال �ن ��داءات التي
يرددونها ح�سب االجتهاد من �شخ�ص لآخر.
"أبو طبيلة"
شخصية رمضانية
قديمة ذائعة
الصيت نفتقده اآلن
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"�أبوطبيلة" كان يحر�ص على التجول قبل موعد الإم�ساك ليوقظ النا�س

القرقيعان
ال �ق��رق �ي �ع��ان� ،إح � ��دى ال� �ع ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د
القدمية التي ورثها الكويتيون عن �آبائهم
و�أج� ��داده� ��م ،وم ��ا زال� ��وا ي�ح��ر��ص��ون على
احلفاظ عليها حتى الآن.
�أم��ا �أبطال "القرقيعان" فهم الأط�ف��ال الذين
يجوبون ال�شوارع مبتهجني بهذه املنا�سبة
الرم�ضانية ال�ت��ي توارثتها الأج �ي��ال ،وهم
يلب�سون املالب�س اجل��دي��دة ،والتي قد تُخاط
لهم خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة ،ويحملون معهم
�أكيا�س ًا يجمعون فيها احللوى واملك�رسات
التي يح�صلون عليها من �أ�صحاب البيوت.
وه�ن��اك �أك�ثر م��ن ق��ول يف معنى "قرقيعان"،
منها� :أن " قرقيعان " لفظ عامي م�أخو ٌذ من
قرع الباب ،وذلك لأن الأطفال يقومون بقرع
ف�سميت
�أب� ��واب ال�ب�ي��وت يف ه ��ذه امل�ن��ا��س�ب��ةُ ،
املنا�سبة بالقرقيعان ،والبع�ض الآخ��ر يرجع
يوم "القريش"
من العادات
والتقاليد التي ما
زلنا نحافظ عليها
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الت�سمية �إىل ا�ستخدام الأط �ف��ال يف املا�ضي
بع�ض الأواين مثل" ،الطا�سة" و"القدر" �أو
الطبول للقرع عليها.
وكان القرقيعان مك�رسات متنوعة خملوطة،
وفواكه جمففة ،وحلويات جامدة غري لينة،
ت�شتمل ع�ل��ى ال�ن�خ��ي ،وال �ف ��ول ال �� �س��وداين،
والنقل ،واجل��وز ،والتني املجفف ،يو�ضع يف
"زبيل" �أي قفة� ،أو وع��اء كبري م�صنوع من
�سعف النخيل .وتوزع على �أطفال احلي عندما
ي��أت��ون �أم ��ام امل�ن��ازل وه��م ي ��رددون الأه��ازي��ج
اخلا�صة بهذه املنا�سبة .فعندما ي�سمع الأطفال
�صوت �أذان املغرب يتناولون �إفطارهم على
عجل ،م�صطحبني معهم �أكيا�س ًا من القما�ش
وال �ط �ب��ول ،وي �� �س�يرون ع�ل��ى �شكل جماعات
مرددين �أهازيج القرقيعان و�أنا�شيده.
وكانت البنات يف ال�سابق يجمعن القرقيعان
من البيوت امل�ج��اورة والقريبة �إىل منازلهن
وهن يرددن �أهزوجة "قرقيعان وقرقيعان..
ق�صي ورم�ضان ..عادت عليكم �صيام..
بيت ّ
كل �سنة وكل ع��ام� ..سلم ولدهم يا اهلل ..خله
الم��ه ..ع�سى البقعة ال تخمه وال ي��وازي على
�أم��ه ..عطونا اهلل يعطيكم بيت مكة يوديكم..
يا مكة يا معمورة يا �أم ال�سال�سل والذهب يا
ن ��ورة" ،بينما ميتد ن�شاط الأوالد �إىل خارج

احلي ويتنقلون بني الأحياء الأخرى مرددين
�أن�شودة �صغرية هي "�سلم ولدهم ي��اهلل خله
الم��ه ..يا اهلل" ثم ي�س�ألون عن ا�سم الولد يف
البيت ،وهناك يرددون "�سلم فالن يا اهلل ..خله
لأمه ..يا اهلل".
منت�صف رم�ضان
وكانت العادة �أن يلتقي "�أبو طبيلة" الأطفال يف
ليلة الن�صف من رم�ضان للتجول يف ال�شوارع
والطرقات ويطرقون الأبواب حاملني �أكيا�س ًا
وي�غ�ن��ون لأه ��ل البيت ق��ائ�ل�ين�" :سلم ولدكم
يجيب املكدة ويقدمها لأمه"� ،أي مينح اخلري
يف جيب �أمه.
وك��ان الأط �ف��ال يتجمعون م��ع "�أب ��و طبيلة"،
خ�صو�ص ًا يف �آخ ��ر �أي� ��ام رم���ض��ان امل �ب��ارك،
ين�شدون معه ويطوفون الأح�ي��اء والفرجان
ال �ت��ي ي �ت�ردد عليها وق ��ت ال �� �س �ح��ور .و�أه ��ل
الكويت عادة ما كانوا يف ليايل الع�رش الأواخر
القرقيعان موروث
شعبي جميل
تتوارثه األجيال
أبطاله األطفال

املدفع عادة قدمية من ثالثنيات القرن املا�ضي ملعرفة وقت الإفطار

وال�سمك ،وهري�س القمح ،والت�رشيب ،واللحم
الديوانيات في
واملجبو�س ،وغريها من الأكالت الكويتية.
رمضان تكون عامرة
حاضرة في كل
كما متتاز الديوانية يف رم�ضان بتقدمي وجبة
بالرواد وحفالت
ال�سحور ،وا�ستكما ًال لدورها يف رم�ضان ،ف�إن
بيت طيلة أيام
بع�ض العوائل املي�سورة كانت حت�رض �أحد
اإلفطار الجماعي
الشهر الفضيل
رج��ال الدين يقر�أ �شيئ ًا من ال�ق��ر�آن الكرمي،
�أو ال���س�يرة النبوية والأح ��ادي ��ث ال�رشيفة،
م��ن رم�ضان يتجمعون ل��زك��اة الفطر ،حيث ويقدم الن�صح والإر� �ش��اد ،وي��رد على �أ�سئلة بـ"الواردة" ،وعندما ينطلق املدفع ي�أخذون
يقوم "�أبو طبيلة" باملرور على البيوت ليجمع احلا�رضين.
بالتهليل والزغاريـد.
رزقته من النا�س الذين خدمهم يف ليايل ال�شهر
ويف امل��ا��ض��ي ،ك��ان ال ب��د �أن ت�ك��ون احللوى
مدفع الإفطار
ً
املبارك ،وللح�صول �أي�ضا على زك��اة الفطر ،اعتاد الكويتيون معرفة وق��ت الإف�ط��ار ،منذ الكويتية حا�رضة يف كل بيت طيلة �أيام ال�شهر
وكانت الزكاة �آنذاك عبارة عن القمح �أو التمر ث�لاث�ي�ن��ات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي م��ن خ�ل�ال �سماع الف�ضيل ،واحللوى التي ذاع �صيتها �آن ذاك،
�أو الرز �أو النقود.
�صوت املدفع ،بعد �أن نقلوا تلك العادة من ك��ان��ت ع�ب��ارة ع��ن خلطة مركبة م��ن الن�شاء،
وال�سكر ،والدهن ،والزعفران ،والهيل ،وماء
الديوانية
م�رص يف الع�رشينات من القرن املا�ضي.
التجمع يف "الديوانية" ،من العادات الكويتية وق��د ظ��ل امل��دف��ع ينطلق م��ن موقعه يف ق�رص الورد ،واجلوز �أو اللوز ،وكانت هناك حلوى
التي ال تقت�رص على �شهر رم�ضان املبارك ال�سيف (ق�رص احلكم) ،الواقع مبنطقة �رشق يطلبها ال�صائمون وت�صنع يف معامل خا�صة،
فقط ،ولكن يف رم�ضان ي��زداد اهتمام النا�س على ��ش��ارع اخلليج ال�ع��رب��ي ،قبل �أن ينتقل مثل :الزالبية ،والره�ش ،والع�سلية.
بـ "الديوانية" ،وتتميز عن باقي الأيام بتقدمي �إىل موقعه اجلديد يف ق�رص نايف (املال�صق ويف �أول �أي��ام عيد الفطر ك��ان �أف ��راد العائلة
"الغبقة" ،وهي من الوجبات اخلفيفة ما بني ملقر الأم��ن العام �سابق ًا ،وحالي ًا مقر حمافظ يجتمعون مع �أقاربهم لتناول طعام الغداء يف
العا�صمة) يف حمافظة العا�صمة عام  .1953بيت الوالد ،وتقدم لهم احللوى� ،أما الأطفال
الفطور وال�سحور.
وت� �ك ��ون "ال ��دي ��وان� �ي ��ة" يف رم �� �ض��ان ع��ام��رة وعند ال�غ��روب ك��ان الأوالد يجتمعون يومي ًا ف�ي�ط��وف��ون م��ن ب�ي��ت �إىل �آخ ��ر يف ال�ف��ري��ج �أو
ب � ��ال � ��رواد ،وت� �ق ��ام ف �ي �ه��ا ح��ف�ل�ات الإف� �ط ��ار لالحتفال ب ��إط�لاق م��دف��ع الإف �ط��ار ،وتعرف احلي ،ي��رددون عبارة "عيدكم مبارك ع�ساكم
اجلماعي ،الذي يعمر مبنا�سف الأرز واللحم � �ص ��وت ط �ل �ق��ة امل ��دف ��ع ق �ب �ي��ل �آذان امل �غ��رب من عواده".
الحلوى الكويتية
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بيئة
األخطر على البيئة واإلنسان

التلوث البالستيكي
البال�ستيك من املواد التي �ساعدت الإن�سان كثري ًا يف حياته خالل ال�سنوات الأخرية،
حيث يدخل وب�شكل �أ�سا�سي يف غالبية ال�صناعات التكنولوجية املتطورة.
وبرغم كل مميزات هذه املادة� ،سهلة الت�شكيل ،وامللبية للعديد من املتطلبات� ،إال
�أنه ال ميكن �إهمال ت�أثريها ال�سلبي الكبري جد ًا على البيئة� ،إذ �أن ت�أثري التلوث
البال�ستيكي يعد من �أ�سو�أ العوامل التي جتعل عاملنا يف تهديد م�ستمر ،ملا له من
انعكا�سات مبا�شرة على �صحة الإن�سان والكائنات احلية.
وتكمن امل�شكلة يف �صعوبة حتلل هذه املادة ،و�أنها �ستظل موجودة و�ستتكد�س
على �سطح الأر�ض ،ويف قاع البحار ،والأنهار ،واملحيطات� ،إذا �أ�ستمر �إنتاجها
بهذه ال�شراهة ،لت�صيب الكائنات واحليوانات والب�شر بال�ضرر.

ا�ستخدامات
وللبال�ستيك العديد من اال�ستخدامات القيمة،
م ��ن ال �ه��وات��ف امل �ح �م��ول��ة� ،إىل احل��وا� �س �ي��ب،
والأدوات امل�ن��زل�ي��ة ،وال ��دراج ��ات ،وو��س��ائ��ل
املوا�صالت ولوازم التغليف ،وغري ذلك العديد
والعديد من اال�ستخدامات.
ويعترب اكت�شاف وت�صميم "البوليمرات" لعمل
البال�ستيك ،بكل �أ�شكاله و�أنواعه ،ن�رص ًا هام ًا
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يح�سب النت�صارات الكيمياء الع�ضوية� ،إال
�إن ال�س�ؤال املحزن ،هو ،هل كل ما يخرج من
الأر�ض ميكن �أن يتحلل جمدد ًا ليندمج يف النظام
البيئي؟ الإج��اب��ة للأ�سف ال ،حيث �أن بع�ض
امل��واد امل�صنعة حتتاج لعوامل حتلل خا�صة ال
تتواجد يف الطبيعة ،ولذلك ال ت�ستطيع البيئة
التكيف معها.

شراء نحو مليون
زجاجة مياه
بالستيكية كل
دقيقة حول العالم

زيادة اال�ستهالك
وما زاد من امل�شكلة� ،أن الإن�سان �أ�صبح يعتمد
ب�صورة �أك�بر على البال�ستيك ،ال��ذي ي�ستخدم
مل��رة واح��دة ،وه��و ما ترتب عليه عواقب بيئية
خ�ط�يرة ،فح�سب �آخ��ر �إح�صائيات عر�ضت يف
اليوم العاملي للبيئة املنعقد بالهند عام ،2018
ي�شهد العامل ��شراء مليون زجاجة مياه �رشب
بال�ستيكية كل دقيقة واحدة ،ويتم ا�ستخدام ما

املخلفات البال�ستيكية �سبب يف نفوق الأ�سماك

ي�صل �إىل  5تريليون كي�س بال�ستيك غري قابلة
لال�ستعمال مرة �أخرى يف جميع �أنحاء العامل كل
عام ،وب�صورة عامة يعد  % 50من البال�ستيك
الذي ن�ستخدمه ،هو بال�ستيك "املرة الواحدة".
تهديد احلياة
وال توجد �أنظمة جلمع ما يقرب من ثلث العبوات
البال�ستيكية التي ن�ستخدمها ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل
امتالء �شوارع املدن باملواد البال�ستيكية ،وتلوث
البيئة الطبيعية ،ومن ثم ينتهي املطاف بنحو 13
مليون طن من امل��واد البال�ستيكية يف الطبيعة،
حيث تهدد هذه امل��واد احلياة الربية والبحرية،
وميكن للبال�ستيك الذي نلقيه كنفايات يف البحار
�أو املحيطات �أن ي�ستمر يف املياه ملدة ت�صل �إىل
� 1000سنة قبل �أن يتحلل متام ًا.
ويتحلل البال�ستيك تدريجي ًا وي��ذوب يف املياه
ال �ت��ي ن���شرب�ه��ا ،وب��ال �ت��ايل مي�ك��ن �أن ي��دخ��ل يف
�أج�سادنا ،وال ي��زال العلماء غري مت�أكدين من
حجم ال�رضر ال�صحي ال��ذي قد ي�سببه ذلك،
 5تريليون كيس
بالستيك تستخدم
في أنحاء العالم
كل عام

ولكن البال�ستيك يحتوي على ع��دد من امل��واد فعدم حتلل امل��ادة يعني تكد�سها و�إ��ضراره��ا
الكيميائية الكفيلة بالت�أثري على الهرمونات ،بالعديد من الكائنات احلية.
وميكن �أن يعمل البال�ستيك �أي�ض ًا كمغناطي�س
بداية الكارثة
داخل ج�سم الإن�سان يجذب امللوثات الأخرى.
وق ��د ب� ��د�أت ال �ك��ارث��ة ،ع�ن��دم��ا اع�ت�ق��د الإن���س��ان
ل�سنوات طويلة� ،أن املحيطات والبحار كبرية
�صعوبة التحلل
وتكمن م�شكلة البال�ستيك يف �صعوبة حتلله ،ل ��درج ��ة �أن �ه ��ا ت�ستطيع ا��س�ت�ي�ع��اب خملفات
فبينما حتتاج اخل ���ضروات وال�ف��واك��ه ع�رشة الب�رشية ،فا�ستمر يف �رصف خملفاته �إليها ،مما
�أي ��ام للتحلل ب�شكل ك��ام��ل ،و�شهر حتى يتم �أدى �إىل تكد�سها يف مناطق ثابتة بفعل التيارات
�إع � ��ادة امت�صا�صها م��ن ال�ترب��ة وال�ك��ائ�ن��ات البحرية امل�ستمرة.
امليكرو�سكوبية كالبكترييا والفطريات ،حتتاج وع �ن��ده��ا ظ �ه��رت ال��ك ��ارث ��ة ،ح �ي��ث م� ��ات ع��دد
الأكيا�س البال�ستيكية �إىل �أك�ثر من  500عام ه��ائ��ل م��ن احل �ي��وان��ات امل ��وج ��ودة يف ك�ث�ير من
لتتحلل ،وق��د ال يتحلل بع�ضها �أب ��د ًا .ل��ذا يعد اجلزر ،وابتلعت الأ�سماك �أجزاء من املخلفات
التلوث بالبال�ستيك ،هو �أخطر �أن��واع التلوث البال�ستيكية ،وم��ات��ت بع�ضها بفعل ان�سداد
��ضرر ًا على البيئة والإن�سان على حد �سواء ،ق�ن��وات�ه��ا اله�ضمية ،وال �ط �ي��ور م��ات��ت عندما
تناولت تلك الأ�سماك.
ومن ثم النظم البيئية اختلت ،وب��د�أت ف�صائل
الأ�ضرار بالياب�سة
كاملة من احليوانات تختفي من على عدد من
اجل ��زر يف خمتلف حميطات ال �ع��امل ،و�أ�صبح
ميكن للبال�ستيك الذي يحتوي على الكلور �أن
ي�صدر مواد كيماوية �سامة يف الرتبة ،والتي
تت�رسب �إىل املياه اجلوفية� ،أو م�صادر املياه
الأخ ��رى ،كالأنهار ،والبحريات ،واملجاري
امل��ائ �ي��ة ،وه ��و مم ��ا ي���س�ب��ب �أ�� �ض ��رار ًا بالغة
بالأنظمة البيئية ،وي�ؤذي الكائنات التي تعتمد
على تلك امل�صادر املائية كم�صدر لل�رشب.

نفايات البالستيك

قد تستمر 1000

سنة بالمياه قبل
أن تتحلل
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البال�ستيك يحتوي على العديد من املواد الكيميائية التي ت�ؤثر على الهرمونات

عاملنا ملوث ببقع بال�ستيكية كبرية ،لدرجة �أنك
ت�ستطيع ر�ؤيتها من الف�ضاء ت�سبح مع التيارات
البحرية يف كل حميطات العامل.
تلوث املحيطات
وت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل �أن قطع البال�ستيك
التي تطفو على �سطح املحيطات تقارب ال�ـ 5
تريليون قطعة ،يبلغ وزن�ه��ا � 270أل��ف طن،
م�سببة �أ�رضا ًرا بالغة.
وي�سبب تلوث املحيطات بالبال�ستيك �أزمة عاملية،
حيث تكمن امل�شكلة يف الكيماويات ال�سامة التي
تفرزها القطع البال�ستيكية ،والتي حتتوي على
العديد من املواد امل�رسطنة بفعل تعر�ضها لأ�شعة

األكياس تحتاج

 500عام لتتحلل

وقد ال يتحلل

بعضها أبداً

ال�شم�س فوق البنف�سجية وتفاعلها مع الو�سط
املالح للمحيط ،وهذه املواد تكون م�صدر خطورة
على الب�رش وجميع الكائنات البحرية .وال يقت�رص
ال�رضر على الكيماويات ال�سامة وح�سب ،ولكن
قد تعلق الكائنات البحرية يف ال�شباك� ،أو امللوثات
البال�ستيكية ،ومتوت جوع ًا� ،أو اختنا ًقا.

حتلل �أكيا�س البال�ستيك
�صنعت الأكيا�س البال�ستيكية منذ حوايل
� 50سنة فقط ،وا�ستطاع العلماء معرفة
الوقت الذي تتطلبه لتتحلل ب�شكل كامل ،من
خالل عدة اختبارات �أظهرت �أن الأكيا�س
امل�ح�ت��وي��ة ع�ل��ى "ال �ب ��ويل �إيثيلني" تتحلل
فقط من خ�لال تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س،
وبالتحديد الأ�شعة فوق البنف�سجية ،والتي
ت�ؤثر على روابط "بوليمر البويل �إيثيلني"
وم��ن ث��م جتعل الأك �ي��ا���س مت�صلبة �سهلة
الك�رس .وهذا االكت�شاف يرجح �أن الأكيا�س
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البال�ستيكية �ستتحلل بعد وقت طويل �إىل
قطع "جمهرية" من البال�ستيك املت�صلب،
والتي ال ترى بالعني املجردة.
ولكن العلماء ما زال��وا متحريين يف حتديد
الفرتة ال�لازم��ة لتحلل الأك�ي��ا���س� ،إذ قدرها
بع�ضهم بـ  500عام من �ضوء ال�شم�س ،بينما
اجته البع�ض �إىل �ضعف هذا التقدير ،ك�أقل
وقت ممكن لتك�سري كي�س البال�ستيك قبل �أن
يت�سبب مب�شكلة بيئية.

منع ال�ضوء
�أما يف البحار ،فتتواجد امللوثات البال�ستيكية
يف �أغ�ل��ب االح �ي��ان يف امل�ن��اط��ق املغلقة كالبحر
الكاريبي ،مما يدفع �أعداد من الكائنات احلية
املحلية �إىل الهجرة �إىل �أماكن جديدة غري مالئمة
لها ،وي ��ؤدي ذل��ك �إىل تناق�ص �أع��داده��ا ،ومنو
مفرط يف الطحالب البحرية.
ورغم �أن الطحالب قد تكون مفيدة للنظم البيئية
املختلفة� ،إال �أن منوها ب�شكل مطرد يجعلها
متنع �ضوء ال�شم�س من الو�صول �إىل الأعماق،
وتدمري العديد من م�ستعمرات الأ�سماك التي
تختبئ بها الأ��س�م��اك ال��ول�ي��دة ،ويو�ضع بها
بي�ض ال�سمك ،كما ت�ؤدي �أي�ض ًا زيادة الطحالب
على �سطح املياه �إىل نق�ص ن�سبة الأك�سجني ،مما
ي��ؤدي �إىل هجرة الكائنات البحرية ،وفناء ما
بقي منها.

امل�صادر

• كتاب "البال�ستيك وتلوث البيئة" -امل�ؤلف
د .ع�صام الدين نوفل ( – )1986جمعية
حمية البيئة– الكويت.
• كتيب "�إذا ال ت�ستطيع �إع��ادة ا�ستخدامه،
ف��ارف ����ض ا�ستخدامه"– �إ�� �ص ��دار 2018
(الأمم املتحدة– البيئة).

علوم
وتكنولوجيا
خيال تحول إلى حقيقة

األقمار الصناعية
يف املا�ضي ،كان احلديث عن �إمكانية اخرتاع �آلة تدور يف الف�ضاء ،يتحكم
فيها الإن�سان من على �سطح الأر�ض ،وي�سخرها خلدمته ،يعترب درباً من
اجلنون� ،أو "خرافة"� ،أو على �أقل تقدير "حلم" ،ال �سبيل لتحقيقه.
ولكن كثري من االخرتاعات املذهلة نبعت فكرتها من "حلم" ،فكما يقول
�ألربت �أين�شتاين �إن "كل �إجنازاته هي انعكا�س لأحالمه يف �أيام الطفولة".
ويف الع�صر احل��دي��ث ،ا�ستطاع العلم حتويل "حلم" �إر���س��ال �آالت �إىل
الف�ضاء �إىل حقيقة ،واخرتع الإن�سان الأقمار ال�صناعية ،التي تعد من �أهم
الإجنازات التي �أ�سهمت ب�شكل كبرية يف الثورة العلمية احلديثة يف كافة
املجاالت ،وا�ستفادت منها الكثري من املنظمات وامل�ؤ�س�سات والهيئات
املدنية والع�سكرية ،وو�سائل الإعالم ،وو�سائل االت�صال.

"سبوتنيك "1أول
قمر أطلقه االتحاد
السوفييتي خالل

عام 1957
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عامل الفيزياء الرو�سي ق�سطنطني ت�سيولكوف�سكي �أول من اكت�شف طريقة لدفع الأجهزة

البداية
الأقمار ال�صناعية قدمي ًا كانت �أ�شبه باخليال .وقد
ك��ان الكاتب� ،إدوارد ايفرت عنده من اخليال ما
يكفي لكتابة ق�صة ق�صرية "خيالية" عام ،1869
حتدث فيها عن �إطالق قمر �صناعي يف الف�ضاء.
وم��ع بداية القرن الع�رشين ،وحت��دي��د ًا يف عام
 1903ميالدية ،ن�رش عامل الفيزياء الرو�سي،
ق�سطنطني ت�سيولكوف�سكي ،ب�أنه مت ا�ستك�شاف
ط��ري�ق��ة ل��دف��ع الأج��ه ��زة ،ث��م ت��وال��ت الأب �ح��اث
واالكت�شافات والأطروحات حتى �أطلق االحتاد
ال�سوفييتي �أول قمر �صناعي من الأر�ض حمل
ا�سم "�سبوتنيك "1يف � 4أكتوبر عام .1957
وي �ع��رف ال�ق�م��ر ال���ص�ن��اع��ي �أو اال��ص�ط�ن��اع��ي
(ال���س��ات��ل ال�ف���ض��ائ��ي) ،ب ��أن��ه "جهاز ي ��دور يف
ف�ل��ك يف ال�ف���ض��اء اخل��ارج��ي ح ��ول الأر�� ��ض �أو
حول كوكب �آخ��ر ،ويقوم ب�أعمال عديدة ،مثل
االت�صاالت ،والفح�ص ،والك�شف والعديد من
املهام الأخرى".
أمريكا أطلقت قمر

"المستكشف "1

نهاية يناير

عام 1958
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ولعب "�سبوتنيك "1دور ًا مهم ًا يف �سباق الف�ضاء،
وا�ستطاع حتديد كثافة طبقات ال�غ�لاف اجل��وي
ال�ع��ال�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ق�ي��ا���س ال�ت�غ�ير امل � ��داري ،ويف
نوفمرب  1957مت �إطالق "�سبوتنيك ،"2فيما قامت
الواليات املتحدة الأمريكية ،ب�إطالق امل�ستك�شف
( )1يف نهاية يناير من عام  ،1958وا�ستمرت هذه
التطورات حتى و�صلنا ملا عليه الآن.
ولقد �أطلق حتى الآن نحو  6600قمر ًا يف مدارات
خمتلفة ،بوا�سطة �صواريخ حتملها �إىل مداراتها
امل�ح��ددة ،حيث يوجد يف امل��دار الثاين ما يقارب
 3600ق �م��ر ًا ،وامل���دار ال�ث��ال��ث وال��راب��ع ح��وايل
 1000قمر ،و 500قمر يف امل��دارات املنخف�ضة،
و 50قمر ًا يف امل��دارات املتو�سطة ،التي تبعد عن
الأر���ض � 20ألف كيلو مرت ،ويوجد العديد منها
يف املدار الثابت ،الذي يبعد عن الأر�ض � 36ألف
كيلو م�تر ،وم��ن ه��ذه الأق�م��ار ما �أ�صبح حطام ًا
نتيجة عوامل خمتلفة �أثناء الإطالق� ،أو حتى بعد
اال�ستقرار يف املدار ،وح�سب �أخر �إح�صائية بقي
 700قمر فقط منها يف حالة ن�شاط.
�أنواع الأقمار
�إن للأقمار ال�صناعية �أهمية كبرية يف جماالت
خمتلفة ،كاالقت�صاد ،واالت�صاالت ،والتنب�ؤات
اجلوية ،وحتديد الأماكن اجلغرافية ،والأمن
واال�ستخبارات الع�سكرية ،والبحث العلمي،

ودرا�سة الف�ضاء ،ومراقبة الأر�ض وحتوالتها،
ومن �أهم �أنواعها:
 -1الأق � �م� ��ار ال �ف �ل �ك �ي��ة :ت���س�ت�خ��دم ل��ر��ص��د
ال�ك��واك��ب البعيدة ،وامل �ج��رات والأج���س��ام
الف�ضائية اخلارجية الأخرى.
 -2الأق�م��ار احليوية :تلك امل�صممة حلمل
الكائنات احلية ،لإجراء التجارب العلمية.
�	-3أقمار االت�صاالت :موجودة ب�شكل دائم يف
الف�ضاء لأغرا�ض االت�صاالت الال�سلكية ،والبث
التلفزيوين.
�	-4أقمار ر�صد الأر�ض :خم�ص�صة لال�ستخدامات
غري الع�سكرية ،مثل الر�صد البيئي ،والأر�صاد
اجلوية ،ودرا�سة �أحوال الطق�س.
 -5الأق �م��ار امل�لاح�ي��ة :ت�ستخدم �إ� �ش��ارات
الراديو ،لتمكني �أجهزة اال�ستقبال النقالة
على الأر�ض من حتديد موقعها بال�ضبط.
 -6الأقمار الع�سكرية :مت ت�صميمها لتدمري �أهداف
حربية ،و�أقمار �صناعية �أخرى ،و�أهداف �أخرى.
 700قمراً صناعي ًا
فقط ما زالت

نشطة من 6600

تم إطالقها

للأقمار ال�صناعية �أهمية كبرية يف جماالت خمتلفة

تعمل األقمار
بخاليا ضوئية
تولد طاقة من
أشعة الشمس

يتكون القمر ال�صناعي من جزئيني �أ�سا�سيني،
�أولهما ،اجل��زء الوظيفي ،وه��و اجل��زء القائم
بالأعمال املنتظرة من القمر ح�سب تخ�ص�صه،
وامل�ه�م��ة ال�ت��ي �أر� �س��ل م��ن �أج�ل�ه��ا� .أم ��ا اجل��زء
احل��ا��ض��ن ،فهو ال ��ذي ي��وف��ر املحيط املنا�سب
لعمل اجلزء الوظيفي ،من حيث توفري الطاقة
واحلماية والدفع والتوجيه.
وجتهز الأقمار قبل �إطالقها بخاليا �ضوئية ،لتوليد
الطاقة الالزمة لت�شغيلها من �أ�شعة ال�شم�س ،و�أحيان ًا
جتهز ببطاريات نووية ،يف حالة اال�ستخدام الكثيف
للطاقة عندما ال تكفي الطاقة امل��ول��دة م��ن خاليا
�ضوئية .كما جتهز ب�أجهزة اال�ستقبال والإر�سال
وال�ك��ام�يرات وال� ��رادارات املنا�سبة لتخ�ص�صها،
وميكن التحكم يف كل هذه الأجهزة عن بعد.

حتى �إذا "تاه" �أحدهما يف الف�ضاء لأخطاء فنية،
ومل يبق يف مداره ،يتم �إطالق الن�سخة الثانية منه،
وي�ستخدم لهذا الغر�ض مركبات ف�ضائية خا�صة
حتمل هذه الأقمار معها وتطلقها يف مدارها اخلا�ص،
ثم يقوم فريق من اخلرباء يف الأر�ض ب�ضبط القمر
للقيام مبهامه با�ستخدام و�سائل التحكم عن بعد.
�سقوط الأقمار
ت��دور معظم الأق �م��ار ال�صناعية ح��ول الأر���ض
ب�شكل م�ستمر ،ومب��دارات خا�صة ،لفرتات قد
ت�صل �إىل مئات ال�سنني قبل �سقوطها ،ويتحكم
يف دوران �ه��ا جمموعة م��ن الأ��س����س وال�ق��وان�ين
الفيزيائية ،فعند ق��ذف الأق�م��ار ال�صناعية من
الأر�� ��ض ب��ا��س�ت�خ��دام ال �� �ص��واري��خ ،ت�سقط من
ال�صواريخ لتقع يف مدارها ،ويو�ضع القمر يف
�أعلى طبقات الغالف اجلوي ،حيث �إن مقاومة
ال�ه��واء تكون �شبه معدومة ،مم��ا يحافظ على
�رسعته التي ق��ذف بها ،وت�ف��وق ه��ذه ال�رسعة
قوة اجلاذبية الأر�ضية ،لينطلق بها القمر �إىل
الف�ضاء اخلارجي ،بقوة تتنا�سب مع اجلاذبية،
مما يبقيها يف مدارها.

الإطالق
عدم اال�صطدام
يتم �إط�لاق القمر عن طريق االتفاق والتعاقد مع قد يحدث ت�صادم بني قمرين �صناعيني يف حاالت
�إح��دى ال�رشكات الف�ضائية املتخ�ص�صة يف ذلك ،ن��ادرة ج��د ًا ،حيث تعمل املنظمات الدولية ،مبا
ولأغرا�ض الت�أمني ي�صنع قمرين متطابقني متام ًا ،فيها وكالة "نا�سا" الأمريكية على مراقبة وتتبع

أول حادثة
اصطدام حصلت
بين قمرين روسي
وأمريكي

الأق�م��ار ال�صناعية امل��وج��ودة يف الف�ضاء ،فعند
�إطالق �أي قمر �صناعي ،يو�ضع يف مدار م�صمم
خ�صي�ص ًا لتجنب ارتطامه �أو ا�صطدامه بقمر
�صناعي �آخر ،لكن قد يحدث بع�ض التغريات على
هذه املدارات بفعل الزمن ،مما يزيد من احتمالية
ارتطام وحتطم �أحد الأقمار ،نتيجة �إطالق �أعداد
كبرية من الأقمار ال�صناعية يف الف�ضاء.
و ُيعتقد ب ��أن �أول ح��ادث��ة ا��ص�ط��دام ح�صلت
بني قمريني �صناعيني ،كانت يف فرباير عام
 ،2009حيث ا�صطدم قمران �أحدهما رو�سي،
والآخر �أمريكي.

امل�صادر

 م��و��ض��وع م��ا ه��و ال�ق�م��ر ال���ص�ن��اع��ي؟ -مرتجم من موقع www.nasa.gov
 م��و��ض��وع ح��رك��ة الأق �م ��ار ال�صناعية؟ م� �ت��رج� � ��م م� � � ��ن م� � ��وق� � ��ع www.physicsclassroom.com
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تطوير
قادرة على المنافسة

الصناعة املحلية
تتبني دول��ة الكويت توجه يهدف �إىل حت�سني ق��درات االقت�صاد
الوطني التناف�سية ،ومن ثم �أ�صبح من الأهمية مبكان تفعيل
دور القطاع اخلا�ص عامة ،والقطاع ال�صناعي خا�صة ،و�إعطا�ؤه
الدور الأهم يف حتقيق عملية النمو ،ومتكني املنتجات الوطنية،
�سوا ًء ال�سلعية� ،أو اخلدمية من ال�صمود �أمام املنتجات الأجنبية
يف الأ�سواق املحلية ،ف�ض ًال عن املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية،
ال�سيما و�أن املنتجات الأجنبية تتمتع بالأداء التناف�سي املتفوق.

قطاع هام
�إىل م�ستوى كبري م��ن امل��رون��ة لتحقيق االنفتاح
يعترب القطاع ال�صناعي من القطاعات الهامة ،ال�لازم جللب التكنولوجيا التي تخدم طموحات
واملحركة للن�شاط االقت�صادي ،نظر ًا المتالكه ال���ص�ن��اع�ي�ين ،وت��دع��م وت �ع��زز م���س�يرة ال�ق�ط��اع
قدرات و�إمكانات ت�ؤهله مل�ساهمة كبرية يف حتقيق لالرتقاء ب��ه نحو �آف ��اق ج��دي��دة تنا�سب تطلعات
التنمية االقت�صادية واالجتماعية املن�شودة.
املرحلة امل�ستقبلية.
وت�سعى الدولة �إىل زيادة م�ساهمة هذا القطاع يف
طموحات
الناجت املحلي الإجمايل �إىل � % 8.3سنوي ًا لت�صل
�إىل  1.7مليار دينار كويتي (نحو  5.6مليار دوالر وه ��ذه ال�ط�م��وح��ات ت ��ؤك��ده��ا امل��ب ��ادرات ال�ت��ي مت
�أمريكي) بحلول عام  .2020ومن �أج��ل حتقيق ترجمتها على �أر�ض الواقع لتح�سني بيئة العمل،
ذلك ت�سعى الدولة �إىل ت�سهيل الإج��راءات لت�صل وامل�ضي قدم ًا يف م�سرية التنمية امل�ستدامة لتكون
40
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القطاع الصناعي
في الكويت مر
بفترات انتعاش
وانكماش مختلفة

ال�سنوات املقبلة عهد جديد للقطاع ال�صناعي.
وي�ساهم القطاع ال�صناعي يف الناجت القومي بن�سبة
 ،% 5.6مقارنة مع  % 4خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضية .ويبلغ حجم اال�ستثمار يف هذا القطاع
نحو  5.2مليار دي �ن��ار ،وت�شكل ن�سبة العمالة
الوطنية فيه .% 6.1
وتبلغ ن�سبة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف القطاع
ال�صناعي  ،% 98.8بينما القيمة امل�ضافة للقطاع
تبلغ نحو  1.8مليار دينار.
وت�ق��در قيمة ال���ص��ادرات ال�صناعية التحويلية

ال�سنوية بنحو  1.67مليار دينار ،مبا فيها قطاع
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ،وه��و رق��م متوا�ضع مقارنة
ب�صادرات الدول املجاورة.
جتربة �شبابية
ولإميان �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ب�أهمية
القطاع ال�صناعي ،وتدعيم ًا ل��ه ،وال��وق��وف على
طموحاته امل�ستقبلية ،وال�ت�ح��دي��ات واملعوقات
التي تقف يف طريقه ،التقت "الوطنية" ك��ل من
املدير العام ل�رشكة دانة الكويت للزيوت� ،صالح
الرفاعي ،وال�رشيك التنفيذي بال�رشكة ،م�شعل
الرفاعي ،وهما من �أ�صحاب امل�شاريع ال�صناعية
ال�ت��ي ت��رت�ب��ط ب��ال�ن�ف��ط ،وع�ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص
�صناعة التكرير ،للوقوف على جتربتهم يف هذا
القطاع.
يف ال �ب��داي��ة� ،أو� �ض��ح �صالح ال��رف��اع��ي �أن "دان��ة
الكويت للزيوت" ت�أ�س�ست يف عام  ،1995ومتتلك
م�صنع ًا ل�صناعة زي ��وت امل�ح��رك��ات وال�شحوم،
م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة وخ�لال �سنوات معدودة
ا�ستطاعت �أن حتتل مكان ًا جيد ًا على خارطة هذه
ال�صناعة حملي ًا ،و�إقليمي ًا ،وباتت املورد الأ�سا�سي
للزيوت لعدد م��ن وزارات ال��دول��ة ،وال�رشكات
ال�صناعية املحلية.

ال�صنع ،و�أهمها زيوت الأ�سا�س البكر ،وحم�سنات
الزيوت ،بالإ�ضافة �إىل مواد التعبئة والتغليف،
وهي مواد يتم ا�ستريادها من دول عدة كفرن�سا،
تركيا� ،أملانيا ،ال�صني ،الهند ،رو�سيا ،وبع�ض
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،الأمر الذي يحتاج
مزيد ًا من املرونة من جهات حكومية عدة لت�صل
هذه امل��واد يف موعدها .ومن التحديات �أي�ض ًا �أن
املنتج الوطني م��ا زال يحتاج م��زي��د ًا م��ن الدعم
ليقف يف وجه املناف�سة ال�رش�سة يف الأ�سواق.

عقبات وحتديات
وعن �أهم التحديات التي تواجه القطاع ال�صناعي
ب�شكل ع���ام ،وت� ��أث ��رت ب�ه��ا ال ���شرك��ة يف مرحلة
الت�أ�سي�س قال �صالح الرفاعي �إن "البريوقراطية
كانت على ر�أ� ��س ه��ذه العقبات ،حيث زادت من
وقت وخطوات عملية الت�أ�سي�س� ،إال �أنه ،وبف�ضل
من اهلل ،مت جت��اوز تلك امل�صاعب ،وو�ضع حلول
منا�سبة لكل التحديات" ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكات
ال�صناعية حتتاج مزيد ًا من املرونة يف تعامالت
اجلهات احلكومية ،م�شيد ًا يف ذات الوقت بدور
الهيئة العامة للبيئة ،والهيئة العامة لل�صناعة،
والإدارة العامة للإطفاء يف �إجناز املعامالت.
�أما فيما يتعلق بالعقبات التي تواجهها ال�رشكة
ح��ال�ي� ًا ،فتتمثل يف ع��دم ت��وف��ر م ��واد خ��ام حملية

ر�ؤية �إيجابية
وع��ن ر�ؤي�ت��ه للقطاع ال�صناعي املحلي ،و�إمكانية
ت�ط��وي��ره� ،أو� �ض��ح �أن ال�سوق املحلية تتوفر بها
فر�ص جيدة ،ت�ساعد ال�صناعات املحلية على النمو
والتطور ،ب�رشط حماية املنتجات ال�صناعية املحلية
امل�ستوفية ملعايري اجلودة و�إعطائها الأولوية ،حيث
�أن هناك بع�ض املنتجات املحلية تتفوق على مثيالتها
امل���س�ت��وردة ،ويف ذات ال��وق��ت زي ��ادة الرقابة على
بع�ض املنتجات امل�ستوردة من م�صادر غري موثوق
بها ،والتي تفتقد �إىل معايري اجلودة ،وكذلك العمل
على ت�شجيع الت�صدير �إىل اخلارج ،من خالل �إبرام
اتفاقيات التبادل التجاري مع دول �أخ��رى ،وهذا
كله �سيكون له ت�أثري �إيجابي على القطاع ال�صناعي،
وبالتايل منو االقت�صاد الوطني ،وتطور املجتمع.

�صالح وم�شعل الرفاعي يقومون باختبار اجلودة للمنتجات

م��ن ناحيته� ،أ� �ش��ار م�شعل ال��رف��اع��ي �إىل �أهمية
توفري امل ��واد اخل��ام ال�لازم��ة لل�صناعات املحلية
بكافة تخ�ص�صاتها ،ومن �ضمنها �صناعة زيوت
املحركات ،الفت ًا �إىل �أن عدم وجود �إنتاج لزيوت
الأ�سا�س بالكويت يجرب امل�صانع الكويتية العاملة
يف ه ��ذا امل �ج ��ال ع�ل��ى اال� �س �ت�ي�راد م ��ن الأ���س ��واق
اخلارجية ،التي تكون يف بع�ض الأحيان �أ�سعارها
مرتفعة ب�شكل كبري يرهق امل�صانع املحلية.
"البرتول الوطنية"

وعن عالقة �رشكة دان��ة الكويت للزيوت ب�رشكة
ال��ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة� ،أو���ض ��ح م�شعل
ال��رف��اع��ي �أن "دان� ��ة الكويت" �أح���د ال���شرك��ات
امل�سجلة لدى "البرتول الوطنية" ،وهذا الت�سجيل
مينحها الفر�صة للمزايدة على املناق�صات العامة
املطروحة من قبل "البرتول الوطنية".
وح��ول منتجات ال�رشكة ،بني �أن امل�صنع ينتج
زيوت حمركات البنزين والديزل مبختلف درجات
اللزوجة ،وزيوت ناقل احلركة (اجلري) ،وزيوت
الفرامل والهيدروليك ،وزيوت املعدات البحرية،
والعديد من �أن ��واع ال��زي��وت الأخ ��رى .كما ينتج
ال�شحوم ب�أنواعها ،الفت ًا �إىل �أن منتجات ال�رشكة
تخ�ضع للرقابة العالية ب��ال�ب�لاد ،لتتوافق مع
اال�شرتاطات املحددة من قبل الدولة ،ومبا يحافظ
على البيئة.
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صحة
مفهوم خاطئ تجنبه في رمضان

اإلكثار من شرب املاء
يعود �شهر رم�ضان املبارك علينا كل عام بفوائده ال�صحية والنف�سية واالجتماعية
والرتبوية ،فهو فر�صة جيدة لتدريب النف�س واجل�سد على ال�صرب وااللتزام،
واكت�ساب الكثري من العادات ال�صحية ال�سليمة ،وتبني نظام حياة �صحي.
وهناك بع�ض املفاهيم اخلاطئة العالقة يف �أذهان الكثري من النا�س حول العادات
الغذائية خالل فرتة ال�صيام ،و�إذا متكن ال�صائم من التخل�ص منها ،واتباع
بع�ض التو�صيات ال�صحيحة يف هذا ال�شهر الف�ضيل� ،سيجني ثمرة ال�صيام،
ويجدد �أن�شطة جميع �أجهزة اجل�سم والأع�ضاء ،ويخل�ص اجل�سم من الف�ضالت
املرتاكمة ،ويخف�ض م�ستوى الدهون يف الدم.

د .عبداملح�سن الكندري
ا�ست�شاري طب العائلة -كبري الأطباء
ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية

اإلكثار من شرب
الماء بين اإلفطار
والسحور نصيحة
غير صحيحة!!

معلومة خاطئة
كثري ًا ما ن�سمع يف �شهر رم�ضان ،خ�صو�ص ًا �إذا
كان نهاره طوي ًال ،ودرج��ة احل��رارة فيه مرتفعة،
ب�رضورة �رشب كميات كبرية من املاء ،بني فرتتي
الإف �ط��ار وال���س�ح��ور .واحلقيقة �أن الإك �ث��ار من
ال�رشب وملء املعدة باملاء ،ن�صيحة غري �صحيحة!!
حيث �أن ج�سم الإن�سان ال ي�ستطيع تخزين املاء،
وم�صمم لت�رصيف ما يزيد عن حاجته ،بعك�س
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بع�ض الكائنات الأخ ��رى ،مثل ،اجل�م��ل ،ال��ذي
ي�ستطيع ج�سمه تخزين املاء الزائد لفرتة كبرية.
و�إذا �رشب الإن�سان كميات كبرية من املاء �أكرث
من حاجته� ،سواء يف �أيام ال�صيام� ،أو يف الأيام
العادية ،فان النتيجة هي قيام الكلى بالتخل�ص
م��ن امل��اء ال��زائ��د ع��ن حاجة اجل�سم ع��ن طريق
البول ،ول��ن يتم تخزينه ،و�سي�شعر الإن�سان
بالعط�ش بعد مدة غري طويلة.

كيف تتغلب على العط�ش يف رم�ضان؟
�� -1شرب كمية م��ن امل ��اء ب�ين ف�ترت��ي الإف�ط��ار
وال�سحور تكفي حاجة اجل�سم دون الإكثار� ،أو
التقليل ،وهذه الكمية تختلف من فرد لآخر تبع ًا
لعدة عوامل منها :العمر -اجلن�س -طبيعية
ال�ع�م��ل -م �ق��دار احل��رك��ة وال��ري��ا��ض��ة واجلهد
ال��ذي يبذله الفرد -نوعية الطعام -الظروف
املناخية.

مار�س الريا�ضة يف �أي وقت ب�رشط عدم الو�صول ملرحلة التعرق ال�شديد

 -2تقليل امل�رشوبات املحتوية على الكافيني،
مثل :ال�شاي -القهوة -امل�رشوبات الغازية.
 -3ت �ن��اول الأط�ع�م��ة الغنية ب��امل�ح�ت��وى امل��ائ��ي
والأل �ي��اف ،مثل :اخل����س -اخل�ي��ار -البطيخ-
الربوكلي.
 -4تقليل الأطعمة املحتوية على ال�صوديوم،
م�ث��ل :ال��وج�ب��ات ال���سري�ع��ة -ال�ل�ح��وم ال �ب��اردة
واملرتديال والنقانق -املعجنات واملخبوزات
البي�ضاء -ال�صل�صات اجلاهزة -املخلالت.
 -5الإك� � �ث � ��ار م� ��ن الأغ � ��ذي � ��ة امل �ح �ت ��وي ��ة ع�ل��ى
البوتا�سيوم ،مثل :التمر -امل��وز -الكيوي-
ال�سبانخ -امل�شم�ش البقوليات -املك�رسات.

اجل�سم بالإجهاد وفقدان ال�سوائل.
ويف حالة ��ض�رورة ممار�سة ريا�ضات حتتاج
�إىل جهد �أكرث من املتو�سط ،فيجب �أن متار�س
بعد الإف�ط��ار بـ � 3-2ساعات ،حتى يتم ه�ضم
ال�ط�ع��ام وت��زوي��د اجل���س��م ب��ال�ط��اق��ة ،ح�ي��ث �أن
ممار�سة الريا�ضة بعد وجبة الإفطار مبا�رشة
من العادات اخلاطئة.

حمل الأثقال
�أم��ا فيما يخ�ص الذين ميار�سون نظام ريا�ضي
يحتاج �إىل جهد كبري ،وال يرغبون يف تغيريه خالل
�شهر رم�ضان ،مثل ريا�ضة حمل الأث�ق��ال ،ويف
نف�س الوقت ظروفهم ال ت�سمح ب�إتباع هذا النظام
بعد الإفطار ،فه�ؤالء ب�إمكانهم ممار�سة التمارين
الريا�ضة
ه�ن��اك ت���س��ا�ؤل �آخ ��ر ك�ث�ير ًا م��ا ي�ث��ار خ�لال �شهر الريا�ضية خالل ال�صوم ،ب�رشط �أن تنتهي قبل
رم�ضان امل �ب��ارك ،ح��ول �أف�ضل وق��ت ملمار�سة موعد الإف �ط��ار ب�ـ  15دقيقة تقريب ًا ،حتى يتم
ال��ري��ا� �ض��ة ل �ل �� �ص��ائ��م ،خ��ا� �ص��ة ل� �ه� ��ؤالء ال��ذي��ن تعوي�ض ال�سوائل والأمالح املفقودة ب�رسعة ،وال
يتعر�ض اجل�سم للجفاف� ،أو �أية خماطر �صحية.
يحر�صون على االلتزام بنظام ريا�ضي.
�إن �أف�ضل وقت ملمار�سة الريا�ضة يف رم�ضان ،هو
معلومة
الوقت الذي ينا�سب جدولك ،وت�ستطيع �أن تلتزم بعد مرور � 8ساعات تقريب ًا من تناول الطعام،
به� ،سواء قبل �أو بعد الإفطار!!
املهم �أن توا�صل ممار�سة الريا�ضة ب�شكل دوري،
اتباع نظام غذائي
وعدم تركها خالل ال�شهر الكرمي.
صحي غني
لكن ب�صورة ع��ام��ة ،ممار�سة الريا�ضة خالل
ف �ت�رة ال �� �ص �ي��ام ي �ج��ب �أن ت �ك��ون خ�ف�ي�ف��ة �أو
بالخضروات يجنبك
متو�سطة ،بحيث ال ي�صل الإن�سان �إىل مرحلة
العطش وقت الصوم
الإن �ه ��اك وال �ت �ع��رق ال���ش��دي��د ،ح�ت��ى ال ي�صاب

يكون اجل�ه��از اله�ضمي ق��د انتهى م��ن عملية
اله�ضم ،وا�ستفاد من �آخر وجبة تناولها .بعد
ذلك يبد�أ اجل�سم با�ستخدام خمزون ب�سيط من
اجللوكوز املخزن يف الكبد والع�ضالت ،لكنه
ينفذ ب�رسعة .بعدها يلج�أ اجل�سم �إىل الدهون
املخزنة ويبد�أ بحرقها كم�صدر لتوليد الطاقة.
ثم �إذا ا�ستمر ال�صيام لأيام بد ًال من �ساعات،
يبد�أ اجل�سم با�ستخدام الع�ضالت كم�صدر
ل�ل�ط��اق��ة ،وه ��ذا خ�ط��ر ج ��د ًا و ُي���س�م��ى طبي ًا
"انهيار الن�سيج الع�ضلي" ،لكن اهلل �سبحانه
وتعاىل رحيم بنا ،حيث �أن �صيامنا ال يو�صلنا
لهذه املرحلة.
ن�صيحة
ف�ترة �صيام رم�ضان فر�صة جيدة للتخل�ص
من بع�ض العادات الغذائية ال�ضارة ،مثل عادة
تناول امل�أكوالت ال�رسيعة يف العمل ،وذلك من
خالل احلر�ص على تناول الطعام ال�صحي مع
�أفراد العائلة يف وجبتي الإفطار وال�سحور ،مع
اال�ستمرار يف ذلك بعد انتهاء فرتة ال�صوم.
وب�صفة ع��ام��ة ،ين�صح �إخ�صائي التغذية
ب�إعداد وجبة غذاء �صحية يف املنزل م�سبق ًا،
وتناولها �أثناء التواجد يف العمل ،مبا يقلل
من ال�سعرات احلرارية الزائدة ،وي�ساعد يف
�إنقا�ص الوزن ،بجانب مد اجل�سم بالعنا�رص
الغذائية املفيدة لتعزيز منط احلياة ال�صحي،
والوقاية من الأمرا�ض.
43

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.

عبداهلل
ا لحنيا ن
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

ع��ب��داهلل �أح��م��د احل��ن��ي��ان ،ب��ك��ال��وري��و���س يف
الهند�سة امليكانيكية من جامعة (Kansas
 )State Universityيف الواليات املتحدة
الأمريكية.

• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

مهند�س �سالمة بدائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة يف م�صفاة ميناء ع��ب��داهلل ،ومن
مهام عملي امل�شاركة يف تقييم املخاطر التي
بناء شخصية
عملية ناجحة
دافعي لالنضمام
للقطاع النفطي
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نواجهها ب�شكل يومي ،والتي قد ت�ؤثر على دقيقة وكهربائية ،وغ�يره��ا ،ومل ت�سنح يل
�سالمة املوظفني ،والبيئة ،واملعدات ،و�سمعة الفر�صة للتعرف على هذه الأ�شياء عملياً ،ولكن
بعد ان�ضمامي �إىل �شركة البرتول الوطنية
ال�شركة.
الكويتية ،وعملي مهند�س �سالمة ،تعرفت على
• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
كل هذه الأمور عملياً ،ووجدت تقارب بني ما
ا���س��ت��خ��راج النفط وت��ك��ري��ره م��ن املقومات
در�سته نظرياً والواقع العملي.
الأ�سا�سية لالقت�صاد يف دولة الكويت ،والعمل يف
هذا القطاع احليوي ،يتطلب احرتافية عالية • ،ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
ومهارات كبرية ،ويف ذات الوقت يك�سب ال�شاب وكيف يتم التغلب عليها؟
خربات كبرية وميكنه من بناء �شخ�صية عملية �شخ�صيتي تتميز باملالحظة والبحث،
ناجحة ،وهذه العوامل كلها كانت دافعي الأول وه���ذا ي�ساعدين ك��ث�ير ًا يف التغلب على
لالن�ضمام �إىل القطاع النفطي.

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

در�ست يف اجلامعة نظرياً �آلية عمل معظم
ال��وح��دات وامل��ع��دات امل��وج��ودة يف امل�صفاة،
من مبادالت ح��راري��ة ،وم�ضخات ،ومعدات

إنجازات فريق
السالمة بمصفاة
ميناء عبداهلل تقاس
بشكل جماعي

الت�صوير من الهوايات املف�ضلة لدى احلن ّيان

ال�صعوبات .وق��د واج��ه��ت العديد من
التحديات ،ولكن بف�ضل العمل اجلماعي،
والقراءة ،واال�ستعانة بالزمالء العاملني
من ذوي اخلربة تغلبت عليها.

• هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

ب�صفة �شخ�صية �أميل دائماً �إىل حل امل�شاكالت،
وطبيعة عملي تقوم على حتديد وتقييم املخاطر
املحتملة املرتبطة ببيئة العمل ،ومن ثم اتخاذ
الإج��راءات التي من �ش�أنها ت�أمني ت�أدية العمل
بدون وقوع حوادث� ،سواء �أكانت �صغرية �أم
كبرية.

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

�إجنازاتنا كفريق لل�سالمة يف م�صفاة ميناء
عبداهلل ،تقا�س ب�شكل جماعي ولي�س فردياً،
وم��ن �أه���م �إجن��ازات��ن��ا كفريق عقد العديد
أتغلب على
التحديات بالقراءة
واالستعانة
بالزمالء ذوي الخبرة

م��ن احل��م�لات التوعوية يف جم��االت تخ�ص يت�أثر به اجلمهور ،ويزيد من حذرهم يف عملهم
ال�سالمة ،وذل��ك بهدف امل�ساهمة يف زي��ادة اليومي.
وع��ي العاملني بال�شركة ،و�أي�ضاً موظفي • ما هي هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
امل��ق��اول�ين ب��الأخ��ط��ار ال��ت��ي م��ن املمكن �أي الت�صوير والإن��ت��اج والإخ����راج م��ن �أب��رز
يتعر�ضوا لها �أث��ن��اء ت���أدي��ة مهام �أعمالهم ،ه��واي��ات��ي ال��ت��ي �أح��ر���ص على مزاولتها
وتوعيتهم ب�سبل الوقاية منها .وامتازت هذه با�ستمرار.
احلمالت با�ستخدام تقنيات تدريب خمتلفة
غري املعتاد عليها ،وذلك عن طريق ال�صور • ه��ل حققت �أي �إجن� ��ازات يف جم��ال ممار�سة
والر�سائل اليومية والفيديوهات واملطويات الهواية ،وما هو؟
ق��م��ت ب����إخ���راج ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ي��دي��وه��ات
وامل�سابقات.
ال��ق�����ص�يرة ،وال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �إي�����ص��ال
• ما هي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
ر���س��ال��ة وا���ض��ح��ة �إىل امل�����ش��اه��د ،كما قمت
�أط��م��ح ك��ث�ير ًا �إىل �أن �أك���ون �سباق يف عملي ،بت�صوير العديد من ال�صور والفيديوهات،
و�أقوم بذلك عن طريق قراءة ودرا�سة املعايري وقمت بتعديلها با�ستخدام ب��رام��ج ،مثل
العاملية املعتمدة ،واال�ستعانة بذوي اخلربة " ،"Adobe Photoshopو(Adobe
.)Premiere
من خمتلف الأق�سام والدوائر.
كما �أنني وجدت العمل اجلماعي من �أف�ضل
ال�سبل لتطوير الذات ،والفريق يف �آن واحد.

• م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت ��ود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟

�أطمح �إىل �أن �أك��ون خمرجاً �سينمائياً ،و�أن
�أُك ِر�س هذا الطموح يف خدمة القطاع النفطي
ب�أفالم توعوية ب�أ�سلوب جديد �أكرث فعالية،

طموحي إخراج
أفالم سينمائية
توعوية تخدم
القطاع النفطي
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هل تعلم ؟

•�أن الماء يمد الج�سم بالطاقة ،ويجعل
الخاليا الب�شرية تتجدد.
•�أول من كتب قامو�س في اللغة الإنجليزية،
هو �صموئيل جون�سون عام  1755ميالدية.
•�أن العالم "�أوتوهان" اكت�شف االن�شطار
النووي عن طريق تق�سيم اليورانيوم قبل
 60عام ًا.

معلومات عامة

•الزرافة ال تنتمي لف�صيلة واحدة فقط ،بل ُتق�سم وراثي ًا
�إلى �أربعة �أنواع.
•ي�ستطيع الحمام التمييز بين الكالم الحقيقي ،وغير
الحقيقي.
•ي�ساعد ال ُكركم (�أحد �أنواع البهارات) على تقليل خطر
الإ�صابة بمر�ض الخرف.

كلمات

•لي�س للعقل �صوت ي�سمع في �ضجة �أهازيج
الهوى.
•عندما تغ�ضب المر�أة تفقد ربع جمالها،
ون�صف �أنوثتها.
•الحب كالموت ت�سمع عنه كل حين خبر ًا،
ولكنك ال تعرفه �إال �إذا ح�ضر.
•�أنا �أ�سير ببطء ،لكنني ال �أ�سير �إلى الخلف
�أبداً.

من الكويت

•محافظة الأحمدي :ت� ّأ�س�ست في عام  ،1962وتبلغ
م�ساحتها 5.120كم ،و�سميت بالأحمدي ،ن�سبة �إلى
ال�شيخ �أحمد الجابر ال�صباح.
•محافظة مبارك الكبير :ت�أ�س�ست عام  ،1999وتعتبر
�أحدث محافظات دولة الكويت من حيث الت�أ�سي�س،
وتبلغ م�ساحتها  104كم.
•محافظة العا�صمة :ت�أ�س�ست عام  ،1962وتبلغ م�ساحتها
 175كم ،ويقع بها مقر الحكم ،والحكومة ،ومجل�س
الأمة ،و�سوق الأوراق المالية.

شخصيات

ماري كوري :عالمة بولندية ،ولدت في عام  1867ميالدية ،وهي �أول امر�أة تح�صل على جائزة "نوبل" ،و ُتعد المر�أة
الوحيدة التي ح�صلت على الجائزة مرتين في مجالين مختلفين ،وهما ،الفيزياء ،والكيمياء.
عا�شت في باري�س لتلقي علم الفيزياء والريا�ضيات في جامعة ال�سوربون ،وتزوجت ب�أ�ستاذ الفيزياء بيير كوري عام  1895ميالدية.
بد�أ الزوجان درا�ستهما في الن�شاط الإ�شعاعي ،فاعتمدا في �أبحاثهما على عمل الفيزيائي الألماني ،رونتجن ،والفيزيائي
الفرن�سي ،بيكيريل ،وقد اكت�ش َفا عن�صر ًا كيميائي ًا جديد ًا �أطلقا عليه ا�سم "البولونيوم" ،وفي العام نف�سه اكت�شفا عن�صر ًا
�آخر �أطلقا عليه ا�سم "الراديوم" ،فح�صال على جائزة نوبل في الفيزياء عام .1903
وبعد وفاة زوجها ،عملت ماري بمهنة التدري�س في الجامعة ،لتكون �أول امر�أة تدر�س في جامعة ال�سوربون ،وا�ستطاعت
الح�صول على جائزة نوبل في الكيمياء عام .1911
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• •حفل ع�شاء في بيت �ضيافة "الوطنية" بمنا�سبة �صدور العدد الأول
من مجلة الوطنية ح�ضره رئي�س المجل�س االدارة والع�ضو المنتدب
عبدالعزيز المطير و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وعدد من �أ�ساتذة
جامعة الكويت الذين �ساهموا في كتابة الأبحاث للمجلة.
• •معدات وقاية حديثة ت�ستخدم لدخول الأماكن التي تحتوي على
غازات �سامة �أو خانقة.
الوطنية :عدد مار�س 1975
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