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مذكرة تفاهم 
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متحف بيت 
العثمان

خفض الكبريت 
في الوقود

خلود �سعد املطريي

م�ساألة اأ�سا�سية

تويل "البرتول الوطنية" اهتمامًا كبريًا باجلوانب املتعلقة بال�صحة 

اأ�صد احلر�ص على تر�صيخها كثقافة  وال�صالمة والبيئة، وحتر�ص 

اأ�صيلة لدى موظفيها، وكذلك احلال لدى اأفراد املجتمع ب�صكل عام.

جناح  ب��اأن  عميق  اإمي���ان  م��ن  ه��ذا  توجهها  يف  ال�رشكة  وتنطلق 

ثم  اأوًل،  الأف��راد  �صالمة  �صمان  خالل  من  اإل  يتاأتى  ل  الأعمال 

�صالمة املن�صاآت واملمتلكات، وتوفري بيئة عمل �صحية م�صاعدة، 

ملجمل  احلا�صنة  بو�صفها  البيئة،  على  املحافظة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

ال�صتدامة  �صفة  تكفل  التي  الهامة  العنا�رش  واإحدى  اأن�صطتنا، 

لأعمالنا وم�صاريعنا.

عدة،  اأ�صكاًل  الأ�صا�صية  امل�صاألة  بهذه  ال�رشكة  اهتمام  ويتخذ 

تبداأ بالتوعية امل�صتمرة، ول تنتهي عند �صياغة واإقرار اللوائح 

التقنيات  اعتماد  عن  ف�صاًل  العاملني،  لعموم  وامللزمة  املنظمة 

هذا  الإ�صهام يف حتقيق  �صاأنها  التي من  والآليات،  والتجهيزات 

الهدف.

الأداء  جلائزة  ال�رشكة  تنظيم  الهتمام  ه��ذا  مظاهر  من  ولعل 

املتميز يف جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة، التي احتفلنا موؤخرًا 

مرور  بعد  توؤكد  التي  اجلائزة  وهي  ع�رشة،  الثانية  بن�صختها 

اأن هذا النهج لي�ص دعائيًا، واإمنا هو من �صميم  هذه ال�صنوات، 

�صيا�صاتنا وخططنا ق�صرية وطويلة املدى.

 ويف هذا ال�صياق، اأكدت ا�صرتاتيجية ال�رشكة 2040 اأن احرتام 

البيئة و�صمان ال�صالمة والأمن واحلفاظ على مكان عمل �صحي 

اأ�صا�صي  ومعيار  وقيمها،  ال�رشكة  مهمة  من  يتجزاأ  ل  جزء  هو 

جوهري يف �صعيها نحو التميز. 

هيئات  قبل  من  اأو���ص��ع  م�صاركة  العام  ه��ذا  جائزة  �صهدت  لقد 

اأنها  على  يدلل  ما  وه��و  اخلا�ص،  والقطاع  الدولة  وموؤ�ص�صات 

املجتمع  ���رشائ��ح  لت�صمل  اأه��داف��ه��ا  تعميم  ب��اجت��اه  بثبات  ت�صري 

املختلفة، ولتعود علينا جميعًا باملردود الذي ناأمله ونرجوه.
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ملتقى قياديي القطاع النفطي
الشركة استعرضت خططها المستقبلية

فعاليات

وم�سروع  البيئي،  الوقود  م�سروع  لوحدات  والآم��ن  الناجح  الت�سغيل 

خط الغاز اخلام�س.. تر�سية واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة م�سروع الدبدبة 

للطاقة ال�سم�سية والبدء بالتنفيذ.. ا�ستكمال واإن�ساء وت�سغيل 19 حمطة 

وقود  حمطة   100 لإن�ساء  الأوىل  املجموعة  �سمن  من  جديدة  وق��ود 

باإنتاج زيت الغاز منخف�س الكربيت مبوا�سفات مطابقة  جديدة.. البدء 

م�سروع  وت�سغيل  تنفيذ  ا�ستكمال  اإىل  بالإ�سافة  الوروبية،  للأ�سواق 

تو�سعة م�ستودع الأحمدي.

الوطنية  البرتول  �سركة  ا�ستعر�ستها  التي  امل�ساريع  اأه��م  كانت  تلك   

خلل   ،2020/2019 لعام  خططها  �سمن  تنفيذها  وامل�ستهدف  الكويتية 

الكويتية  البرتول  �سركة  نظمته  ال��ذي  النفطي،  القطاع  قيادي  ملتقى 

العاملية يف ن�سخته ال� 10 حتت �سعار »ريادة عاملية«، بح�سور الروؤ�ساء 

التنفيذيني لل�سركات النفطية وكبار م�سوؤويل القطاع.

الملتقى في نسخته 

 10 نظمته 

"كيو ايت" تحت 
شعار "ريادة عالمية"
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  ال�صباح ا�صتعر�ص امل�صاركات العاملية للموؤ�ص�صة يف ال�صناعة النفطية  ها�صم اأكد على اهتمام املوؤ�ص�صة بتطوير ال�صباب الكويتي

هاشم: التحكم 

بالمصروفات أهم 

أسباب النجاح

 بصناعة النفط

ا�سرتاتيجيات

ا�صرتاتيجيات  ا�صتعرا�ص  مت  امللتقى  وخ��الل 

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التابعة  النفطية  ال�رشكات 

الكويتية، بهدف و�صع النظم والآليات التي من 

م�صتوى  على  الت�صغيلي  التميز  حتقيق  �صاأنها 

تخ�صي�ص  وتعظيم  ال��رب��ح��ي��ة،  ل��زي��ادة  ع��امل��ي 

والعائد  ال�صرتاتيجية  املالءمة  لزيادة  امل��وارد 

النظم  ا�صتعرا�ص  مت  كذلك  ال�صتثمار،  على 

للجهات  والإداري  امل��ايل  والتخطيط  الإداري���ة 

الإداري���ة  بال�صوؤون  واملعنية  امل�صوؤولية  ذات 

واملالية يف املوؤ�ص�صة.

وب��ع��د ا���ص��ت��ع��را���ص اإجن������ازات ال���ع���ام امل���ايل 

2019/2018، والتطلعات ملا يتوجب حتقيقه 

عددًا  امللتقى  ناق�ص   ،2020/2019 العام  يف 

واهتمام  تركيز  حم��ل  ه��ي  ال��ت��ي  النقاط  م��ن 

ت�صجيع  ومنها،  القادمة،  املرحلة  يف  كبريين 

ال�صباب الكويتي، والعمل على اإبراز كفاءتهم 

ي�صمن  مب��ا  والإداري������ة،  الفنية  امل��ج��الت  يف 

ال�صتدامة يف اأعمال القطاع النفطي الكويتي.

م�سروفات ت�سغيلية 

للموؤ�ص�صة،  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  كلمته،  ويف 

امل�����رشوف��ات  ال��ت��ح��ك��م يف  اأن  ه��ا���ص��م،  ه��ا���ص��م 

الت�صغيلية يعد اأهم اأ�صباب النجاح وال�صتدامة 

على  احل��ر���ص  على  م�صددًا  النفط،  �صناعة  يف 

ظل  يف  امل�رشوفات  ه��ذه  تقنني  م��ب��ادرات  تبني 

املناف�صة الكبرية التي ت�صهدها هذه ال�صناعة.

واأ�صاف ها�صم اأن املوؤ�ص�صة و�صعت يف خطتها 

الأه��داف،  من  جمموعة   2040 ال�صرتاتيجية 

اأولها، احلر�ص والهتمام على تطوير ومتكني 

ال�صباب الكويتي يف القطاع النفطي، باعتبارهم 

وللقطاع  عام،  ب�صكل  للكويت  احلقيقية  الرثوة 

النفطي ب�صكل خا�ص.

معدلت اأف�سل

والأم��ن،  وال�صالمة  ال�صحة  م��وؤ���رشات  وح��ول 

اأو�صح ها�صم اأن القطاع النفطي الكويتي �صجل 

الذي  العاملي  باملتو�صط  مقارنة  اأف�صل  معدلت 

متابعًا  القطاع،  لنف�ص  الدولية  املنظمة  �صجلته 

بالقول: »لحظنا يف ال�صنوات الأخرية حت�صنًا يف 

اإدارتنا لتنفيذ م�صاريعنا الكربى، بداية مبراحل 

اإعداد الدرا�صات الأولية والت�صاميم الهند�صية، 

م���رورًا ب���اإج���راءات امل��راج��ع��ة وامل��واف��ق��ات اإىل 

اأنه ل تزال هناك  اإل  التنفيذ واملتابعة،  مراحل 

مواطن ق�صور يف التنفيذ حتتم علينا اإيجاد �صبل 

اأف�صل لإجناز هذه امل�صاريع يف وقت اأق�رش«.

بتحديات  متر  النفطية  ال�صناعة  اأن  واأو���ص��ح 

يومًا  تنمو  فيها  واملناف�صة  ومتزايدة،  كبرية 

بعد اآخر، اإذ اأن هناك مناف�صة يف الإنتاج وتاأمني 

ح�ص�ص اأكرب يف ال�صوق، ومناف�صة يف ا�صتخدام 

يف  ومناف�صة  احلديثة،  واحللول  التكنولوجيا 

التحول ال�رشيع اإىل بدائل للطاقة.

رافد اأ�سا�سي

بح�صب  ال�����ص��ه��ل،  ال��ن��ف��ط  حقبة  اأن  ه��ا���ص��م  وراأى 

املعطيات تقرتب من نهايتها، وبالتايل ت�صبح عمليات 

الإنتاجية  الطاقة  على  واملحافظة  النفط  ا�صتخراج 

ال�صابق،  من  تكلفة  واأك��رث  تعقيدًا  اأك��رث  امل�صتهدفة 

واأك��رث  خمتلفة  و�صائل  ا�صتخدام  اإىل  يرجع  وذل��ك 

تعقيدًا لتطوير احلقول وعمليات احلفر العميق.

ودع����ا اإىل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ص��ت��ف��ادة 

عاملية  نفط  ال�رشكاء من �رشكات  الق�صوى من 

فنية  خ��دم��ات  ات��ف��اق��ي��ات  باملوؤ�ص�صة  تربطهم 

واملقاولت  اخلدمات  و�رشكات  وا�صت�صارية، 

ملواجهة  معًا  للعمل  والعاملية،  املحلية  النفطية 

اأن��ه  مبينًا  ال�����ص��وق،  يف  وامل��ت��غ��ريات  التحديات 

الصباح: "كيو ايت" 

و"كوفبك" تبحثان 

عن استثمارات 

مناسبة ومجدية
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   البدر وقيادات القطاع النفطي يتابعون فعاليات امللتقى

الصناعة النفطية 

تمر بتحديات

 كبيرة والمنافسة 

فيها شرسة

تحقيق االستفادة 

القصوى من 

الشركاء العالميين 

لمواجهة التحديات 

لبد  ال�صعبة  البيئة  هذه  يف  ال�صتدامة  لتحقيق 

من ا�صتخدام جميع املوارد املهياأة لدينا.

الرافد  ه��و  النفطي  »القطاع  بالقول:  واخ��ت��م 

الأ���ص��ا���ص��ي لق��ت�����ص��اد ال��ك��وي��ت، وه���و ال��داع��م 

على  املحافظة  ف��اإن  ل��ذا  وازده��اره��ا،  لتقدمها 

هذا القطاع وتنميته مل�صتقبل الكويت والأجيال 

ال��ق��ادم��ة م��ره��ون ب��اأدائ��ن��ا ال��ي��وم، اإن��ن��ا اليوم 

الركيزة التي توؤ�ص�ص لالأجيال القادمة«.

»البرتول الوطنية«

وخ����الل امل��ل��ت��ق��ى ا���ص��ت��ع��را���ص��ت ���رشك��ة ال��ب��رتول 

الوطنية الكويتية ا�صرتاتيجيتها امل�صتقبلية يف تنفيذ 

امل�صاريع، وجاءت اأهم امل�صاريع التي تنفذها ال�رشكة 

�صمن خططها للعام 2020/2019، كالتايل:

م�رشوع  لوحدات  والآم��ن  الناجح  الت�صغيل   •

الوقود البيئي، وم�رشوع خط الغاز اخلام�ص.

• جتهيز الت�صغيل لأعمال جتديد واإن�صاء مرافق 

جديدة، وحتديث املرافق احلالية لوحدة مناولة 

الكربيت يف م�صفاة ميناء الأحمدي.

• الت�صغيل الناجح والآمن مل�رشوع وحدة اإزالة 

.)NAGRP( الغازات احلم�صية اجلديد

الكربيت  منخف�ص  الغاز  زي��ت  باإنتاج  البدء   •

مبوا�صفات مطابقة لالأ�صواق الأوروبية.

ب��اإن��ت��اج وق���ود ال�صفن اجل��دي��د )زي��ت  ال��ب��دء   •

الوقود منخف�ص الكربيت 0.5 %(.

مل�رشوع  النهائية  امل��واف��ق��ة  على  احل�����ص��ول   •

النفط  ناقالت  العي�ص ل�رشكة  اأم  تزويد م�صنع 

من  امل�����ص��ال  ال��ب��رتويل  ال��غ��از  مبنتج  الكويتية 

م�صفاة ميناء عبداهلل.

وت�صغيل  واإن�����ص��اء  ت��وري��د  م�����رشوع  تر�صية   •

ال�صم�صية  للطاقة  الدبدبة  م�����رشوع  و�صيانة 

والبدء بالتنفيذ.

الدبدبة  م�رشوع  متويل  اأعمال  من  النتهاء   •

للطاقة ال�صم�صية.

وق��ود  حمطة   19 وت�صغيل  واإن�����ص��اء  ا�صتكمال   •

�صمن املجموعة الأوىل لإن�صاء 100 حمطة جديدة.

تو�صعة  م�����رشوع  وت�صغيل  تنفيذ  ا�صتكمال   •

م�صتودع الأحمدي.

م�ساركات عاملية

من جهته، قال الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة البرتول 

الكويتية العاملية ال�صيخ نواف �صعود ال�صباح، 

لها  الكويتية  ال��ب��رتول  »موؤ�ص�صة  اإن  كلمته  يف 

م�صاركات عاملية يف ال�صناعة النفطية من خالل 

اإي��ت(،  )كيو  العاملية  الكويتية  البرتول  �رشكة 

البرتولية  لال�صتك�صافات  الكويتية  وال�رشكة 

اخلارجية )كوفبك(، لفتًا اإىل اأن املوؤ�ص�صة تعد 

اأول جهة نفطية وطنية تبحر يف عامل ا�صتك�صاف 

يف  وخ�صو�صًا  ال��ع��امل،  ح��ول  النفط  وت��ك��ري��ر 

اأوروبا.

العاملية  الكوتية  ال��ب��رتول  �رشكتي  اأن  واأك���د 

تبحثان  اخلارجية،  البرتولية  وال�صتك�صافات 

دائمًا عن الفر�ص ال�صتثمارية املنا�صبة حتقيقًا 

اآم��ن  م��الذ  ولإي��ج��اد  املوؤ�ص�صة،  ل�صرتاتيجية 

العاملية وللمنتجات  الأ�صواق  الكويتي يف  للنفط 

البرتولية الكويتية يف اخلارج.

امل�سايف اخلارجية

يف  الكويت  فيها  ت�صاهم  التي  امل�صايف  وح��ول 

العاملية،  الكويتية  البرتول  اخلارج، عرب �رشكة 

يف  ���ص��ون��غ«  »ين  م�صفاة  يف  تتمثل  اأن��ه��ا  اأف���اد 

بطاقة  حاليًا  تعمل  وال��ت��ي  فيتنام،  جمهورية 

اإ�صافة  األف برميل يوميًا،   200 تبلغ  تكريرية 
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اإىل م�صفاة »الدقم« يف �صلطنة عمان، والتي يتم 

اإن�صاوؤها حاليًا، وبلغت ن�صبة الإجناز فيها نحو 

تكريرية  بطاقة  تعمل  اأن  املقرر  ومن   ،%  15

مماثلة مل�صفاة فيتنام، ليكون املجموع الإجمايل 

تكريرها من  يتم  يوميًا  برميل  األف   400 نحو 

النفط اخلام الكويتي.

ال��ن��ف��ط��ي على  ال��ق��ط��اع  ال��ق��ي��ادي��ني يف  وح����ث 

فر�ص  ل�صتغالل  الكويتي  ال�صباب  ت�صجيع 

العمل بالقطاع النفطي يف اخلارج عرب �رشكات 

على  ليح�صلوا  الكويتية،  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

نقل  يف  ي�صاعد  مما  والتميز  اخل��ربة  من  املزيد 

اخلربات الأجنبية اإىل الكويت.

النفطي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  »ك���ل  اإن  وق���ال 

يعملون على ترجمة الريادة العاملية اإىل خربات 

مرتاكمة داخل امل�صاريع العمالقة، التي ينفذها 

م�صاريع  يف  ���ص��واء  داخ��ل��ي��ًا،  النفطي  ال��ق��ط��اع 

�رشكة نفط الكويت، اأو �رشكة البرتول الوطنية 

لل�صناعات  الكويتية  ال�����رشك��ة  اأو  الكويتية، 

�صناعة  و�رشكة  )كيبيك(،  املتكاملة  البرتولية 

الكيماويات البرتولية، ل�صيما يف امل�صاريع التي 

   عبدالعزيز الدعيج وعبداهلل فهاد العجمي خالل الفعاليات

"مؤسسة البترول" 
تهتم بتطوير 

الشباب الكويتي 

بالقطاع النفطي 

تشجيع الشباب 

الستغالل فرص 

العمل بالقطاع 

النفطي في الخارج

"�صعبة"،  املوؤ�ص�صة  التي و�صعتها  الأه��داف  اأن  امللتقى  ها�صم خالل  اأكد 

ولكنها لي�صت م�صتحيلة، لفتًا اإىل اأنه مت و�صع توجهات ا�صرتاتيجية يف 

كيفية الو�صول لهذه الأهداف وحتقيقها.

النفطي،  القطاع  يف  الكويتيني  ال�صباب  ومتكني  بتطوير  الهتمام  اإىل  ها�صم  ودعا 

كفاءاتهم  اإب��راز  على  والعمل  ال�صباب  بت�صجيع  اللتزام  كقياديني  "علينا  قائاًل: 

ومتكينهم من امل�صاركة الفعالة يف جميع نواحي العمل، �صواء كانت فنية اأو اإدارية.

وتابع بالقول: "واأنا كلي قناعة باأن �صباب الكويت هم من النوع الذي يقبل 

دعم وتوجيه، ف�صرنى كيف  املنا�صبة من  البيئة  توفري  فاإذا مت  التحدي، 

تطوير ومتكني ال�سباب

اأن باإمكان هوؤلء ال�صباب وباإ�رشارهم �صيفعلون الكثري ملواجهة التحديات 

اأن  اإىل  لفتًا  كثرية"،  املجال  ه��ذا  يف  علينا  م��رت  التي  والأمثلة  وجت��اوزه��ا، 

القطاع النفطي هو ع�صب اقت�صاد الكويت.

الكويتية  البرتول  ل�رشكة  �صكره  عن  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  واأع��رب 

العاملية، جلهودها يف الرتتيب وتنظيم امللتقى.

ي�صار اإىل اأن �صعار "ريادة عاملية" مللتقى قياديي القطاع النفطي ياأتي من واقع 

ملمو�ص، حيث اإن موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، ومنذ تاأ�صي�صها يف عام 1980، 

وهي ت�صعى اإىل تبووؤ مكانة عاملية.

ترتبط بزيادة حجم الإنتاج النفطي، اأو املتعلقة 

ب�صناعة التكرير والبرتوكيماويات«.

ي�صار اإىل اأن امللتقى ال�صنوي املفتوح لقياديي القطاع 

اجلهد  ثمرات  ا�صتعرا�ص  اإىل  اإىل  يهدف  النفطي 

مت  وم��ا  النفطي،  القطاع  ���رشك��ات  ب��ني  وال��ت��ع��اون 

والطموحات والإجنازات  املا�صي  العام  حتقيقه يف 

التي ت�صعى املوؤ�ص�صة اإىل حتقيقها م�صتقباًل.
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جائزة األداء املتميز
في الصحة والسالمة والبيئة

باتت جائزة الأداء املتميز يف جمال ال�سحة وال�سلمة والبيئة، التي اأطلقتها �سركة 

البرتول الوطنية الكويتية منذ 12 عاماً، حدثاً مميزًا يعك�س التزام ال�سركة بجوانب 

ال�سحة وال�سلمة والبيئة يف كافة اأعمالها، ويج�سد حر�سها على ن�سر هذه الثقافة 

على م�ستوى املجتمع كله.

واملبادرات  امل�ساريع  على  ال�سوء  �سنوياً  ال�سركة  تنظمه  الذي  احلدث  هذا  ويلقي 

القطاع  من  �سواء  الكويت،  يف  املوؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  امل�ستدامة،  والإجن��ازات 

اخلا�س، اأو القطاع العام.

وتهدف اجلائزة اإىل رفع معايري ال�سحة وال�سلمة والبيئة يف الكويت، مع العرتاف 

بامل�ساهمات املتميزة للجهات الرئي�سية يف الكويت يف جمالت الأعمال امل�ستدامة.

البدر: نستهدف 

الوصول لمعدل 

"صفر" من الحوادث 
بكافة مرافق الشركة

صحة 
وسالمة
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  تكرمي املهند�صة و�صحة اخلطيب  الرئي�ص التنفيذي يوؤكد على احرتام ال�رشكة للبيئة و�صمان ال�صالمة

برامج تدريبية دورية 

مكثفة لتأهيل 

الموظفين لمواجهة 

مختلف حاالت الطوارئ

م�ساركات وا�سعة

على  الذي حققته اجلائزة  الكبري  النجاج  ومع 

مدار ال�صنوات املا�صية، باتت ت�صتقطب العديد 

التنفيذي،  الرئي�ص  اأك��ده  ما  وهو  اجلهات،  من 

ول��ي��د ال��ب��در، يف كلمة اف��ت��ت��ح ب��ه��ا ح��ف��ل ال��ع��ام 

على  حر�صت  ال�رشكة  اأن  اإىل  م�صريًا   ،2019

تو�صيع نطاق امل�صاركة يف امل�صابقة، الأمر الذي 

قوبل برتحيب وحما�ص من قبل امل�صاركني، من 

منظمات خا�صة، وجامعات، ومدار�ص، واأفراد، 

م��وؤ���رشًا  يعد  م��ا  وه��و  وموؤ�ص�صات،  وه��ي��ئ��ات، 

وال�صالمة  بال�صحة  الوعي  تنامي  على  اإيجابيًا 

والبيئة باملجتمع الكويتي. 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  جوانب  اأن  واأو�صح 

وموظفيها،  ال�رشكة  لإدارة  عليا  اأول��وي��ة  حتتل 

وتوازي يف اأهميتها اأعمالنا الأ�صا�صية اأي�صًا، وهذا 

الهتمام يرد �صمن ا�صرتاتيجية التكرير 2040، 

ال�صالمة  و�صمان  البيئة  »اح��رتام  اأن  توؤكد  التي 

والأمن واحلفاظ على مكان عمل �صحي«، هو جزء 

ل يتجزاأ من مهمة ال�رشكة وقيمها، والتي تعترب 

معيارًا جوهريًا يف ال�صعي نحو حتقيق التمايز. 

خف�س النبعاثات

»حت�صني  برنامج  اإىل  كلمته  يف  البدر  وتطرق 

بداأ  ال��ذي  والبيئة«،  وال�صالمة  ال�صحة  ثقافة 

م���وؤخ���رًا، ومي��ت��د ل��ث��الث ���ص��ن��وات، وه���و اأح��د 

بهدف  ال�رشكة  تطبقها  التي  الهامة  ال��ربام��ج 

حت�����ص��ني ال��ث��ق��اف��ة اخل��ا���ص��ة ب��ه��ذه ال��ع��ن��ا���رش 

الت�صنيع  عمليات  اإىل �صحة  بالإ�صافة  الثالثة، 

الأخ��رى.  ال�رشكة  مرافق  وجميع  امل�صايف،  يف 

اإىل  تهدف  التي  امل�صاريع  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا 

ب�صكل  والعتماد  الغازية،  النبعاثات  تخفي�ص 

التاأثري  من  للحد  املتجددة،  الطاقة  على  اأك��رب 

ال�صلبي على البيئة.

�سفر حوادث

واأ�صار البدر اإىل اأنه على الرغم من اأن الأرقام 

ومعدلت  اإيجابية  نتائج  تظهر  والإح�صاءات 

منخف�صة للحوادث التي تقع يف مرافق ال�رشكة، 

اإىل  اأن الهدف الأ�صا�صي يتمثل يف الو�صول  اإل 

معدل »�صفر« من احل��وادث، ول ميكن حتقيق 

الوا�صعة واملخل�صة من قبل  بامل�صاركة  اإل  ذلك 

وامل�صتويات  امل��واق��ع  كافة  يف  املوظفني  جميع 

الوظيفية، ولتحقيق ذلك تقوم ال�رشكة بتطبيق 

برامج تدريبية مكثفة ب�صكل دوري، وعلى مدار 

ال�صاعة، يف كل املواقع، ل�صمان تاأهيل املوظفني 

ورف���ع درج����ات اجل��ه��وزي��ة مل��واج��ه��ة خمتلف 

حالت الطوارئ.

لكل  دقيقة  خطط  ت�صع  ال�رشكة  اأن  واأك��د 

ال�صيانة  واأع���م���ال  الت�صغيلية،  الأع���م���ال 

التي  املخاطر  وحتديد  ومراقبة  ال��دوري��ة، 

ه��ذا  ب��ال�����رشك��ة،  ع��م��ل  اأي  عليها  ي��ن��ط��وي 

احرتازية  اإج���راءات  اتخاذ  اإىل  بالإ�صافة 

اأعلى معدل من ال�صالمة يف  م�صبقًا لتحقيق 

العمليات.

ركائز امل�سابقة

وخ����الل احل���ف���ل، ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت م��ه��ن��د���ص اأول 

ال�صالمة، ندا ال�صالح، اأهم اإجنازات ومبادرات 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، التي حتققت خالل 

امل�صابقة  اأن  اإىل  م�صرية   ،2019  /2018 عام 

ترتكز على اأربعة اأ�ص�ص رئي�صية، وهي:

1 - اجلوائز التي ح�صلت عليها ال�رشكة مبجال 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة.

اإيجابي  لها مردود  التي  الهامة  املبادرات   -  2

على اأداء ال�صالمة.

التوعوية  واحلمالت  التدريبية  ال���دورات   -  3

التي يتم تطبيقها يف هذا املجال.

ال�صحة وال�صالمة  اأق�صام دائرة  اإجنازات   -  4

والبيئة.

الصالح عرضت إنجازات 

ومبادرات الصحة 

والسالمة والبيئة خالل 

2019 /2018
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اجلوائز

اأحرزت ال�سركة عدة جوائز عاملية يف جمال 

ال�سلمة، منها:

واملكتب  اهلل،  عبد  ميناء  م�صفاة  ح�صول   •

ال��رئ��ي�����ص��ي، ودائ������رة امل�������ص���اري���ع، ودائ�����رة 

الت�صويق املحلي على جائزة ال�صالمة الدولية، 

احلوادث  ملنع  الدولية  اجلمعية  متنحها  التي 

»رو�صبا«، وقد كان التقييم اخلا�ص مب�صفاة 

بدرجة  الرئي�صي  وامل��ك��ت��ب  اهلل،  عبد  ميناء 

»التميز«، وهي اأعلى درجة.

فازت م�صفاة ميناء الأحمدي، بجائزة الأمم   •

الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  تخفي�ص  يف  امل��ت��ح��دة 

)Carbon Credit( لوحدة ا�صرتداد الغازات 

امل�صتعلة، مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

ب�صاأن تغري املناخ )UNFCCC(، بعد التدقيق 

اأول   « الوطنية  »ال��ب��رتول  وتعترب  واملراجعة، 

�رشكة يف الكويت حت�صل على هذه ال�صهادة.

املبادرات

عدة  اإط���لق  امل��ا���س��ي  امل���ايل  ال��ع��ام  �سهد 

مبادرات، منها:

• اإجراء تدقيق على املقاولني العاملني بال�رشكة 

 32 املبادرة  هذه  و�صملت  املواقع،  خمتلف  يف 

مقاول رئي�صي يتعامل مع ال�رشكة، حيث متت 

زيارة 50 �صكن عمايل خالل عام 2019/2018، 

يتلقاها  التي  الجتماعية  الرعاية  قيا�ص  بهدف 

عمال املقاولني يف عدة جمالت.

• اأطلقت دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة عدة 

برامج �صنوية على مدار العام �صملت:

- تنظيم يوم ال�صحة وال�صالمة والبيئة الثاين 

ع�رش ملقاويل ال�رشكة. 

ال�صاملة  ال�صيانة  لعمل  ال��الزم  الدعم  تقدمي   -

 ،  )FCC – MAFP shutdown( ل��وح��دة 

بدون ت�صجيل اأية حوادث. 

ناجحة  مت��ري��ن��ات   10 تنفيذ  يف  امل�����ص��ارك��ة   -

مبختلف  وهمية  حل��وادث  الطوارئ  خطة  على 

ال�صيناريوهات.

الإخ���الء  على  ال��ت��دري��ب  تنفيذ  يف  امل�����ص��ارك��ة   -

اإدارة  ال�����ص��ام��ل، ع��ن ط��ري��ق ف��ري��ق  ال��وه��م��ي 

الأزم���ات امل��وح��د، ب��ال���ص��رتاك م��ع �رشكة نفط 

التابع  ال��زي��ت اجل��ن��وب��ي  ال��ك��وي��ت يف ر���ص��ي��ف 

ملنطقة العمليات الثامنة.

الوقود  مب�رشوع  ال�صالمة  مهند�صو  �صارك   -

البيئي يف اأكرث من 600 زيارة للتاأكد من اإجناز 

الكتمال امليكانيكي، وعدد 4 مراجعات لل�صالمة 

اخل�����رشاء  امل��ن��اط��ق  يف  ���ص��واء  الت�صغيل،  قبل 

)اجلديدة(، اأو البنية )القدمية(.

- متابعة ومراقبة تنفيذ التو�صيات الناجمة من 

الرئي�ص  اجتماع  الكربى، كجزء من  احل��وادث 

التنفيذي للمتابعة.

املتكاملة  الإدارة  نظم  على  التدقيق  ب��اأداء  القيام   -

  ISO 9001, ISP 14001 & OHSAS 18001

، اأي�����ص��ًا ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي خ���الل ���ص��ه��ري اأب��ري��ل 

مايو  خ��الل  الرقابي  والتدقيق   ،  2018 واأك��ت��وب��ر 

ودي�صمرب 2018.

- تنظيم وتنفيذ عدد 87 تدقيق اأداء �صالمة يف 

م�صفاة ميناء الأحمدي.

- الإعالن عن نظام تدقيق اأداء ال�صالمة اجلديد 

يف �صهر مار�ص 2019، للبدء يف تنفيذه. 

- تنفيذ 14 تو�صية من تو�صيات م�رشوع ثقافة 

�رشكة  م��ن  امل��ق��دم  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

)ABS( ال�صت�صارية يف م�صفاة ميناء الأحمدي.

دورات وحملت

• قامت دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة بتنفيذ 

حوايل 2055 برنامج تدريبي، �صملت 55.232 

مصفاة ميناء األحمدي 

فازت بجائزة األمم 

المتحدة بتخفيض 

االنبعاثات الكربونية

حصول مصفاة ميناء 

عبد اهلل والمكتب 

الرئيسي على جائزة 

السالمة الدولية

  احل�صور يتابعون ا�صتعرا�صًا للمبادرات التي اأطلقتها ال�رشكة  ال�صالح ت�صتعر�ص اإجنازات ال�صحة وال�صالمة والبيئة 
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األف موظف من موظفي ال�رشكة واملقاول. 

جم��الت  �صملت  ت��وع��وي��ة،  حملة   11 اإط���الق   •

اأطلق  فيما  الطبية.  والتوعية  البيئة،  ال�صالمة، 

التوعوية  احل��م��الت  م��ن  ع���دد  ال��ط��ب��ي  الق�صم 

ال�����ص��ح��ي��ة، ���ص��م��ل��ت امل���ح���ا����رشات ال�����ص��ح��ي��ة، 

املهنية  ال�صحة  وي��وم  بالدم،  التربع  وحمالت 

مل��وظ��ف��ي م���ق���اويل ال�����ص��ي��ان��ة مب�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء 

الأحمدي، وحملة اأ�صلوب احلياة ال�صحي.

»ازرع  حملة  منها:  بيئية،  ح��م��الت  اإط���الق   •

واحلملة  والبيئة،  التدوير  واإع���ادة  �صجرة«، 

اخلا�صة مب�صتجدات قانون البيئة والت�رشيعات 

للبيئة.  العامة  الهيئة  اأ�صدرتها  التي  اجلديدة 

وحملة نظام الرعاية الجتماعية للعاملني.

اأق�سام الدائرة

كما ا�صتعر�صت م. ن�دا ال�صالح، اأبرز الإجنازات 

ال�صحة  دائ��رة  اأق�صام  من  ق�صم  بكل  اخلا�صة 

وال�صالمة والبيئة، والتي جاءت كما يلي:

• ق�سم الدعم الفني:

العليا  الإدارة  مب�����ص��ارك��ة  حم��ا���رشات   6 ت��ق��دمي 

يف خمتلف م��واق��ع ال�����رشك��ة، وذل��ك ع��ن ال��درو���ص 

امل�صتفادة من حوادث وقعت يف خمتلف دول العامل.

- تقدمي 173 دورة تدريبية على نظام الإدارة 

 .)IMS(املتكاملة

قبل  من  وتدقيقني  داخليني  تدقيقني  اإج��راء   -

�صبط  فعالية  لتقييم  معتمدة،  خارجية  �رشكة 

اإ�صافة  عنها  نتج  وال��ت��ي  بال�رشكة،  اجل���ودة 

)QMS( اإىل نظام الإدارة املتكاملة.

ق�سم �سلمة امل�ساريع:

ال��راف��ع��ات  ع��ل��ى  اجل���دد  املهند�صني  ت��دري��ب   -

العمالقة املرتبطة بامل�صاريع الكربى.

- اإجراء تدقيق �صامل على الهياكل وال�صبكات 

يف مواقع م�رشوع الوقود البيئي

• ق�سم ال�سلمة - م�سفاة ميناء عبداهلل:

امل�صفاة،  ملوظفي  تدريبي  برنامج   333 عقد   -

وكذلك افتتاح مبنى ور�صة �صيانة معدات التنف�ص.

• ق�سم ال�سلمة - م�سفاة ميناء الأحمدي:

امل�صفاة  تدريبي ملوظفي  برنامج   976 تقدمي   -

ت�صم املوظفني اجلدد يف م�رشوع الوقود البيئي.

- النتهاء من مراجعة خطة الإخ��الء يف حالت 

الطوارئ باملوقع لت�صمل وحدات الوقود البيئي.

:)PSM( ق�سم اإدارة �سلمة الت�سنيع •
- اإجراء مراجعة �صاملة لالأدوار وامل�صوؤوليات 

اخلا�صة ب� 576 وظيفة، فيما يخ�ص التزامات 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، وذلك بالتن�صيق مع 

دائرة املوارد الب�رشية.

بالبيئة،  خ��ا���ص  اإل���ك���رتوين  ن��ظ��ام  تطبيق   -

يخت�ص  املعلومات  تقنية  دائ��رة  مع  بالتن�صيق 

بنظام الإبالغ عن الأمور املتعلقة بالبيئة.

• الق�سم الطبي:

الثالث  امل��رك��ز  على  الطبي  الق�صم  ح�صل   -

القطاع  م�صتوى  على  ال�صحة  وزارة  قبل  من 

بحمالت  يتعلق  ف��ي��م��ا  واخل���ا����ص،  احل��ك��وم��ي 

التربع بالدم.

- ت��ق��دمي ا���ص��ت�����ص��ارات جم��ان��ي��ة ورع��اي��ة طبية 

واأدوية اإىل 653 من عمال املقاول.

- اف��ت��ت��اح خم���زن ت��زوي��د ال��ع��ي��ادة ب���الأدوي���ة 

تلبي  والتي  الطبية يف منطقة �صبحان،  واملواد 

احتياجات ال�رشكة.

- اإن�صاء عيادة طوارئ مبنطقة �صبحان لتغطي 

دائرة الت�صويق املحلي و�رشكة »كافكو«.

• ق�سم البيئة:

با�صتدامة  »فكر  م��ب��ادرة  البيئة  ق�صم  نظم   -

تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  ب��ال��ت��زام«،  وت�رشف 

فيما  ال�صتدامة،  مع  والب��داع  البتكار  اأفكار 

يتعلق باملوارد البيئية يف دولة الكويت.   

 الشركة أطلقت خالل 

العام الماضي مبادرات 

متنوعة وأحرزت جوائز 

عدة عالمية 

  الرئي�ص التنفيذي يكرم اإحدى املدار�ص الفائزة يف امل�صابقة

اجلوائز

اختتم احلفل بقيام البدر، وعدد من نوابه 

فئات  من  الفائزين  على  اجلوائز  بتوزيع 

اجلائزة الثالث، وهي الذهبية، والف�صية، 

وال����ربون����زي����ة.  ك��م��ا اق��ي��م خ����الل احل��ف��ل 

يخ�ص  )بو�صرت(  مل�صق  اأف�صل  م�صابقة 

ال�صالمة لأبناء العاملني بال�رشكة.

ومت توزيع اجلوائز على الفائزين من اأبناء 

العاملني من ثالث فئات عمرية.



العـدد 495 - يونيو 122019

تحديث وحدة الكبريت
في مصفاة ميناء األحمدي

المشروع يضيف قدرة 

استيعابية كبيرة 

لتخزين الكبريت 

السائل والصلب

يعد م�سروع »حتديث وحدة مناولة الكربيت 

تنفذها  التي  الهامة  امل�ساريع  اأحد  القائمة« 

مب�سفاة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة 

وتطوير  جت��دي��د  ب��ه��دف  الأح���م���دي،  ميناء 

الوحدة بالكامل.

وقد بداأ العمل بامل�سروع يف �سهر مايو 2018، 

اجلاري.  العام  بنهاية  منه  النتهاء  ويتوقع 

امل�ستودعات احلالية  التحديث  وت�سمل عملية 

ومنطقة  النقل،  و�سيور  الكربيت،  حلبيبات 

التحميل من جهة ميناء ال�سعيبة، وذلك لزيادة 

القدرة ال�ستيعابية والت�سديرية للوحدة، مبا 

وموؤ�س�سة  ال�سركة،  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى 

البرتول الكويتية.

لقاء
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تركيب أحدث 

األجهزة إلزالة 

الغبار واستشعار 

الدخان والحرائق

  النتهاء من الأعمال الإن�صائية للم�رشوع وتركيب املعدات امليكانيكية  املهند�ص نواف الع�صيمي

ربط الوحدة القائمة 

بالجديدة لضمان 

مرونة العمل 

لفريق العمليات

اأهمية امل�سروع

»ال��وط��ن��ي��ة«  ت�صتعر�ص  ال���ت���ايل،  احل����وار  ويف 

املجموعة  امل�صاريع  تن�صيق  فريق  رئي�ص  م��ع 

ال�����ص��اد���ص��ة )امل��ج��م��وع��ة امل�����ص��وؤول��ة ع��ن تنفيذ 

اأهمية  الع�صيمي،  ن��واف  املهند�ص  امل�����رشوع( 

اأعمال،  اإجن��ازه من  واأهدافه، وما مت  امل�رشوع 

ت�صغيل  م��ع  خا�صة  لل�رشكة،  �صي�صيفه  وم��ا 

م�رشوع الوقود البيئي. 

• بداية، حدثنا عن امل�رشوع، ونطاق عمله؟

الكربيت  م��ن��اول��ة  وح���دة  حت��دي��ث  يعترب 

من  جزًء  الأحمدي  ميناء  مب�سفاة  القائمة 

وحتديث  جديدة  وح��دة  اإن�ساء  م�سروع 

الأحمدي  ميناء  مب�سفاة  القائمة  الوحدة 

يف  للم�سفاة  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  لرفع 

مناولة الكربيت بعد ت�سغيل م�سروع الوقود 

.)Clean Fuel Project( البيئي

ب�سكل  امل�����س��روع  ع��م��ل  ن��ط��اق  ويت�سمن 

رئي�سي ترميم م�ستودعات الكربيت ال�سائل، 

القائمة،  ال�سلب  الكربيت  وم�ستودعات 

ووحدات  الناقلة،  ال�سيور  نظام  وحتديث 

حتديث  اإىل  بالإ�سافة  الكربيت،  ت�سدير 

املعدات الرئي�سية بالوحدة، وهي:

- وحدات حتبيب الكربيت)اأرقام 3/2/1(. 

- عدد 4 خزانات للكربيت ال�سائل.

- ال�سيور الناقلة للكربيت.

 RMP( م�ستودع تخزين الكربيت ال�سلب -

.)& FUP

- حمطة حتميل ال�ساحنات.

.)Ship Loader( حممل البواخر -

العمل  ملنظومة  بالن�صبة  امل�رشوع  اأهمية  ما   •

ب��امل�����ص��ف��اة، وه���ل ه��ن��اك ارت��ب��اط ب��ني ال��وح��دة 

الكربيت،  ملناولة  اجلديدة  وال��وح��دة  القائمة، 

وما نوعية هذا الرتباط؟

ي�سيف امل�سروع للم�سفاة قدرة ا�ستيعابية 

وال�سلب،  ال�سائل  الكربيت  لتخزين  كبرية 

حلبيبات  كبرية  اإنتاجية  قدرة  ي�سيف  كما 

الكربيت ت�سل اإىل 9000 طن مكعب يومياً، 

عمليات  يف  للم�سفاة  م��رون��ة  يعطي  مب��ا 

ت�سدير وتخزين ونقل الكربيت.

حلبيبات  التخزينية  ال��ق��درة  و�ست�سل 

)املحدثة  الوحدتني  من  ال�سلب  الكربيت 

واجلديدة( اإىل 235 األف طن مكعب، بواقع 

90 األف طن مكعب للوحدة القائمة، و145 

األف طن مكعب للوحدة اجلديدة.

اأما ال�سعة التخزينية للكربيت ال�سائل ف�سوف 

ت�سل اإىل 33.7 األف طن مكعب، بواقع 14.88 

القائمة،  الوحدة  خزانات  يف  مكعب  طن  األف 

و18.20 األف طن مكعب يف الوحدة اجلديدة. 

امل�سروع  بداية  منذ  العمل  فريق  ويحر�س 

الوحدة  بني  فيما  ربط  هناك  يكون  اأن  على 

ل�سمان  وذلك  القائمة،  والوحدة  اجلديدة، 

مرونة العمل لفريق العمليات.

تكنولوجيا حديثة

• حدثنا عن التكنولوجيا امل�صتخدمة يف حتديث 

التحديث،  بعد  لها  الإنتاجية  والطاقة  الوحدة، 

وما �صيطراأ عليها من قدرات تقنية؟

يخ�س  فيما  التقنيات  اأح���دث  اعتماد  مت 

وا�ست�سعار  الكربيت،  غبار  اإزال��ة  اأجهزة 

الدخان واحلرائق، وذلك لأن غبار الكربيت 

مادة �سريعة ال�ستعال.

بنف�س  القائمة  الكربيت  وح��دة  وحتتفظ 

الطاقة الإنتاجية )3000 طن مكعب باليوم(، 

ولكن مت تطوير قدرة عملية الرتا�س لل�سيور 

162 طن مكعب  اإىل   100 الناقلة لرتتفع من 

الكربيت  نقل  �سعة  زي��ادة  مت  كما  بال�ساعة، 

للميناء من 400 اإىل800 طن مكعب بال�ساعة.
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ارتفاع نقل الكبريت 

للميناء من 400 

إلى 800 طن 

مكعب بالساعة

  حتديث الوحدة يعطي مرونة يف عمليات ت�صدير وتخزين ونقل الكربيت

• هل هناك ارتباط بني حتديث الوحدة وم�رشوع 

الوقود البيئي، وما طبيعة هذا الرتباط؟

مناولة  وح���دة  ب��ني  ارت��ب��اط  ي��وج��د  نعم 

الكربيت القائمة، وم�سروع الوقود البيئي، 

اأنه من املتوقع بعد ت�سغيل امل�سروع  حيث 

�ستزيد الكميات املنتجة من الكربيت ال�سائل 

يف امل�سفاتني، وكذلك معاجلة وتخزين هذا 

من  التت�سدير  عملية  و�ستكون  الكربيت، 

خلل هذه الوحدة.

�سيتم  ال��ذي  الكربيت  كل  اأن  يعني  وه��ذا 

التعامل معه، حيث  بال�سركة ميكن  اإنتاجه 

�ستزيد الطاقة الإنتاجية من الكربيت لتبلغ 

2200 طن مكعب  5000 طن مكعب مقابل 

حالياً، والكربيت ال�سائل �سيزيد اإنتاجه من 

وذلك  يومياً،  مكعب  طن   5000 اإىل   2000

بعد ت�سغيل م�سروع الوقود البيئي.  

تكاليف

• كم تبلغ تكاليف امل�رشوع، وهل ي�صري يف حدود 

امليزانية املحددة، ومتى يتوقع النتهاء منه؟

دينار  مليون   147 امل�سروع  قيمة  تبلغ 

امليزانية  ح���دود  يف  ي�سري  وه��و  كويتي، 

ال��وح��دة  ت�سغيل  مت  وق���د  ل���ه،  امل��ح��ددة 

ومن   ،2017 نوفمرب  �سهر  يف  اجل��دي��دة 

املتوقع ت�سغيل الوحدة القائمة التي يجري 

حتديثها حالياً يف �سهر دي�سمرب 2019.

امل�����رشوع،  تنفيذ  تقابل  التي  التحديات  م��ا   •

وكيف يتم الت�صدي لها؟

التحديات،  بع�س  امل�سروع  تنفيذ  يواجه 

مثل التعامل مع اجلهات اخلارجية، والتي 

وهيئة  لل�سناعة،  العامة  الهيئة  منها 

الت�ساريح  اإ�سدار  يخ�س  فيما  املوانئ، 

متعلقة  �سعوبات  هناك  اأن  كما  املطلوبة، 

لأن  ن��ظ��رًا  املتقلبة،  املناخية  بالظروف 

اخلا�سة  امليكانيكية  الأع���م���ال  معظم 

ارتفاعات  على  العمل  تتطلب  بامل�سروع 

من  وغريها  الناقلة،  ال�سيور  مثل  عالية، 

معدات الوحدة.

خلل  من  التحديات  هذه  مواجهة  ويجري 

امل�سروع،  مقاول  مع  امل�ستمر  التن�سيق 

واإدارة  املعنية،  اخل��ارج��ي��ة  واجل��ه��ات 

اأي��ة  لتذليل  الأح���م���دي،  م��ي��ن��اء  م�سفاة 

�سعوبات، وو�سع اأف�سل احللول، واتخاذ 

ل�سمان  وال�سلمة،  احل��ذر  درج��ات  اأعلى 

�سري العمل بدون اأية حوادث.

اأعمال امل�سروع

• اإىل اأي مدى و�صلت اأعمال امل�رشوع، وماهي 

طبيعة الأعمال امل�صاندة التي يت�صمنها؟ 

الإن�سائية  الأعمال  جميع  من  النتهاء  مت 

اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��روع م��ن م��ب��اين وق��واع��د 

جميع  تركيب  من  النتهاء  مت  كما  اأر�سية، 

امليكانيكي  والهيكل  امليكانيكية،  املعدات 

لل�سيور الناقلة.

بقية  ا�ستكمال  على  حالياً  العمل  ويجري 

الأعمال امليكانيكية املرتبطة مبعدة حتميل 

ال��ب��واخ��ر، وي��ت��وق��ع الن��ت��ه��اء م��ن جميع 

اأكتوبر  �سهر  خ��لل  امليكانيكية  الأع��م��ال 

بحلول  التجريبي  الت�سغيل  وبدء  القادم، 

نوفمرب 2019.

دائرة  من  امل�سروع،  عمل  فريق  ب��داأ  وقد 

الأحمدي  ميناء  م�سفاة  واأق�سام  امل�ساريع 

التي  للأق�سام  الأولية  امللحظات  بو�سع 

مت النتهاء منها ميكانيكياً يف منت�سف �سهر 

اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  ويجدر   .2019 مايو 

اآمنة  19 مليون �ساعة عمل  امل�سروع حقق 

بدون وقوع حوادث.

لتنفيذ  خارجي  مبقاول  ال�صتعانة  متت  هل   •

امل�رشوع، من هو املقاول املنفذ لالأعمال؟ 

لتنفيذ  م��ع��ه  ال��ت��ع��اق��د  مت  ال���ذي  امل��ق��اول 

لل�سناعات  »ديلم«  �سركة  هو  امل�سروع، 

املحدودة الكورية. 
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مذكرة تفاهم مع "أمنية"
لتجميع المخلفات البالستيكية

البلد، من خلل حمافظتها على  الواعدة يف  امل�ساريع  التدوير من  اإعادة  تعترب �سناعة 

البيئة ومواردها الطبيعية، وتقلي�س حجم النفايات، وايجاد فر�س عمل جديدة، ف�سًل 

عن م�ساندة �سناعات اأخرى على النمو، من اأجل اقت�ساد متنوع، للحد من اعتماد الدولة 

على العائدات من �سادرات النفط.

الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  يف  والبيئة  والأمن  وال�سلمة  ال�سحة  �سيا�سة  وتقوم 

على اأداء كافة الأعمال بطريقة اآمنة و�سديقة للبيئة، واحلد من النبعاثات واملخلفات 

والنفايات ال�سارة بالبيئة، مع اللتزام مبنع التلوث، بالإ�سافة اإىل التخل�س من النفايات 

باأمان وم�سوؤولية، بعد اتخاذ الإجراءات اللزمة لإعادة ال�ستخدام والتدوير.

الكندري: االتفاقية 

تستهدف تدوير 

البالستيك إلنتاج 

مواد مفيدة

بيئة
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مذكرة تفاهم 

ويف هذا الإطار وقعت »البرتول الوطنية« مذكرة 

البال�صتيك،  لتدوير  »اأمنية«  �رشكة  مع  تفاهم 

بهدف التخل�ص من املواد البال�صتيكية اخلا�صة 

�صليم  بيئي  ب�صكل  املختلفة  ال�رشكة  باأن�صطة 

واإع������ادة ت��دوي��ره��ا م��ن ق��ب��ل اأط�����راف اأخ���رى 

مرخ�ص لها بالعمل يف عمليات اإعادة التدوير.

اأي  ال�رشكة  حتمل  ع��دم  على  امل��ذك��رة  وتن�ص 

تلك  من  التخل�ص  طريقة  يف  قانونية  م�صوؤولية 

اأن  اإىل  ا�صتنادًا  تدويرها،  اإع��ادة  اأو  املخلفات، 

من  القانونية  املوافقات  لديها  »اأمنية«  �رشكة 

اإعادة تدوير  للقيام بعمليات  الر�صمية  اجلهات 

املخلفات البال�صتيكية.

الوطنية«، مدير  »ال��ب��رتول  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع  وق��د 

العامة علي خ�صاوي، يف حني وقع  دائرة اخلدمات 

عن �رشكة »اأمنية« رئي�صها التنفيذي �صناء القمال�ص.

»الوطنية«  التقت  التفا�صيل،  على  وللوقوف 

اخلدمات  دائ��رة  يف  العمالء  خدمة  فريق  رئي�ص 

العامة ح�صن الكندري، الذي اأو�صح اأن التفاقية 

البال�صتيكية  املخلفات  تدوير  اإع��ادة  ت�صتهدف 

لإنتاج مواد �صاحلة لال�صتعمال، مبا يخدم دولة 

الكويت، لفتًا اإىل اأن التفاقية مدتها عام اعتبارًا 

ل�رشكة  الوطنية«  »ال��ب��رتول  اإخ��ط��ار  تاريخ  من 

وتتجدد  وجتهيزها،  احلاويات  »اأمنية« بتوفري 

ملدة �صنة اأخرى تلقائيًا، ما مل يقم اأحد الطرفني 

تاريخ  قبل  ر�صمي  خ��ط��اب  مب��وج��ب  باإنهائها 

انتهائها ب�صهر على الأقل، مبينًا اأنه يف حال عدم 

اللتزام بهذا الهدف يحق ل� »البرتول الوطنية« 

اإنهاء التفاقية دون احلاجة اإىل تنبيه، اأو اإنذار، 

الأخ���رى  لل�رشكة  يحق  ول  ق�صائي،  حكم  اأو 

املطالبة باأي تعوي�صات مقابل ذلك. 

اأهداف

يف  نقوم  التفاقية  »مبوجب  اإن��ه  الكندري  وق��ال 

احلاويات  و�صكل  ومكان  ع��دد  بتحديد  ال�رشكة 

امل���راد  البال�صتيكية  امل����واد  لتجميع  اخل��ا���ص��ة 

واإب��الغ �رشكة  تدويرها،  واإع��ادة  منها  التخل�ص 

»اأم��ن��ي��ة« ب��ذل��ك، بحيث ت��ك��ون ه���ذه احل��اوي��ات 

متنا�صبة مع قدرة مكاب�ص �صياراتها التي �صتقوم 

ب�صعارات  ومتيزها  مقراتها،  اإىل  امل���واد  بنقل 

»البرتول الوطنية« مبا يعك�ص اأهداف ال�رشكة«. 

اأب��رز م��واد ه��ذه التفاقية تعهد  اأن��ه من  واأ���ص��اف 

�رشكة »اأمنية« بتفريغ احلاويات من املخلفات مبا ل 

اأ�صبوعيًا، للتحقق الدائم وامل�صتمر  يقل عن مرتني 

من عدم امتالئها، واملحافظة على �صالمة احلاويات 

وحتمل امل�صوؤولية القانونية الكاملة عند حدوث اأي 

تلف للحاوية عند تفريغها اأو نقل حمتواها. 

حملت توعية 

من  اأي�صًا  تلتزم  »اأمنية«  اأن  الكندري  واأو�صح 

توعية  وحمالت  لقاءات  بعمل  التفاقية  خالل 

»ال��ب��رتول الوطنية«،  مل��ا حت���دده  دوري���ة وف��ق��ًا 

ل�رشح وتو�صيح الهدف من التفاقية واأهميتها، 

اأو  اأو �صعاراتها  ال�رشكة  ا�صم  ا�صتخدام  وعدم 

اأي رمز خا�ص بها لأي �صبب من الأ�صباب دون 

لفتًا  م�صبقة،  كتابية  موافقات  على  احل�صول 

لها  ولي�ص  بيئي،  م��ردود  ذات  التفاقية  اأن  اإىل 

عائد مادي، ومن ثم ل يحق لأي طرف مطالبة 

الطرف الآخر باي مبالغ مالية.

"أمنية" تتعهد 

بتفريغ الحاويات 

من المخلفات 

مرتين أسبوعيًا

الشركة تحدد عدد 

ومكان الحاويات 

الخاصة لتجميع 

المواد البالستيكية 

  �صناء القمال�ص  ح�صن الكندري
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»البرتول الوطنية«

الكويتية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ب���رتول  ���رشك��ة  وت���وؤم���ن 

باأهمية ن�رش الوعي البيئي، وكذلك اأهمية اإعادة 

ت��دوي��ر امل��خ��ل��ف��ات، وق���د نظمت يف ه���ذا ال�����ص��اأن 

حمالت توعوية متعددة، منها حملة »التدوير- 

البيئة من دائرة  التي نظمها فريق  والتطوير«، 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، ملناق�صة جوانب بيئية 

متعددة، و�صارك فيها فريق م�رشوع »اأمنية«.

وخ���الل احلملة ق��دم ف��ري��ق م�����رشوع »اأم��ن��ي��ة« 

ملوظفي ال�رشكة عر�صًا مرئيًا عن اأعمال التدوير 

الزجاجات  جتميع  يتم  وكيف  بالفعل،  القائمة 

ا�صتنفاذ  لعدم  �صغطها  ثم  ومن  البال�صتيكية، 

لإنتاج  تدويرها  واإع��ادة  التخزينية،  امل�صاحات 

مادة خام قابلة للت�صدير. 

تعاون م�سرتك 

ويف خ��ط��وة ت��ع��اون اأخ����رى، ق��ام وف��د م��ن فريق 

لتدوير  »اأمنية«  بزيارة م�صنع  ال�رشكة  البيئة يف 

النفايات  ت�صليم  يف  ال��ب��دء  ب��ه��دف  البال�صتيك، 

العامة  الهيئة  بتو�صيات  ع��م��اًل  البال�صتيكية، 

�صحية  بيئة  خلق  يف  امل�صاهمة  يف  ورغبة  للبيئة، 

�صليمة عرب التخل�ص من النفايات باإعادة تدويرها.

يعترب م�رشوع »اأمنية« الأول من نوعه يف الكويت، 

حيث بداأ يف اأغ�صط�ص 2015 كعمل تطوعي يهدف 

ترتكز  التي  البال�صتيك  م��ادة  ت��دوي��ر  اإع���ادة  اإىل 

الوعي  ن�رش  بهدف  املياه،  زجاجات  يف  معظمها 

التوا�صل  مواقع  عرب  امل�صتدام  والفكر  البيئي، 

الجتماعي، وهو ما وجد جتاوبًا كبريًا.

دع��م  ع��ل��ى  للبيئة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ن  وح��ر���ص��ًا 

البيئة،  على  احل��ف��اظ  ت�صتهدف  التي  امل�صاريع 

م��رك��زًا  امل�������رشوع  ع��م��ل  ف��ري��ق  بت�صليم  ق��ام��ت 

لإع����ادة ت��دوي��ر ال��ن��ف��اي��ات، وال����ذي م��ث��ل ال��ن��واة 

»اأمنية«  م�رشوع  اأ�صبح  ثم  للم�رشوع،  الأوىل 

اإع��ادة تدوير  اإقامة املزيد من مراكز  ق��ادرًا على 

امل�رشوع  بدعم  جهات  عدة  قامت  كما  النفايات، 

لأهميته البيئية، ومنها: ال�صندوق الوطني لدعم 

امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، ووزارة ال�صوؤون 

الجتماعية والعمل، ووزارة التجارة وال�صناعة. 

ملختلف  الو�صول  اإىل  م�صتقباًل  امل�رشوع  ويهدف 

اأنواع التدوير، عن طريق وجود �صناعات اأخرى، 

للق�صاء ب�صورة تامة على النفايات يف الكويت.

عمل لقاءات وحمالت 

توعية دورية 

وفقًا لما تحدده 

"البترول الوطنية"

واملعاهد،  والكليات،  املدار�ص،  اإىل  الو�صول  الأول  عامه  يف  »اأمنية«  م�رشوع  ا�صتطاع 

وبف�صل الدعم والتعاون الكبري الذي وجده من اجلميع، افتتح اأول مركز لإعادة التدوير 

يف جمعية كيفان التعاونية،، ثم افتتح امل�رشوع املركز الثاين يف جمعية الريموك. 

وبنهاية عام 2018 اأطلق م�رشوع »اأمنية« �رشاكة بيئية مع عدد من اجلمعيات التعاونية 

التي يقوم بها  امل�صاعي  ال�صامية، والعمريية، والفنطا�ص، وذلك �صمن  الأخرى، وهي: 

الوقت  ذات  ويف  واملتو�صطة،  ال�صغرية  الكويتية  امل�صاريع  لت�صجيع  التعاوين  القطاع 

اإيجاد بيئة �صحية خالية من التلوث بالنفايات البال�صتيكية.

اأول مركز لإعادة التدوير

  تعاون م�صتمر بني "البرتول الوطنية" و�رشكة اأمنية
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زيادة ضخ الغاز املسال
لمحطات توليد الكهرباء

يعد الغاز الطبيعي اأحد اأهم م�سادر الطاقة التي ترتكز عليها حمطات ت�سغيل الكهرباء، ل 

�سيما مع بع�س التحديثات الأخرية التي متت، وعمل بع�سها بالغاز احلر، بدًل من الديزل.

ويحقق ا�ستخدام الغاز الطبيعي عدة فوائد اقت�سادية وبيئية، اأهمها تخفي�س النبعاثات 

الغازية اإىل اأدنى م�ستوى، ل �سيما اأكا�سيد الكربيت، واأكا�سيد النرتوجني، كما يتم توفري 

ا�ستخدام اأنواع الوقود الأخرى، كالنفط اخلام، وزيت الغاز، وزيت الوقود.

اأ�سا�سياً يف اأعمال �سركة البرتول الوطنية الكويتية، اإذ متلك  وي�سكل ت�سنيع الغاز جزءًا 

ال�سركة حالياً 4 وحدات لت�سنيع الغاز يف م�سفاة ميناء الأحمدي بقدرة تبلغ 2.458 مليار 

قدم مكعب من الغاز يومياً.

زيادة الطاقة 

االستيعابية للوحدة 

دون ادخال تعديالت 

في المصفاة 

مشاريع
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استقبال الغاز في 

رصيف مخصص 

وتحويله لوحدة 

التخزين العائمة

الطلب المتزايد 

على الطاقة 

استلزم زيادة ضخ 

الغاز الطبيعي 

وحدة الغاز

غاز  �صبكة  امل�صال يف  الطبيعي  الغاز  ويتم �صخ 

الوقود ذات ال�صغط العايل التي تزود حمطات 

الكهرباء بالوقود، وقد مت ت�صميم وحدة الغاز 

الأح��م��دي  ميناء  م�صفاة  يف  امل�صال  الطبيعي 

بالأ�صا�ص للت�صغيل املو�صمي بقدرة 500 مليون 

الطلب  باليوم، ومع زيادة   قدم مكعب قيا�صي 

م��ق��دار �صخ  زي���ادة  الأم���ر  ال��ط��اق��ة تطلب  على 

الغاز يف ال�صبكة، وقد حتقق الأمر دون اإجراء 

ا�صتثمارات  اإىل  احلاجة  اأو  ُي��ذك��ر،  تعديل  اأي 

راأ�صمالية جديدة.

مب�صفاة  امل�صال  الطبيعي  الغاز  وحدة  ت�صتقبل 

ميناء الأحمدي الغاز يف ر�صيف خم�ص�ص لذلك، 

العائمة،  التخزين  وح��دة  اإىل  بتحويله  وتقوم 

 Floating Storage اإىل غاز  واإعادة حتويله 

 ،))and Regasification Unit -FSRU

ذات  الوقود  غ��از  �صبكة  يف  ب�صخه  تقوم  حيث 

ال�صغط العايل، عرب مرافق خم�ص�صة لذلك.

وحتتوي الوحدة على ذراع للتفريغ، ومبادلت 

اأنابيب  وخ��ط  البحر،  مياه  ت�صتخدم  ح��راري��ة 

خم�ص�ص لهذا الغر�ص يبلغ طوله 5 كم تقريبًا، 

وقطره 24 اإن�صًا، اإ�صافة اإىل عدادات التحويل. 

معدل ال�سخ

العايل،  ال�صغط  ذات  الوقود  غاز  �صبكة  وتقوم 

يف  الكهرباء  توليد  )حمطات(  وح��دات  بتزويد 

الكويت بالوقود، وتتفاوت كمية الغاز الطبيعي 

امل�صال الذي ي�صخ يف ال�صبكة على مدار العام، 

واأوق���ات  ال��ك��ه��رب��اء،  على  للطلب  طبقًا  وذل���ك 

ال�صيف  ف�صل  خ��الل  ال���ص��ت��ه��الك  يف  ال����ذروة 

)الفرتة من مايو حتى �صبتمرب(، وقد �ُصممت 

مكعب  ق��دم  مليون   500 ملعاجلة  ال��وح��دة  ه��ذه 

قيا�صي باليوم.

وخ��ل�����ص��ت ن��ت��ائ��ج درا����ص���ة اأول���ي���ة، ق��ام��ت بها 

»ال����ب����رتول ال��وط��ن��ي��ة«، ب��ال��ت��ع��اون م���ع جهة 

اإمكانية  على  للوقوف  متخ�ص�صة،  ا�صت�صارية 

القائمة  الأنابيب  الغاز عرب خطوط  زيادة �صخ 

حاليًا، واإمكانية احل�صول على معدل �صخ عاٍل 

اإىل  احل��اج��ة  دون  املنظومة،  ع��رب  وممكن  ج��دًا 

املتوفرة،  الأج��ه��زة  على  تعديالت  اأي��ة  اإج���راء 

وفق  م�صمم  الطبيعي  الغاز  �صخ  نظام  اأن  اإىل 

الق�صوى،  القت�صادية  الفائدة  حتقق  معدلت 

ال�صخ عرب خطوط  زي��ادة معدل  ثم ميكن  ومن 

مليون   750 اإىل  لي�صل  حاليًا  القائمة  الأنابيب 

قدم مكعب قيا�صي باليوم.

فريق متخ�س�س

وبناًء على ذلك قرر فريق متخ�ص�ص من هند�صة 

برئا�صة  الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  يف  الت�صنيع 

رئي�ص فريق هند�صة الت�صنيع �صالح اجلطيلي، 

التحقق من اإمكانية زيادة معدلت ال�صخ لتلبية 

الطلب على الطاقة الذي يزداد عامًا بعد عام. 

واأفادت درا�صة جدوى اأن التو�صل ملعاجلة 900 

دون  ممكن،  باليوم  قيا�صي  مكعب  ق��دم  مليون 

احلاجة اإىل اإجراء اأي تعديالت على البنية التحتية 

املوجودة )با�صتثناء ا�صتبدال �صمام واحد فقط(. 

  ي�صكل ت�صنيع الغاز جزءًا اأ�صا�صيًا يف اأعمال "البرتول الوطنية"  �صالح اجلطيلي
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تفريغ ال�سغط

ويف هذا ال�صاأن يو�صح اجلطيلي، اأن ال�رشعة 

تفريغ  ذراع  ع��رب  ب��ه��ا  امل�����ص��م��وح  ال��ق�����ص��وى 

ال�صغط العايل كانت تبلغ 40 مرتًا يف الثانية، 

قدم  مليون   690 معاجلة  املمكن  من  كان  اأي 

املنظومة  ع��رب  ف��ق��ط  ب��ال��ي��وم  قيا�صي  مكعب 

معدل  زي���ادة  مت��ت  ت��ق��دم،  مل��ا  وطبقًا  احلالية، 

قدم  مليون   690 اإىل  لي�صل  بنجاح  احل��ق��ن 

مكعب قيا�صي باليوم.  

وع��ل��ي��ه، مت الت�����ص��ال ب��اجل��ه��ة امل����وردة ل���ذراع 

ك��ان  اإذا  م��ا  ل��ل��ت��اأك��د  ال��ع��ايل،  ال�صغط  حتميل 

بالإمكان تاأمني معدل تدفق عاٍل و�رشعة اأعلى، 

ميكنه  التحميل  ذراع  اأن  بدورها  اأك��دت  حيث 

م���رتًا يف   60 اإىل  ق��د ت�صل  غ��از  ���رشع��ة  ت��اأم��ني 

الثانية دون حدوث اأي تاأثري �صلبي، لذلك متت 

زيادة معدل ال�صخ اإىل 750 مليون قدم مكعب 

قيا�صي باليوم يف اأكتوبر 2016. 

منوذج 

وج����رى ت��ط��وي��ر من����وذج ب��رجم��ي��ات يف �رشكة 

الغاز  �صخ  عملية  ملحاكاة   )Aspen Hysys(

النموذج  اختبار  الوقود، وجرى  غاز  �صبكة  يف 

بناًء على البيانات التي تعتمد 500 مليون قدم 

مكعب قيا�صي باليوم، و690 مليون قدم مكعب 

اأن قيم  قيا�صي باليوم، وكانت نتيجة الختبار 

قيم  ال�صغط واحل��رارة كانت قريبة من  هبوط 

ميثل  كان  النموذج  اأن  على  يدلل  مما  املن�صاأة، 

بحق العملية الفعلية.

وحدة تخزين 

ال��ذي  ال��ن��م��وذج،  ه��ذا  ا�صتخدام  وم��ن خ��الل 

الفريق  خل�ص  �صالمته،  م��ن  ال��ت��اأك��د  ج��رى 

ال�صخ  معدل  زي���ادة  »ميكن  ب��اإن��ه  ال��ق��ول  اإىل 

باليوم  قيا�صي  مكعب  ق��دم  مليون   750 من 

قيا�صي  مكعب  ق��دم  مليون   900 اإىل  لي�صل 

اإىل جتاوز حدود ذراع  باليوم، دون احلاجة 

لي�ص  الثانية«،  يف  م��رتًا   60 البالغة  التحميل 

هذا فح�صب، بل واأنه دون احلاجة اإىل القيام 

باأي ا�صتثمارات جديدة ُتذكر.

التخزين  ل��وح��دة  امل�صغلة  اجلهة  اأك���دت  وق��د 

 )FSRU( غاز  اإىل  حتويله  واإع��ادة  العائمة، 

اأنه باإمكان م�صخات ال�صغط العايل املوجودة 

ملياه  احل��راري��ة  وامل��ب��ادلت  الباخرة  منت  على 

بدرجة  اأع��ل��ى  ت��دف��ق  م��ع��دل  ت��وؤم��ن  اأن  البحر 

مليون   900 لإنتاج  مطلوبني  و�صغط  ح��رارة 

قدم مكعب قيا�صي باليوم.

ا�ست�ساري متخ�س�س

 )test run( وقد تقرر اإجراء اختبار ت�صغيل املدى

تفاوت كمية الغاز 

الذي يضخ في 

الشبكة طبقًا للطلب 

وأوقات الذروة 

وحدة الغاز تحتوي 

على ذراع للتفريغ 

ومبادالت حرارية 

تستخدم مياه البحر

  ارتفاع الطلب على الطاقة تطلب زيادة �صخ الغاز يف ال�صبكة املزودة ملحطات الكهرباء
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التقرير،  عنها  اأ�صفر  التي  النتائج  على  للربهنة 

لوحدة  امل�صغلة  اجل��ه��ة  اإب���الغ  مت  ل��ذل��ك،  وط��ب��ق��ًا 

بالقرار  الغاز  حتويل  واإع���ادة  العائمة  التخزين 

املتخذ، وتاريخ اختبار ت�صغيل املدى. والتي عربت 

عن عدم قدرتها على تاأمني �صغط عاٍل مطلوب ملعدل 

تدفق 900 مليون قدم مكعب قيا�صي باليوم، فوق 

�صغط  اأق�صى  واأن  ب��ار،   90 ت�صاوي  �صغط  قوة 

ميكنها اأن تعمل فيه باأمان هو 88 بار.

اإج���راء  مت  امل��ف��رو���ص��ة،  القيود  ح���دود  و�صمن 

اختبار ت�صغيل املدى بتاريخ 5 �صبتمرب 2017، 

اإل اأنه متت زيادة معدل ال�صخ تدريجيًا لإنتاج 

880 مليون قدم مكعب قيا�صي باليوم وا�صتمر 

معدل ال�صخ هذا ملدة 24 �صاعة، وكانت النتيجة 

جناح اختبار ت�صغيل املدى الذي نحن ب�صدده.

الطبيعي  الغاز  م��ادة  ا�صترياد  اأن  اإىل  ي�صار 

امل�صال هام للغاية، وذلك لتلبية الطلب املتزايد 

مرافق  ت�صميم  ومت  الكويت،  يف  الطاقة  على 

ا�صترياد مادة الغاز الطبيعي امل�صال ل�صتقبال 

مكعب  ق��دم  مليون   500 ب�  ُيقدر  �صخ  معدل 

قيا�صي باليوم فقط، ومع ذلك، اأ�صفرت عملية 

وج��ود  ع��ن  العملية  لت�صميم  التقييم  اإع���ادة 

والتي  امل��وج��ودة،  امل��راف��ق  متاحة يف  ق���درات 

باإجناز  هدفها  حتقيق  على  ال�رشكة  �صاعدت 

معدل �صخ اأعلى دون احلاجة لتحديث املن�صاأة 

اأن  املنتظر  ومن  تنظيمها،  اإع��ادة  اأو  احلالية، 

يتم تعديل ال�صعة ال�صمية لهذه املرافق لت�صل 

قريبًا اإىل 880 مليون قدم مكعب باليوم.

نظام ضخ الغاز 

مصمم وفق 

معدالت تحقق 

الفائدة االقتصادية

شبكة غاز الوقود 

ذات الضغط العالي 

تزود وحدات توليد 

الكهرباء بالوقود

�صم الفريق املتخ�ص�ص من هند�صة الت�صنيع يف م�صفاة ميناء الأحمدي، الذي مت ت�صكيله 

للتحقق من اإمكانية زيادة معدلت ال�صخ، الآتي: 

�صالح اجلطيلي- رئي�ص فريق هند�صة الت�صنيع م�صفاة ميناء الأحمدي.

ك. اإ�ص. �صاباباثي- هند�صة الت�صنيع.

اأحمد العون- هند�صة الت�صنيع.

راجني�ص كويل- مهند�ص ت�صنيع.

فريق العمل

  الغاز الطبيعي اأحد اأهم امل�صادر التي ترتكز عليها حمطات ت�صغيل الكهرباء
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حظر تعارض املصالح
محاضرة نظمتها الدائرة القانونية

المرجان: الدائرة 

القانونية تحرص 

على تقديم التوعية 

والثقافة القانونية

موظفيها،  توعية  على  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  حتر�س 

وحتقيق احلماية لهم، وجتنيبهم ما يرتتب على خمالفة القوانني، ويف 

ذات الوقت حماية م�سالح ال�سركة، واحلفاظ على �سمعتها، وجتنيبها 

اأي خ�سائر مالية.

حما�سرات  بال�سركة  القانونية  ال��دائ��رة  تنظم  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 

متعددة لتوعية املوظفني بالقوانني اجلديدة، وما ي�ستجد من تعديلت 

ت�سريعية على القوانني القائمة.

وتناولت اأوىل املحا�رشات التي نظمتها الدائرة 

القانونية، بالتعاون مع كلية احلقوق يف جامعة 

الكويت، قانون رقم )13( ل�صنة 2018، يف �صاأن 

»حظر تعار�ص امل�صالح«، املتعلق باملوظفني يف 

احلكومة، والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة، حيث 

اأ���ص��ت��اذ ال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي، حممد نا�رش  ق��دم 

ن�رش  بهدف  وذل��ك  للقانون،  �رشحًا  التميمي، 

�صواء  عديدة،  انعكا�صات  من  له  ملا  به،  الوعي 

جزائية اأو جنائية قد ت�صل اإىل احلب�ص.

القانونية  الدائرة  مدير  اأك��د  ال�صدد،  هذا  ويف 

تقدمي  على  ال��دائ��رة  ح��ر���ص  امل��رج��ان،  ع�صام 

التوعية والثقافة القانونية، من خالل ا�صت�صافة 

اإىل  اإ�صافة  والخت�صا�ص،  اخل��ربة  اأ�صحاب 

وم�صاندة  دعم  من  القانوين  الفريق  يقدمه  ما 

لإدارة ال�رشكة واملوظفني.

واأو�صح املرجان اأن املحا�رشة هي باكورة اأعمال 

الدائرة للعام 2019، يف ا�صت�صافة ذوي اخلربة 

القانونية، من اأجل ت�صكيل وتكوين و�صقل الآراء 

ومتينة،  �صليمة  اأ�ص�ص  وفق  للموظفني  القانونية 

لفتًا اإىل اأن الدائرة نظمت هذه املحا�رشة لإلقاء 

امل�صالح«  تعار�ص  »حظر  ق��ان��ون  على  ال�صوء 

بني  ما  الت�صارب  اأ�صكال  بكل  املوظفني  لتوعية 

عمل املوظف، وم�صالح ال�رشكة.

تعار�س

امل�صالح  تعار�ص  القانون  من  الأوىل  املادة  عرفت 

فائدة،  اأو  منفعة،  للخا�صع  يكون  حالة  »كل  باأنه 

تعار�صًا  تتعار�ص  معنوية  اأو  مادية،  م�صلحة  اأو 

مطلقًا، اأو ن�صبيًا مع ما يتطلبه من�صبه، اأو وظيفته 

اأو تكون  العام،  املال  من نزاهة وا�صتقالل وحفظ 

�صببًا لك�صب غري م�رشوع لنف�صه اأو لغريه«.

أنشطة
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  املرجان متحدثًا خالل املحا�رشة  تكرمي التميمي عقب املحا�رشة

القطاع النفطي

ي��ع��ت��رب م��وظ��ف��و وع���م���ال ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي يف 

ح��ك��م امل��وظ��ف��ني ال��ع��م��وم��ي��ني ب�����ص��اأن ���رشي��ان 

ق���ان���ون ت��ع��ار���ص امل�����ص��ال��ح، ح��ي��ث اأن امل���ادة 

)اخل��ا���ص��ع��ون(  بتعريف  ���رشي��ح��ة  اأت���ت   )2(

اأو  الهيئات،  اأو  احلكومة،  يف  املوظفون  باأنهم 

املوؤ�ص�صات العامة، اأو من �صملتهم املادة )43( 

من قانون اجلزاء ب�صاأن جرائم الر�صوة.

بالكامل،  للدولة  ال�رشكات مملوكة  اأن  وباعتبار 

عمال  فاإن  اأموالها،  من  ما  بن�صيب  م�صاركة  اأو 

بقانون  املخاطبني  �صمن  م��ن  النفطي  القطاع 

واأع�صاء  روؤ�صاء  ذلك  يف  مبا  امل�صالح،  تعار�ص 

لهذا  بخدمة  كلف  من  وك��ل  الإدارات،  جمال�ص 

القطاع، حتى لو كانت عن طريق التعاقد، كذلك 

ي�صمل عمال القطاع النفطي يف ال�رشكات الواقعة 

خارج دولة الكويت، اإل اأن نطاق تطبيق القانون 

عليهم ينح�رش يف جرائم عدم الإف�صاح.

اخلا�صع  اتخذ  »اإذا  امل�صالح  يف  التعار�ص  يقع 

اأو  منفعة،  ل��ه  وحتققت  ب��ه،  ���ص��ارك  اأو  ق����رارًا، 

م�صلحة، اأو فائدة مادية، اأو معنوية له، اأو لأحد 

تربطه  معنوي  اأو  طبيعي،  ل�صخ�ص  اأو  اأقاربه، 

بهم عالقة عمل، اأو و�صاطة، اأو وكالة، اأو نيابة، 

اأو  الطبيعي،  ال�صخ�ص  بذلك  تربطه  كانت  اأو 

املعنوي م�صلحة مادية، اأو معنوية خالل �صنتني 

�صابقتني لوقت اتخاذ القرار )ارتباط امل�صالح(. 

امللكية

ت��ن��درج امل��ل��ك��ي��ة دون اإف�����ص��اح ���ص��م��ن ج��رائ��م 

مثل:  القانون  جرمها  التي  الن�صبي  التعار�ص 

ملكية لأ�صهم، اأو ح�صة يف �رشكة اأو موؤ�ص�صة، 

اأو عمل اأو ن�صاط، اأو ات�صال عمل هذه ال�رشكة 

اأو املوؤ�ص�صة اأو الن�صاط بوظيفة اخلا�صع، واأن 

تكون ال�رشكة اأو املوؤ�ص�صة اأو الن�صاط يهدفون 

اإىل الربح، اأو اأن تعود هذه امللكية اإما للخا�صع 

حتت  هم  من  اأو  الق�رش،  اأبنائه  اأو  زوج��ه  اأو 

و�صايته، اأو من يكون قيمًا عليهم.

اإجراءات وقائية

ح��ت��ى ي��ق��ي اخل��ا���ص��ع م���رك���زه ال���ق���ان���وين من 

ح��ال��ة ت��ع��ار���ص امل�����ص��ال��ح، ف���اإن عليه الل��ت��زام 

بالإجراءات التالية: 

1- المتناع عن مزاولة العمل اأو املهمة، اإن كان 

من �صاأنها حتقيق م�صلحة له مادية اأو معنوية، 

اأو لأحد درجات القرابة املذكورة يف القانون.

اإذا  اإبرام العقود،  2- المتناع عن امل�صاركة يف 

مع  معنوية  اأو  م��ادي��ة  م�صلحة  للخا�صع  ك��ان 

اأطراف هذا العقد، والت�صويق ل�صخ�ص طبيعي 

اأو معنوي اأو ملنتجاتهم.

اأو  العطايا،  اأو  الهدايا،  قبول  عن  المتناع   -3

العرو�ص ال�صتثنائية التي تقدمها ال�رشكات اأو 

املوؤ�ص�صات للخا�صع ب�صفته.

ا�صت�صاري،  اأو  العمل كوكيل،  المتناع عن   -4

�صخ�ص  لأي  كفيل  اأو  و���ص��ي��ط،  اأو  ن��ائ��ب،  اأو 

طبيعي اأو معنوي يرتبط ن�صاطه بجهة عمله.

الإف�ساح 

• الإف�ساح: يعني الإبالغ عن وجود حالة من 

وت�صكل  اخلا�صع،  بها  يتواجد  التي  احل��الت 

بطبيعتها تعار�صًا للم�صالح، من �صاأنها اأن ترتب 

�رشرًا بالوظيفة العامة اأو امل�صلحة العامة، اأو 

حتقيق منفعة مادية اأو معنوية للخا�صع. 

بالعاملني يف  يتعلق  فيما  الإف�ساح:  جهة   •

القطاع النفطي، فاإن الإف�صاح يقدم للرئي�ص 

اخلا�صع  بها  يعمل  التي  لل�رشكة  التنفيذي 

اإف�صاحه  التنفيذي  الرئي�ص  يقدم  اأن  على 

التنفيذي  الرئي�ص  وهو  له،  املبا�رش  للرئي�ص 

فاإن  الإدارة  ملجل�ص  بالن�صبة  اأما  للموؤ�ص�صة، 

ملجل�ص  باإف�صاحاتهم  يتقدمون  اأع�����ص��ائ��ه 

اإدارة املوؤ�ص�صة.

ات�صل  من  لكل  القانون  يجيز  التبليغ:   •

ع��ل��م��ه ب���وق���وع ح��ال��ة م���ن ح����الت ت��ع��ار���ص 

اجلهة  اإىل  بالواقعة  ب��الغ  ت��ق��دمي  امل�صالح 

املعنية بتلقي الإف�صاح.

تزامنًا مع الدفع بهذا العدد اإىل املطبعة، �صدر 

بعدم  يق�صي  حكمًا  الد�صتورية  املحكمة  عن 

 2018 ل�صنة   )13( رقم  القانون  د�صتورية 

على  ترتب  وق��د  امل�صالح،  تعار�ص  �صاأن  يف 

ذلك �صقوط لئحته التنفيذية، حيث ا�صتندت 

ال��ق��ان��ون  ن�صو�ص  بع�ص  اأن  اإىل  املحكمة 

عدم  يعني  م��ا  والب��ه��ام،  الغمو�ص  �صابها 

و�صوحها بالن�صبة للمعنيني بها كمخاطبني، 

القائمني على تطبيقها، وبالتايل عدم  وكذلك 

د�صتورية القانون ولئحته الداخلية ا�صتنادًا 

اإىل ن�ص املادة 3/173 من الد�صتور.

تنويه
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الشركة بادرت 

لالستعداد لتلبية 

لوائح )IMO( ومواجهة 

هذا التحدي

اأح��د  باعتباره  التكرير،  ق��ط��اع  ي��واج��ه 

النفطية،  لل�سناعة  الرئي�سية  املكونات 

منه  تتطلب  كبرية،  م�ستقبلية  حتديات 

التغريات  ملواكبة  م�ستمرة  ب�سفة  التطور 

حتى  الطاقة،  ا�ستخدام  جمال  يف  العاملية 

ميكنه التعامل مع هذه التحديات بكفاءة، 

ل�سمان البقاء يف دائرة املناف�سة العاملية.

ومن �سمن هذه التحديات، اقرتاب املوعد 

البحرية  املنظمة  ق��رار  لتطبيق  النهائي 

احلد  ب�سقف  واملتعلق   ،)IMO( الدولية 

التحكم  مناطق  خارج  للكربيت،  العاملي 

يف النبعاثات، ليكون 0.5 %، بعد اأن كان 

2020، حيث  3.5 %، وذلك بحلول يناير 
اجلديدة  الوقود  مبوا�سفات  اللتزام  اأن 

اأو  راأ�سمالية  ونفقات  تكاليف  �سيت�سمن 

التكرير،  �سناعة  على  اإ�سافية  ت�سغيلية 

وك��ذل��ك نقل ال��ن��ف��ط، وه��و م��ا ق��د ي��وؤدي 

القيمة  �سل�سلة  على  كبرية  تداعيات  اإىل 

النفطية باأكملها.

خفض الكبريت يف الوقود
تحٍد جديد يواجه صناعة التكرير

تطوير
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مصفاة ميناء عبداهلل 

وضعت خططًا إلنتاج 

وقود سفن بنسبة 

كبريت 0.5 %

تداعيات كبيرة على 

صناعة النقل البحري 

والمصافي النفطية 

بالعالم أجمع

اآثار 

ب�صكل  اجل��دي��د  النظام  يغري  اأن  املتوقع  وم��ن 

كبري جدًا من امل�صهد العاملي لل�صناعة النفطية، 

اأو  النفط اخل��ام،  اإم��داد  �صواء من حيث �صل�صة 

هذا  ت�صدر  وق��د  التكرير.  �صناعة  جانب  على 

التكرير  �صناعة  على  اآث��اره  وتقدير  املو�صوع، 

معظم الدرا�صات واملقالت املتخ�ص�صة يف جمال 

الطاقة خالل الفرتة املا�صية واحلالية.

وللوقوف على اآثار تطبيق القوانني اجلديدة التي 

اأ�صدرتها املنظمة على اأ�صواق النفط، واملنتجات 

البرتولية، اأعدت »الوطنية« التقرير التايل:

"البرتول الوطنية"

الوطنية«،  »ال��ب��رتول  �رشكة  من  كانت  البداية 

املناف�صة  طبيعة  ج��ي��دًا  ال�����رشك��ة  ت���درك  ح��ي��ث 

امل��ح��ت��دم��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي يف جم��ال 

ال�صوابط  ع��ن  ف�صاًل  النفط،  تكرير  �صناعة 

التي جتد �رشكات  واملوا�صفات  وال�صرتاطات 

بها،  والعمل  بتطبيقها  ملزمة  نف�صها  التكرير 

تطراأ  التي  التغريات  اأي�صًا  ال�رشكة  تدرك  كما 

ب�صفة م�صتمرة على القوانني البيئية واملالحية، 

ال�رشكة  راع��ت  ل��ذا  ت�صددًا،  اأك��رث  باتت  والتي 

بهدف  تنفذه،  الذي  البيئي  الوقود  م�رشوع  يف 

تطوير وتو�صيع م�صفاتي ميناء عبداهلل، وميناء 

الأح���م���دي، اإن���ت���اج وق���ود ع���ايل اجل����ودة يلبي 

ال�صوقني املحلية والعاملية، ويطابق  احتياجات 

اأعلى املوا�صفات واملعايري العاملية، املعمول بها 

طبقًا للقوانني البيئية واملالحية الدولية. 

كما بادرت ال�رشكة، كونها جهة تكريرية تتمتع 

مب�صتوى عال من امل�صوؤولية، لال�صتعداد لتلبية 

ومن  اجلديدة،  الدولية  البحرية  املنظمة  لوائح 

م�صفاة  ات��خ��ذت  التحدي،  ه��ذا  مواجهة  اأج��ل 

م��ي��ن��اء ع��ب��د اهلل ال��ت��داب��ري ال���الزم���ة م��ن خ��الل 

الداخلية،  املوارد  جميع  ومراجعة  ا�صتعرا�ص 

وط���رق امل���زج امل��ت��اح��ة، وع��م��ل��ي��ات ال��وح��دات، 

بتنفيذ  وال��ب��دء  خا�صة،  عمل  ق��وة  ت�صكيل  بعد 

متطلبات التعديالت بال�رشعة املمكنة.

وقد بداأت م�صفاة ميناء عبد اهلل يف اإعداد خططها 

لإنتاج زيت وقود ال�صفن، بن�صبة كربيت ل تتعدى 

0.5 %، مبا يتوافق مع ما هو خمطط له يف عام 

الزمني  للجدول  وف��ق��ًا  ذل��ك  يف  وت�صري   ،2020

ي�صيف  مما  البيئي،  ال��وق��ود  م�رشوع  لت�صغيل 

اإجنازًا جديدًا اإىل �صجل اإجنازات ال�رشكة.

ال�سوق العاملية

للتغريات  امل��دى  بعيدة  الآث���ار  حتديد  ع��ن  اأم��ا 

تطبيق  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ص���وق  يف  امل��ت��وق��ع��ة 

ال��ط��اق��ة  ت��ق��ري��ر  في�صري  اجل���دي���دة،  ال��ق��وان��ني 

 Annual Energy Outlook( ال�����ص��ن��وي 

م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ع���ن  ال�������ص���ادر   ،)2019

 Energy Information( الأمريكية  الطاقة 

ه��ذه  اأن  اإىل   )Administration- EIA

واأن�����واع  ال�����ص��ف��ن،  لت�صمل  مت��ت��د  ال���ت���اأث���ريات 

البنية  من  وج��زءًا  التكرير،  و�صناعة  وقودها، 

التحتية على مدى 6 اإىل 8 �صنوات قادمة.

خف�س املحتوى

املحتوى  ن�صبة  خف�ص  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 

من   ،%  0.5 اإىل  ال�صفن  وق���ود  يف  الكربيتي 

وال��ت��ي   ،%  3.5 وال��ب��ال��غ��ة  ال�صابقة  الن�صبة 

اإىل تغري كبري يف  �صيوؤدي   ،2012 �صدرت عام 

الوقود  )خليط  ال�صفن  وقود  ا�صتهالك  طريقة 

ف��ال��ولي��ات  ال��ك��ب��رية(  ال��ن��اق��الت  يف  امل�صتهلك 

ح��وايل  ا�صتهلكت  امل��ث��ال،  �صبيل  على  املتحدة 

)طبقًا   2018 يف  ب��ال��ي��وم  برميل   411.000

ومتثل   ،)2019 لعام  ال�صنوي  الطاقة  لتقرير 

ه����ذه ال��ك��م��ي��ة م���ا ن�����ص��ب��ت��ه 3 % م���ن جم��م��وع 

  م�صفاة ميناء عبداهلل بداأت جتهز لإنتاج زيت وقود لل�صفن بن�صب كربيت منخف�صة
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و1 % من جمموع  املنقولة،  الطاقة  ا�صتخدام 

للوليات  ال�صائل  والوقود  البرتول  ا�صتخدام 

املتحدة.

تداعيات وا�سعة

ال��ق��ادم  التغيري  ل��ه��ذا  �صيكون  اأن���ه  واأو����ص���ح 

ال�صحن  �صناعة  على  النطاق  وا�صعة  تداعيات 

ال��ب��ح��ري وامل�����ص��ايف ال��ن��ف��ط��ي��ة، ل��ي�����ص ف��ق��ط يف 

فعلى  اأجمع،  العامل  ويف  بل  املتحدة،  الوليات 

جزءًا  البحرية  ال�صفن  متثل  العاملي،  ال�صعيد 

بنقل  تقوم  حيث  العاملي،  القت�صاد  من  مهمًا 

80 % من التجارة العاملية من حيث  اأكرث من 

70 % م��ن��ه��ا م��ن حيث  احل��ج��م، واأك����رث م��ن 

 4 ح��وايل  البحرية  ال�صفن  وت�صتهلك  القيمة، 

مليون برميل من البرتول يوميًا، اأي 4 % من 

اإجمايل ال�صتهالك العاملي من النفط.

وبني التقرير اأن هناك ثالثة طرق رئي�صية ميكن 

العتماد عليها للعمل مبوجب الأنظمة ال�صارمة 

ملحتوى الكربيت، وهي:

ال��ع��ادم، وذل��ك  غ��از  لغ�صل  اأج��ه��زة  1-  تركيب 

لإزال�����ة امل��ل��وث��ات م��ن ع����وادم ال�����ص��ف��ن، بحيث 

زيت  ا�صتهالك  موا�صلة  ال�صفن  ه��ذه  ت�صتطيع 

الوقود الذي يحتوي ن�صبة كربيت عالية.

املتبقي  الوقود  زيت  ا�صتخدام  اإىل  اللجوء   -2

بزيت  خلطه  اأو  املنخف�صة،  الكربيت  ن�صبة  ذي 

الوقود للح�صول على خلطات من الوقود بن�صبة 

كربيت منخف�صة.

مثل  الوقود  من  اأخ��رى  اأن��واع  اإىل  التحول   -3

لهذا  اأن��ه  اإل   ،)LNG(امل�صال الطبيعي  الغاز 

اإىل  ب��احل��اج��ة  تتعلق  اأخ����رى  �صلبيات  ال��ب��دي��ل 

تركيب معدات واأجهزة خا�صة.

النفط املتبقي

وقود  من  الأك��رب  اجل��زء  املتبقي  النفط  وميثل 

ال�صفن، ويتوقع التقرير اأن ح�صة زيت الوقود 

املتبقي بن�صبة كربيت عالية، وامل�صتخدم من قبل 

يف  ب�رشعة  �صتهبط  للمحيطات،  العابرة  ال�صفن 

امل�صتقبل القريب، من 58 % يف 2019 اإىل 3 % 

ال�صفن حاليًا  2020، لأن عددًا حمدودًا من  يف 

و�صيتوجب  العادم،  غاز  لغ�صل  اأجهزة  اأ�صاف 

 .2020 ال�صفن تركيبها بحلول عام  على باقي 

اأج��ه��زة  �صريكب  ال�صفن  ه��ذه  بع�ص  اأن  ومب��ا 

با�صتهالك  لها  ت�صمح  حيث  العادم،  غاز  لغ�صل 

يتوقع  عالية،  كربيت  بن�صبة  املتبقي  ال��وق��ود 

�صتنتع�ص  املتبقي  ال��وق��ود  ح�صة  اأن  التقرير 

قلياًل لت�صل اإىل ما ن�صبته 24 % يف 2022.

ال��وق��ود  زي��ت  اإىل  التحول  اأن  التقرير  وي���رى 

املتبقي بن�صبة كربيت منخف�صة، اأو خلطات من 

زي��ت ال��وق��ود/ ال��دي��زل، �صيكون على الأرج��ح 

اإىل  لفتًا  لل�صفن،  املنا�صب  الطبيعي  اخليار  هو 

كربيت  بن�صبة  املتبقي  الوقود  زي��ت  ح�صة  اأن 

منخف�صة، وامل�صتخدم يف وقود ال�صفن، �صريتفع 

من رقم قريب من ال�صفر يف 2018 لي�صل اإىل 

اأن  التقرير  يتوقع  باملقابل   .2020 يف   %  38

يف  ال��دي��زل  ال��وق��ود/  زي��ت  ل�صتخدام  احلاجة 

منخف�صة  كربيت  بن�صبة  ال�صفن  وق��ود  اأن���واع 

السفن تحتاج 

4 مليون برميل نفط 
يوميًا تعادل 4% من 

االستهالك العالمي 

هبوط حصة الوقود 

عالي الكبريت من 

58% خالل  2019 
 3% في 2020

  اللتزام باملوا�صفات اجلديدة لوقود ال�صفن �صيت�صمن تكاليف ونفقات اإ�صافية على �صناعة النقل البحري
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عدد محدود من 

السفن إلى اآلن 

أضاف أجهزة لغسل 

غاز العادم 

  من املتوقع اأن يغري قرار منظمة )IMO( من امل�صهد العاملي لل�صناعة النفطية

من  الوقود  ه��ذا  على  الطلب  ن�صبة  من  �صيزيد 

36 % يف 2019 لي�صل اإىل 57 % عام 2020، 

اأن��واع  �صتوا�صل   ،)2020( العام  ه��ذا  وبعد 

الوقود  من  ن�صبيًا  ن�صبتها  زي��ادة  هذه  الوقود 

امل�صتخدم يف ال�صفن البحرية.

الغاز امل�سال

واأو����ص���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن����ه ���ص��ي��ت��م احل���د من 

 )LNG( امل�صال  الطبيعي  الغاز  ا�صتخدام 

يف وقود ال�صفن يف اخلم�ص �صنوات القادمة، 

البنية  يف  النق�ص  ب���دوره  يعك�ص  م��ا  وه��و 

التي  ال�صفن  ل�صتقبال  املتوفرة  التحتية 

موانئ  يف  امل�����ص��ال  الطبيعي  ب��ال��غ��از  تعمل 

واإذا  العامل،  دول  وبقية  املتحدة،  الوليات 

فعندئذ  التحتية،  البنية  م��وائ��م��ة  مت��ت  م��ا 

تزداد الن�صبة من 7 % يف 2030 لت�صل اإىل 

10 % يف 2050.  

اإىل  التكرير  قطاع  ي�صتجيب  اأن  ويتوقع 

زي��وت  على  الطلب  يف  امل��ت��وق��ع  الن��ح��دار 

ال��ع��ال��ي��ة،  ال��ك��ربي��ت  ن�����ص��ب  ال���وق���ود ذات 

زيوت  على  املتزايد  الطلب  اإىل  بالإ�صافة 

من  امل��ن��خ��ف�����ص��ة  ال��ن�����ص��ب  ذات  ال����وق����ود 

الكربيت، وذلك بوا�صطة طريقتني اثنتني، 

اأو  للم�صفاة،  التحويلية  القدرة  زيادة  اأما 

النفط  اأن���واع  م��ن  ال�صتفادة  اإىل  اللجوء 

منخف�صة التكلفة.

 refining( ال��ت��ك��ري��ري��ة   ال��ط��اق��ة  ومعظم 

وخا�صة  املتحدة،  الوليات  capacity(يف 

تلك املوجودة يف خليج املك�صيك، لها وحدات 

تعالج   )downstream units( تكرير 

منتجات  اإىل  وحتولها  املتبقية،  ال��زي��وت 

منخف�صة،  ك��ربي��ت  وبن�صبة  اأك���رب،  بقيمة 

معاجلة  املركبة  ال��وح��دات  ه��ذه  وت�صتطيع 

الكربيت  ن�صبة  ذي  الثقيل  اخل���ام  النفط 

العالية، والتي ينتج عنها كميات كبرية من 

النفط املتبقي.

و�صوف يزداد ا�صتخدام امل�صايف يف الوليات 

يف  ويبقى   ،2020 يف   %  96 اإىل  املتحدة 

 2026 ع���ام  ب��ع��د   % و92   %  90 ح���دود 

حتى عام 2050، اإذ اأن هدف هذه امل�صايف 

يكمن يف حتويل النفط اخلام الثقيل بن�صبة 

كربيت عالية وزيت النفط املتبقي اإىل زيوت 

عن  وينجم  منخف�صة،  كربيت  بن�صب  وقود 

املكررة  الزيوت غري  زيادة يف واردات  ذلك 

بالكامل، واأي�صًا زيادة يف �صادرات الديزل، 

ال��ك��ربي��ت  امل��ت��ب��ق��ي ذات  ال���وق���ود  وزي�����وت 

العاملية  ال�صوق  لإم���داد  وذل���ك  املنخف�ص، 

بهذه املنتجات. 

املنظمة البحرية الدولية )IMO(، هي وكالة 

وتكمن  متخ�ص�صة  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  تابعة 

م�صوؤوليتها يف �صالمة واأمن ال�صحن، والنقل 

البحري، ومنع التلوث البحري واجلوي من 

جراء عبور ال�صفن يف املياه الدولية. 

النقل  جوانب  جميع  املنظمة  تدابري  وتغطي 

ال�صفن  ت�صميم  ذلك  يف  ال��دويل، مبا  البحري 

ال��ت��ي حت��ت��وي عليها،  وب��ن��اوؤه��ا، وامل���ع���دات 

وعمليات  تديرها،  التي  الب�رشية  والطواقم 

بقاء  ل�صمان  منها،  والتخل�ص  بل  ت�صغيلها، 

هذا القطاع احليوي اآمنًا و�صليمًا بيئيًا.

املنظمة البحرية الدولية
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زيارة أهالي املتدربين 
استضافتهم الدائرة التجارية 

قادرة  ب�سرية  اإعداد كوادر  اإىل  تتطلع  لأي جهة  ا�سرتاتيجياً  التدريب خيارًا  يعترب 

على تلبية حاجات العمل، ومواكبة التطورات والتغريات ال�سريعة التي حتدث يف 

جمالت العمل.

وتويل �سركة البرتول الوطنية الكويتية عملية التدريب اأهمية ق�سوى، ومن هذا املنطلق 

تعقد وب�سفة دائمة العديد من الدورات التدريبية ملوظفيها، حيث مت موؤخرًا عقد دورة 

تدريبية ملجموعة من ال�سباب حديثي التعيني يف ال�سركة، من اأجل تزويدهم باملعلومات 

واملهارات اللزمة، كي يكونوا قادرين على القيام مبهامهم ب�سكل اأف�سل، واإحداث تغري يف 

اأدائهم، للو�سول اإىل امل�ستوى املن�سود الذي تطمح اإليه ال�سركة.

زيارة األسر دعمت 

المتدربين وأدخلت 

الفرحة إلى قلوب 

األهالي أيضًا

تدريب
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بادرة غري م�سبوقة

ومن اأجل دعم وم�صاندة هوؤلء املتدربني، ويف بادرة 

غري م�صبوقة، ا�صت�صافت الدائرة التجارية بال�رشكة 

اأهايل ثالثة من املتدربني اجلدد يف ق�صم امل�صرتيات، 

اأنف�صهم،  يف  ثقتهم  وزاد  املتدربني،  اأ�صعد  ما  وهو 

واأدخل الفرحة اإىل قلوب الأهايل يف نف�ص الوقت.

الأوىل،  للمرة  فنية  عرو�صًا  املتدربون  ق��دم  وق��د 

حول طبيعة الأعمال التي يقومون بها يف الدائرة، 

و�صط فرحة اأهاليهم بروؤية ما اأجنزه اأبنائهم خالل 

فرتة ق�صرية على بدء عملهم يف ال�رشكة.

يف هذا ال�صدد، رحب مدير الدائرة التجارية نا�رش 

يف  كبريًا  اأث���رًا  ت��رتك  التي  امل��ب��ادرة  بهذه  الثاقب، 

نفو�ص املوظفني اجلدد، معربًا عن اأمله اأن تتحول 

اإىل  اأبنائنا  اإىل توجه عام، لأنها تدفع  الفكرة  هذه 

العمل بثقة وت�صميم كبريين.

وقال الثاقب اإن »هذه املبادرة ت�صع هوؤلء ال�صباب 

مبوقف امل�صوؤولية اأمام اأهاليهم، الذين قدموا لهم 

دائمًا  يروهم  كي  املعنوية،  وامل�صاندة  املايل  الدعم 

هذه  اأن  اإىل  لفتًا  وال��ن��ج��اح«،  التاألق  من  حالة  يف 

ال�صت�صافة �صكلت دفعة معنوية كبرية للمتدربني، 

كثري  على  التغلب  من  متكينهم  يف  ت�صاهم  و�صوف 

من العقبات يف امل�صتقبل.

مهارات متنوعة

جميل  امل�صرتيات،  ق�صم  رئي�ص  اأك��د  جانبه،  م��ن 

ال��ع��و���ص��ي- ن��ي��اب��ة ع���ن م��دي��ر ال����دائ����رة ن��ا���رش 

على  لالإقدام  دفعه  املتدربني  حما�ص  اأن  الثاقب- 

هذه اخلطوة، كي يرى الأهل وي�صاهدوا ما تعلمه 

قليلة،  اأ�صهر  خالل  متنوعة  مهارات  من  اأبنائهم 

ولإعطائهم املزيد من الثقة.

دعوة كرمية

ومل��ع��رف��ة الن��ط��ب��اع��ات ع��ن ه��ذه ال��زي��ارة، حتدثت 

ق��ال بدر  امل��ت��درب��ني، حيث  اأه���ايل  اإىل  »ال��وط��ن��ي��ة« 

الرباع�صي-  وجدان  املهند�صة  والد  الرباع�صي- 

عملي  عر�ص  اأول  حل�صور  لنا  دع��وة  توجيه  »مت 

لأبنتنا وزمالئها املعينني اجلدد يف �رشكة البرتول 

الدعوة  بهذه  جدًا  �رشرنا  وقد  الكويتية،  الوطنية 

واأتاحت  العر�ص،  متابعة  فر�صة  لنا  اأتاحت  التي 

لنا كذلك التعرف على بيئة العمل الآمنة التي تعمل 

فيها مع زمالئها«.

وتابع قائاًل :«خالل هذه الزيارة اجلميلة لل�رشكة 

تعرفنا على روؤ�صاء ابنتنا يف العمل، وكذلك امل�رشفة 

املبا�رشة عليها، ليلى ال�رشاج، واجلميع عربوا عن 

»ال��ب��رتول  ل���  املجموعة  ه��ذه  بان�صمام  اع��ت��زازه��م 

اأ�صبحت  ابنته  ب��اأن  فخره  عن  معربًا  الوطنية«، 

تعمل  التي  العريقة  ال�رشكة  هذه  يف  فاعاًل  ع�صوًا 

خلدمة كويتنا احلبيبة. 

وال��دة  �صليب-  اأب��و  �صيخة  تقدمت  جانبها،  م��ن 

لرئي�ص  اجل��زي��ل  بال�صكر  وج�����دان-  امل��ه��ن��د���ص��ة 

»البرتول  و�رشكة  التجارية،  وال��دائ��رة  الفريق، 

الكرمية  وال��دع��وة  الطيبة  اللفتة  على  الوطنية«، 

لزيارة ال�رشكة، واإتاحة الفر�صة لأهايل املتدربني 

خلو�ص  مهنية،  اأج���واء  يف  اأبنائهم  تاأهيل  ملتابعة 

غمار احلياة العملية بكل ثقة.

مبادرة رائعة 

املهند�صة  وال��د  العامر-  ه�صام  توجه  ناحيته،  من 

وجميع  ال��ف��ري��ق،  لرئي�ص  بال�صكر  ال��ع��ام��ر-  ن��ور 

العوضي: حماس 

المتدربين الكبير 

دفعنا لإلقدام 

على هذه الخطوة

  نا�رش الثاقب  جميل العو�صي ي�صتمع اإىل انطباعات اأولياء الأمور عن الزيارة

الثاقب: المبادرة 

تركت أثراً كبيراً 

في نفوس 

الموظفين الجدد
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العاملني يف كافة الأق�صام، لتدريب وتطوير املوظفني 

باأن  املتدربني  لأ�رش  الفر�صة  اإتاحة  وكذلك  اجلدد، 

طراأ  �رشيع  تطور  من  يرونه  مبا  باأبنائهم  يفخروا 

على حياتهم خلدمة وطنهم، �صائاًل اهلل اأن يدمي الأمن 

والأمان والرخاء والزدهار على الكويت احلبيبة.   

العامر،  ن��ور  املهند�صة  وال���دة  تقدمت  ب��دوره��ا، 

ما  وهو  اللقاء،  على  والقائمني  للمنظمني  بال�صكر 

اإتاح الفر�صة لأهايل املتدربني للتعرف على طبيعة 

اأعمال اأبنائهم.

ال�صكر  عن  ليعجز  الل�صان  »اإن  بالقول:  وتابعت 

البالغة،  و�صعادتنا  الغامرة  فرحتنا  عن  والتعبري 

وتقنية  فنية  عرو�صًا  يقدمون  اأبنائنا  نرى  ونحن 

على  يدلل  وهذا  ال�رشكة،  عمل  تخ�ص  كبرية  بثقة 

يد  على  ومكثفة  متميزة  كانت  الإع���داد  ف��رتة  اأن 

اأ�صفر  ما  يتمتعون بكفاءة عالية، وهو  اأخ�صائيني 

عن هذه النتائج املذهلة«، معربة عن اأملها اأن تقوم 

جميع ال�رشكات واملوؤ�ص�صات مبثل هذه املبادرات 

الرائعة، كي يت�صنى لالأهل م�صاركة اأولدهم الفرح 

باإجنازاتهم يف بداية حياتهم العملية.

نقلة نوعية

اأما املهند�صة وجدان الرباع�صي، فقالت اإن »وقع 

زيارة الأهايل علينا كموظفني جدد »متدربني« كان 

يف  لنا  قويًا  دافعًا  ال��زي��ارة  ه��ذه  و�صكلت  خمتلفًا، 

مرحلة التدريب، وتركت اإح�صا�صًا بالرتياح اأكرث 

يف بيئة العمل، اإ�صافة اإىل الغاء احلواجز النف�صية 

بتوطيد العالقة مع الفريق وامل�صوؤولني، واأ�صبحنا 

بف�صل  وذلك  العمل،  يف  والإنتاج  للتعلم  متحفزين 

اطالع الأهل والإدارة على ما قدمناه من عرو�ص 

فنية كانت مبثابة قطع عهد بال�صتمرار والتطور«. 

اأنها  العامر،  نور  املهند�صة  اأكدت  ال�صاأن،  ذات  يف 

ال��ذاك��رة  يف  خ��ال��دة  و�صتبقى  تن�صى،  ل  حل��ظ��ات 

�صعورها  اأن  اإىل  م�صرية  الوظيفية،  املرحلة  طوال 

بعد الزيارة كان مزيجًا بني الرتياح، واحلما�ص، 

داخل  من  ت�صجيعًا  تلقت  حيث  اأك��رث،  وامل�صوؤولية 

وخارج بيئة العمل.

اأي�����ص��ا ك��ان��ت ردة ف��ع��ل امل��ه��ن��د���ص ع��م��ر امل��زي��ن��ي، 

اإيجابيه جدًا بعد تقدمي عر�صه املميز وتلقيه ردود 

وال��زم��الء  الفريق  رئي�ص  م��ن  الت�صجيعية  الفعل 

والأهل، حيث اأكد اأن هذا اليوم اأ�صاف له الكثري، 

بكل  للم�صتقبل  يتطلع  واأنه  نف�صه،  يف  الثقة  وعزز 

حما�ص ليقدم املزيد.

  املهند�صة وجدان تقدم عر�صًا فنيًا ملرحلة التدريب  املهند�ص عمر املزيني يقدم �رشحًا عن طبيعة عمله

البراعصي: الدعوة 

عرفتنا على بيئة 

العمل التي يعمل 

فيها أبنائنا

يف اأجواء اأ�رشية مفعمة بالفرح، عرب الأهايل عن ال�صكر لرئي�ص فريق امل�صرتيات، وجميع العاملني 

بالفريق، معربني عن ثقتهم اأن اأبنائهم يف اأياد اأمينة، وكلهم اأمل باأن م�صتقباًل واعدًا ينتظرهم.

التجارية نا�رش  الدائرة  بال�صكر ملدير  املكراد،  دانه  الزيارة،  امل�رشفة على  من جانبها، تقدمت 

للقيام  املتدربني  لأهايل  الفر�صة  لإتاحتهما  العو�صي،  جميل  امل�صرتيات  فريق  ورئي�ص  الثاقب، 

بهذه الزيارة، من اأجل ت�صجيع اأبنائهم، يف مبادرة هي الأوىل من نوعها بالقطاع، متمنية تنظيم 

عدد اأكرب من الزيارات م�صتقباًل، واأن ترى هذا الت�صجيع يف جميع دوائر ال�رشكة. 

واأ�صارت اإىل اأن زيارة اأهايل املتدربني هي خطوة �صمن خطوات عديدة ي�صملها الربنامج التدريبي 

من اأجل بناء جيل م�صتنري ومبادر من املوظفني والقياديني م�صتقباًل.

�سكر للثاقب والعو�سي
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البيت القديم 

شيد عام 1946 

على مساحة 

9.5 ألف متر مربع 

املا�سي الثقايف واحل�ساري ل ميكن اأن يعي�س اإل من خلل تن�سيط الذاكرة 

الثقافية، ولهذا تعترب املتاحف من الأماكن املهمة يف تن�سيط هذه الذاكرة، 

واملمتلكات  الآث��ار  خلل  من  باملا�سي،  تربطنا  التي  الأماكن  من  اأنها  اإذ 

الثقافية التي خلفها من �سبقونا. 

باأهمية احلفاط على الرتاث  الوعي  وللمتاحف دور كبري يف توثيق ون�سر 

الثقايف، كما لها دورًا يف ت�سجيع البحث العلمي مبجال حفظ وتوثيق الرتاث 

الوعي لدى  اأما دورها على امل�ستوى املجتمعي، فيتمثل يف زيادة  الثقايف، 

من  القادمة  الأجيال  متكن  اأنها  كما  تراثه،  على  احلفاظ  باأهمية  املواطن 

الإطلع على تاريخها وتاريخ اأجدادها وعلى تراث �سعبها الثقايف.

متحف بيت العثمان
شاهد على األصالة والتراث الثقافي

من 
بالدي
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  يت�صمن املتحف مقتنيات جت�صد تاريخ الكويت يف احلقبة املا�صية  املرحوم عبداهلل العثمان

�سرورة وطنية 

وقد فطنت دولة الكويت ملا متثله املتاحف من قيمة، 

حماية  خاللها  من  يتم  وطنية  ���رشورة  باإعتبارها 

والرتاثية،  الأثرية  واملمتلكات  املوجودات  وحفظ 

الثقايف  والأرث  ال�صعبي  ال���رتاث  على  واحل��ف��اظ 

لدى  واإب���رازه  وطنية،  ك��رثوة  مبفرداته  للتعريف 

اإن�صاء  اأنه من خالل  املجتمع املحلي والعاملي. كما 

واإقامة املتاحف يتم تنمية القطاع ال�صياحي، ليكون 

موردًا مهما للتنمية امل�صتقبلية، عن طريق ما يعرف 

ب� »ال�صياحة الثقافية« التي ت�صتقطب املهتمني من 

الثقافية،  العامل لالطالع على هويتنا  اأنحاء  جميع 

واأننا �صعب �صاحب تاريخ وثقافة.

�ساهد على التاريخ 

اإمي��ان  على  دلياًل  العثمان«،  »بيت  متحف  ويعد 

قيمة  الدولة  اأدركت  فقد  املتاحف،  باأهمية  الدولة 

متحف،  اإىل  حولته  عليه  وح��ف��اظ��ًا  ال��ب��ن��اء،  ه��ذا 

ليكون �صاهدًا على اأ�صالة ال�صعب، ومُيكن الأجيال 

القادمة من الإطالع على تاريخها وتراثها الثقايف.

واملعامل  القيمة  الآث��ار  اأه��م  من  املتحف  وي�صنف 

ثمرة  وه��و  ال��ك��وي��ت،  يف  ت��وج��د  ال��ت��ي  احل�صارية 

املجل�ص  مع  الكويتي  املوروث  فريق  بني  التعاون 

اإىل  بالإ�صافة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

مركز العمل التطوعي.

املتحف 

ومتحف »بيت العثمان«، واحد من اأهم املنازل التي 

تاريخ  ول��ه   القدمي،  الكويتي  الطابع  عليها  يغلب 

الأربعينات  عقد  يف  ت�صييده  مت  فقد  مميز  ح�صاري 

من القرن املا�صي، وحتديدًا يف عام 1946، على يد 

املرحوم عبداهلل العثمان، ليكون منزًل وديونًا له.

وحتديدًا  حويل،  مبدينة  »النقرة«  منطقة  يف  ويقع 

عند تقاطع �صارع عبداهلل العثمان، مع �صارع ابن 

خلدون، وت�صل م�صاحته اإىل اأكرث من 9454 مرت 

الرتاثية  املعامل  اأهم  تقريبًا، مما يجعله من  مربع 

يف دولة الكويت. 

�صدر  ال��ق��دمي،  البيت  ه��ذا  تاريخ  على  وحفاظًا 

2011، برتميمه وحتويله  عام  قرار وزاري يف 

اإىل متحف ومق�صد �صياحي. 

ال�صيخ  البالد  اأمري  �صمو  اأفتتحه   2013 عام  ويف 

�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، بح�صور �صمو ويل 

العهد ال�صيخ، نواف الأحمد اجلابر ال�صباح.

ولقد ُبني هذا البناء القدمي بحرفية واإتقان ليتحمل 

بناء  مت  فقد  ال�صنني،  مر  على  املناخية  العوامل 

80 % من هذا البيت من الأ�صمنت الذي يرتاوح 

�صماكته بني الأربعني واخلم�صني سم2، فيما بنيت 

ويتكون  باحلديد،  امل�صلح  الأ�صمنت  من  اأعمدته 

بيوت متجاورة عريقة ذات طراز  املنزل من عدة 

ور�صيف  ع��ايل  �صور  حولها  يلتف  ق��دمي،  كويتي 

157 غرفة متو�صطة،  كبري، ويحتوي املنزل على 

و16 مطبخ، بالإ�صافة اإىل 61 دورة مياه.

وما زالت هناك مباين يف البيت حتتفظ بحوائطها 

وتغطيتها  ب�صمكها  وتتميز  القدمية،  الأ�صمنتية 

مع  خملوطة  ت��راب��ي  ل��ون  ذات  م��واد  با�صتخدام 

الأ�صمنت، مما جعلها حتتفظ مبتانتها ليومنا هذا.

به  يكن متوفر  املكان مل  اأن هذا  بالذكر  واجلدير 

ت�صييده،  وقت  كهربائية،  اأو  �صحية،  مرافق  اأي 

ولذلك حر�صت احلكومة على الهتمام بتوفري هذه 

املرافق دون الإ�رشار مبباين هذا الأثر التاريخي، 

الأمر الذي ا�صتغرق نحو 8 اأعوام.

حفاظًا على تاريخ 

البيت رممته 

الدولة وحولته 

لمتحف عام 2013

المنزل كان في 

األصل مقراً 

وديوانًا للمرحوم 

عبداهلل العثمان



33

التكوين

ويتكون املتحف من 3 اأجزاء اأ�سا�سية، وهي:

• اجلزء الأول: يحتوي على اأغرا�ص واأنتيكات، 

والأدوات  ال��ع��دد  م��ن  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الكويت خالل  تاريخ دولة  القدمية، والتي جت�صد 

فرتة الثالثينات والأربعينات من القرن املا�صي.

• اجل���زء ال��ث��اين: ي�����ص��م��ل امل��ت��ح��ف اخل��ا���ص 

عددًا  وي�صم  وال��درام��ا،  والتلفزيون  ب��الإذاع��ة 

اأغرا�ص  اإىل  بالإ�صافة  الفنانني،  مالب�ص  من 

التي  الكويتية  الدرامية  الأعمال  اأهم  اإىل  ت�صري 

مت القيام بها قدميًا.

• اجلزء الثالث: عبارة عن �صالة كبرية لإحياء 

التي  والأغ��اين  الرتاثية،  بالأغاين  الحتفاليات 

كانت تن�صد عند اخلروج اإىل البحر قدميًا.

الأق�سام

ت�سرح  الأق�سام  من  جمموعة  املتحف  ي�سم 

الكويت،  بها  مرت  التي  املختلفة  املراحل 

وهي كالتايل:

املراحل  الق�صم  ه��ذا  ي�صم  احلياة:  رحلة   •

العديد  يف  الكويتية  املوؤ�ص�صات  لتطور  املختلفة 

اأو  التعليم،  اأو  النفط،  يف  �صواء  املجالت،  من 

بالإ�صافة  ه��ذا  ال��ي��دوي��ة،  والأ���ص��غ��ال  البلدية، 

العملة  ت��اري��خ  عر�ص  ع��ن  ف�صاًل  الإع����الم،  اإىل 

العديد  وعر�ص  وتطورها،  )الدينار(  الكويتية 

م���ن ال��ع��م��الت ال����ن����ادرة، ه���ذا ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

لإب��راز  وذل��ك  الكويت،  ب�صهداء  خا�صة  غ��رف 

الغالية يف �صبيل الوطن، كما ي�صم  ت�صحياتهم 

املتحف اأق�صام خا�صة مبراحل تطوير اجلي�ص، 

مراحل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الكويتية،  وال�����رشط��ة 

تطوير اخلطوط اجلوية الكويتية.

• الآليات التاريخية: ي�صم هذا الق�صم جمموعة 

اأوائ����ل الآل���ي���ات يف الكويت  مم��ي��زة ون����ادرة م��ن 

واجلي�ص،  ال�����رشط��ة،  مثل  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

والطريان، والإطفاء، والنفط، وغريها.

الرتاث  الق�صم  هذا  يج�صد  الكويتي:  البيت   •

الكويتي القدمي، والذي متيزت به بيوت الآباء 

والأج��داد، وكيف كانت طريقة معي�صتهم، كما 

يقدم هذا اجلزء مناذج من غرف البيت الكويتي 

القدمي، مثل غرفة العرو�ص وحمتواها، وغرفة 

فيه  يتم  ال���ذي  وال��دي��وان  وامل��ط��ب��خ،  املعي�صة، 

ا�صتقبال ال�صيوف.

من  جم��م��وع��ة  ي��ع��ر���ص  البحري:  اجل��ن��اح   •

البحر،  اأه���ل  تخ�ص  ال��ت��ي  ال���ن���ادرة  ال��وث��ائ��ق 

ال��غ��و���ص،  ب���دل  لبع�ص  من���اذج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

بناء  يف  ق��دمي��ًا  ا�صتخدمهًا  مت  التي  والأدوات 

ال�صفن  من  من��اذج  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا  ال�صفن، 

التي ا�صتخدمت قدميًا.

جتهيزها  مت  ق��اع��ة  ه��ي  الرتاثية:  القاعة   •

اأجل  من  ت�صميمها  ومت  الرتاثية،  بالديكورات 

اإقامة احلفالت ال�صعبية، والندوات الرتاثية.

جمموعة  ت�صم  للمتحف:  اخلارجية  ال�ساحة   •

من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  التاريخية،  ال�صيارات  من 

املدنية، والطائرات  �صيارات ال�رشطة، واملركبات 

احلربية، ومعدات التنقيب عن النفط.

• ق�سم البيئة الربية: هو ق�صم م�صتحدث، اأقيم 

بجانب املتحف، ويعر�ص كل ما يتعلق ب�صحراء 

وزواح��ف،  وطيور،  برية،  نباتات  من  الكويت 

يف  الكويت  اأه��ل  عا�صها  التي  احل��ي��اة  ويج�صد 

بهذا  ويوجد  احلقيقية.  �صورتها  يف  ال�صحراء 

اليومية،  باحلياة  يتعلق  ما  كل  اأي�صًا  الق�صم 

واحلرف والأعمال الكويتية القدمية، كال�صدو، 

تدل  جم�صمات  وفيه  وال�صناديق،  والأب���واب، 

الزائرين من داخل وخارج الكويت على كيفية 

وكيفية  »ال��ن��ق��رة«،  مبنطقة  ال��ق��دمي��ة  احل��ي��اة 

املعي�صة يف اخليام.

البناء القديم 

يتميز بالحرفية 

واإلتقان ليتحمل 

العوامل المناخية

  �صالة لإحياء الحتفاليات بالأغاين الرتاثية
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أول ظهور لمفهوم 

علم إدارة األزمات 

كان في نطاق 

العلوم الطبية 

إدارة األزمات
علم يدرس األخطار المؤثرة على العمل

اأو املوؤ�س�سة، وتعد موقف  الأزمة.. هي حلظة حرجة، يتعلق بها م�سري ال�سركة، 

حا�سم يواجه متخذ القرار، ويهدد �سيطرته على الأحداث والجتاهات امل�ستقبلية 

للمن�ساأة، ومن هنا مل تعد اإدارة اأي اأزمة تعتمد على ح�سن ت�سرف امل�سوؤول، اأو 

اإلهام الرئي�س وخربته.

وقد اأ�سبحت اإدارة الأزمات يف الع�سر احلديث علم تقني وفني معقد ل ي�ستهان به، 

يعتمد يف جوهره على تكامل عنا�سر الإدارة مع املوظفني، وثقل اخلربات بعمليات 

تدريب م�ستمر، جتعل جميع الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة قادر على مواجهة ال�سعاب 

وتلقي اأي �سدمات قد حتدث، دون تكبد اأ�سرار توؤثر على العمل.

تنمية 
بشرية
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حماية ووقاية

ع�رش ثورة املعلومات، الذي يعي�صه العامل الآن، 

واملوؤ�ص�صات،  ال�����رشك��ات  جميع  على  يفر�ص 

و�صع خطط علمية، ملنع الأزمات والكوارث، اأو 

تخفيف اآثارها، كما يفر�ص على العاملني يف هذه 

اجلهات التدريب ملواجهة اأي تقلبات اأو تغريات 

قد حتدث. 

ويهدف علم اإدارة الأزمات اإىل درا�صة الأخطار 

املحتمل حدوثها يف امل�صتقبل، وتوؤثر على العمل، 

وو�صع خطة ملعاجلتها ب�صكل اإيجابي، وحماية 

ووقاية املوؤ�ص�صة والرتقاء باأدائها، واملحافظة 

ع��ل��ى ���ص��الم��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ه��ا، وك��ذل��ك معاجلة 

اأح��د  ي�صيب  خلل  اأو  ق�����ص��ور،  اأو  خ��ط��ر،  اأي 

يكون  قد  �صبب  اأي  معاجلة  وكذلك  قطاعاتها، 

من �صاأنه اإحداث بوادر اأزمة م�صتقبلية، بق�صد 

احلفاظ على ا�صتقرار املوؤ�ص�صة و�صالمتها.

ولتحقيق عملية الإدارة الر�صيدة لالأزمات، يجب 

»اأي  تعني  اإذ  »الأزم����ة«،  مفهوم  على  التعرف 

تهديد قد يلحق الأذى بالأ�صخا�ص اأو املمتلكات، 

اإن كل  العمل«، حيث  اإىل تعطيل �صري  يوؤدي  اأو 

موؤ�ص�صة اأو �رشكة هي ُعر�صة لالأزمات التي قد 

توؤدي اإىل الإ�رشار با�صمها و�ُصمعتها. 

بداية الظهور

الأزم���ات  اإدارة  علم  ملفهوم  ظهور  اأول  وك��ان 

اإىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  الطبية،  العلوم  نطاق  يف 

العلوم الإن�صانية والقت�صادية.

وقد بداأ الفكر الإداري مع منت�صف ال�صتينيات 

يتحدث عن الأزمات ومفهومها، وخ�صائ�صها، 

واأن���واع���ه���ا، واأ����ص���ب���اب ن�����ص��وئ��ه��ا، وامل�����ص��اع��ر 

امل�صاحبة لها، والآثار املرتتبة عليها واأوجهها، 

وكيفية اإدارتها.

اإىل  التو�صل  املعا�رش  الإداري  الفكر  وح��اول 

التعامل  يف  ت�صهم  واأفكار  ومداخل،  نظريات، 

ظروف  تفر�صها  التي  والظروف  املواقف  مع 

الإداري  الفكر  ي�صل  ومل  الع�رش،  ومتغريات 

بعد اإىل نظرية ثابتة خا�صة باإدارة الأزمات.

الأزمة.. وامل�سكلة

ويت�صع مفهوم علم اإدارة الأزمات لي�صمل كيفية 

التغلب على الأزمة بالأدوات العلمية والإدارية 

من  وال���ص��ت��ف��ادة  �صلبياتها  وجتنب  املختلفة، 

»�صل�صلة  باأنه  العلم  ه��ذا  ويعرف  اإيجابياتها، 

اإىل ال�صيطرة على الأزم��ات«،  اإج��راءات تهدف 

وت�صمن الإدارة الر�صيدة لالأزمات احلفاظ على 

امل�صالح احليوية للموؤ�ص�صة وحمايتها.

اختلف

امل�صكلة،  مفهوم  عن  الأزم��ة،  مفهوم  ويختلف 

والكارثة، ف� »الأزم��ة«، هي »حدث مفاجئ غري 

متوقع مما يوؤدي اإىل �صعوبة التعامل معه، ومن 

لإدارة  وط��رق  و�صائل  عن  البحث  ���رشورة  ثم 

ال�صلبية«،  ونتائجه  اآث��اره  يقلل  ب�صكل  املوقف 

واأي�����ص��ًا، ه��ي »ح��ال��ة م��وؤق��ت��ة م��ن ال���ص��ط��راب 

يف  ال��ف��رد  بق�صور  تتميز  التنظيم،  واخ��ت��الل 

مواجهتها با�صتخدام طرق حل امل�صكالت«.

بني  يحول  مانع  اأو  »عائق  فهي  امل�صكلة،  اأم��ا 

الفرد والهدف الذي ي�صعى اإىل حتقيقه، وتعرب 

عن حدث له �صواهد واأدلة تنذر بوقوعه ب�صكل 

تدريجي غري مفاجئ«، مما ي�صاعد للتو�صل اإىل 

اأف�صل حل ممكن، والعالقة بني امل�صكلة والأزمة 

وثيق ال�صلة، فامل�صكلة قد تكون �صبب الأزمة. 

حدثت  مدمرة  »حالة  هي  الكارثة،  اأن  حني  يف 

»األزمة«.. أي تهديد 

قد يلحق األذى 

بالمؤسسة واألشخاص 

أو الممتلكات واألموال

األزمات تكون بسبب 

قصور المؤسسة 

في مواكبة التطورات 

بشتى المجاالت

   الكوارث الطبيعية من اأهم اأ�صباب حدوث الأزمات
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ومن الأ�صباب التي ت�صعف القدرة عل التعامل 

م��ع الأزم������ة، مم��ا ي����وؤدي اإىل ت��ف��اق��م الأزم����ة، 

اخل�صائر  وم�صاعفة  ك��ارث��ة،  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 

الناجمة عنها، اأن يكون للموؤ�ص�صة قيادة اإدارية 

ق��درة  ع��دم  م��ن  عليه  يرتتب  وم��ا  مالئمة،  غ��ري 

ثقة  ع��دم  اأو  امل�صئولية،  حتمل  على  امل��دي��ري��ن 

اأن  كما  والعك�ص،  معهم  العاملني  يف  املديرين 

�صعف العالقات بني العاملني باملنظمة، يت�صبب 

حل  عند  بينهم  النظر  وج��ه��ات  تفهم  ع��دم  يف 

الأزم��ات، خا�صة يف حالة غياب تخطيط م�صبق 

وتدريبات معتمدة ومتكررة.

خ�سائ�س 

عن  مت��ي��زه��ا  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  خ�صائ�ص  ول���الأزم���ات 

غريها، كاملفاجاأة العنيفة عند التحقق، واإحداث 

يف  وت�صببها  املوؤ�ص�صة،  حياة  يف  حت��ول  نقطة 

عالقات  يف  �صديدة  وت��غ��ريات  و�صغط  �صدمة 

لالزمة  املفاجئ  الت�صاعد  فاإن  املنظمة،  اأع�صاء 

البدائل  يف  ال�صك  م��ن  عالية  درج���ة  اإىل  ي���وؤدي 

املطروحة ملواجهة الأحداث.

تهدد  اأن��ه��ا  اأي�����ص��ًا،  الأزم����ات  خ�صائ�ص  وم��ن 

املحيطة،  البيئة  ومقومات  املوؤ�ص�صة  ا�صتقرار 

ومواجهة الأزمة تتطلب اأمناط تنظيمية مبتكرة، 

ومواجهة  ا�صتيعاب  من  متكن  ماألوفة،  وغ��ري 

الظروف اجلديدة املرتتبة على التغريات.

يمكن أن تحدث األزمات 

ألسباب خارجية 

كالزالزل والبراكين 

والتقلبات الجوية

  من خ�صائ�ص الأزمات اأنها تهدد ا�صتقرار املوؤ�ص�صات

فعاًل، وجنم عنها �رشر حقيقي، والكوارث هي 

اأ�صباب الأزم��ات، ولكن ل تكون هي الأزم��ة يف 

حد ذاتها، ويف الغالب تكون باأ�صباب طبيعية.

اأ�سباب 

تكون  فقد  متعددة،  اأ�صباب  الأزم��ات  ولظهور 

التطورات  مواكبة  يف  املوؤ�ص�صة  ق�صور  ب�صبب 

بعد  اأو  ال�صيا�صية،  الجت��اه��ات  اأو  املجتمعية، 

الإدارة  علوم  يف  التطور  جمرى  عن  املوؤ�ص�صة 

ب�صكلها  عجزها  اأو  اجل��دي��دة،  والتكنلوجيا 

وحمتواها واأ�صاليبها الراهنة عن فتح الطريق 

اأو التمهيد للتطور وتوفري متطلبات ال�صوق.

اإدارة املنظمة،  وقد تكون الأ�صباب خارجة عن 

اجلوية،  والتقلبات  والرباكني،  ال��زلزل،  مثل: 

ي�صعب  التي  الطبيعية  ال��ك��وارث  م��ن  وغ��ريه��ا 

التكهن بها والتحكم يف اأبعادها، اإل اأن الإدارة 

الذكية يجب عليها اإعداد خطط للتعامل مع كل 

هذه الظروف، والتدريب عليها.

اأنواع 

اأن���واع  ل��ع��دة  وف��ق��ًا  الأزم�����ات  مي��ك��ن ت�صنيف 

ح�صب �صدة اأثرها، مثل اأزمات �صديدة ي�صعب 

اأزمات حمدودة الأثر ي�صهل  اأو  التعامل معها، 

التعامل معها عرب بع�ص الإجراءات، كما ميكن 

ت�صنيفها ح�صب امل�صتوى اجلغرايف، واعتبارها 

يوجد  واأي�صًا  عاملية،  اأو  اإقليمية،  اأو  حملية، 

لها  وبالتايل  التكرار،  بح�صب  زمني  ت�صنيف 

منها  ال�صتفادة  ميكن  مبكرة  اإن��ذار  موؤ�رشات 

يف اإدارة الأزمة ذاتها، واإمكانية توقع حدوثها، 

اأو اأزمات مفاجئة، وهي التي حتدث دون �صبق 

اإنذار، وبالتايل ي�صعب توقع حدوثها. 

مراحل،  اأرب��ع  اإىل  اأزم��ة  اأي  عمر  تق�صيم  وميكن 

وهي: الن�صوء، والت�صعيد، والكتمال، ثم الزوال.

مراحل

وُيعد التعامل مع الأزمات اأحد حماور الهتمام 

الأزمات  مع  التعامل  يقت�صي  حيث  الإدارة،  يف 

األزمة تنقسم  4 

مراحل تشمل 

النشوء والتصعيد 

واالكتمال والزوال
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توافر نوع خا�ص من املديرين اأ�صحاب املهارات 

امل���ت���ع���ددة، ك��ال�����ص��ج��اع��ة، وال��ث��ب��ات والت�����زان 

الإب��داع��ي،  التفكري  على  وال��ق��درة  الن��ف��ع��ايل، 

والت�����ص��ال م��ع الأخ��ري��ن، واحل���وار و�صياغة 

ور�صم اخلطط الالزمة للتعامل مع الأزمة.

وللأزمات خم�س مراحل، وهي:

الكت�صاف وا�صت�صعار الإنذار املبكر الذي    -1

ينبئ بقرب وقوع الأزمة.

تنمية  يف  وتتمثل  وال��وق��اي��ة،  ال���ص��ت��ع��داد    -2

على  واملجموعات  الأف���راد  وت��دري��ب  ال��ق��درات 

كيفية التعامل مع الأزمات. 

3-  اح��ت��واء الأ������رشار واحل���د م��ن��ه��ا، وت��اأت��ي 

املواجهة  خطة  تنفيذ  ع��رب  الأزم���ة  ح��دوث  بعد 

املو�صوعة م�صبقًا.

اإع���ادة  ال��ن�����ص��اط، وه��ي مرحلة  ا���ص��ت��ع��ادة    -4

فنية  ق����درات  وتتطلب  للموؤ�ص�صة،  ال���ت���وازن 

واإدارية عالية.

من  امل�صتفادة  ال��درو���ص  وحت��دي��د  التعلم    -5

الأزمة ملواجهة اأزمات �صبيهة يف امل�صتقبل.

وترجح الجتاهات احلديثة يف علم اإدارة الأزمات 

ا�صتخدام املنهج العلمي يف حتليل اأ�صباب الأزمات، 

منه  وال�صتفادة  درا�صته  ميكن  بتقرير  واخل��روج 

لحقًا، على اأن يدرج يف منهج تعليمي، اأو تدريبي، 

ميكن للموظفني اجلدد الطالع عليه والتفاعل معه.

اإدارة الأزمة

تعترب  حيث  خطة،  اإىل  الأزم���ات  اإدارة  حتتاج 

ولي�صت  مرجعية  اإداة  الأزم����ات  اإدارة  خطة 

على  حت��ت��وي  ل  وه���ي  مف�صل،  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج 

الأزم���ة،  ح��ل  لكيفية  وحم���ددة  معينة  خ��ط��وات 

وج��ه��ات  مب��ع��ل��وم��ات  ق���وائ���م  تت�صمن  واإمن�����ا 

يجب  ملا  تذكريية  ونقاط  الرئي�صية،  الت�صال 

كيفية  لتوثيق  ومن��اذج  الأزم���ة،  ملواجهة  عمله 

ال�صتجابة لكل اأزمة.

اأجل بناء خطة واقعية ومنطقية يجب على  ومن 

ال�صخ�ص امل�صوؤول و�صع اأهداف واقعية، وكلما 

كانت الأزمة كبرية، يجب التيقن اأن التغلب عليها 

نتائج  الأعمال  عامل  يوجد يف  وقتًا، ول  �صيحتاج 

فورية، فكما يحتاج النمو وال�صعود والو�صول 

اإىل القمة اإىل �صنوات من العمل، فاإن التعايف من 

الأزمات يحتاج اإىل وقت طويل اأي�صًا، خ�صو�صًا 

اإىل  وو�صلت  طوياًل  وقتًا  ا�صتغرقت  كانت  اإذا 

حديثة  اأزم��ة  لأي  بالن�صبة  لكن  متقدمة،  مراحل 

الولدة فاإنه ميكن الق�صاء عليها اأو اإيقاف منوها 

وكبح جماحها يف وقت ق�صري، قد يكون اأ�صبوعًا، 

اأو �صهرًا، اأو قد ي�صل الأمر اإىل ب�صعة اأ�صهر.

وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك مي��ك��ن ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى الأزم���ة 

ب��ال��ت��دري��ج، وب��ن��اء ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات امل��ت��واف��رة 

وقت  تقدير  ميكنه  كما  امل�����ص��وؤول،  لل�صخ�ص 

التعايف، لكن بالطبع هذا الوقت لن يكون دقيقًا. 

يعتمد  الكبرية  ال�����رشك��ات  اأو  املوؤ�ص�صات  ويف 

ت�صرتك  طريق  خارطة  ر�صم  على  اخلطة  و�صع 

من  املوؤ�ص�صة  تتمكن  حتى  كافة  الإدارات  فيها 

التعايف، اأما بالن�صبة لل�رشكات النا�صئة فاإن هذه 

اأو مب�صاركة  املوؤ�ص�ص و�رشكائه  ي�صعها  اخلطة 

لكل  وميكن  قليل،  عددهم  كان  اإذا  العمل  فريق 

طبيعة  على  بناء  ب��اأف��ك��اره  ي�صارك  اأن  �صخ�ص 

الأزمة التي تواجهها ال�رشكة والبيانات املتاحة.

القطاع  لها  تعّر�ص  التي  الأزم��ات  اأمثلة  ومن 

النفطي العاملي، تعد اأزمة الت�رّشب النفطي يف 

اأكرب احلوادث  2010 من  خليج املك�صيك عام 

يف القطاع النفطي العاملي.

امل�سادر

كتاب اإدارة املوارد الب�رشية- د. اأحمد �صقر 

)دار املعرفة -1983 جامعة الإ�صكندرية(.

جيم  الكاتب  فعالة-  اإداري���ة  اأ�صاليب  كتاب 

كوك )مرتجم(.

التعامل مع األزمات 

يتطلب تميز المديرين 

بمهارات وقدرات 

قيادية متعددة

   الت�رّشب النفطي يف خليج املك�صيك عام 2010 من اأكرب احلوادث التي �صهدها القطاع النفطي العاملي
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احلا�سبة.. هي اآلة اإلكرتونية مكتبية ت�ستخدم يف اإجراء العمليات احل�سابية، 

والتغلب على املعادلت املعقدة بب�ساطة وي�سر.

اأنها  مميزاتها  ومن  اليومية،  املجالت  جميع  يف  احلا�سبة  الآلة  وت�ستخدم 

تخت�سر الوقت للو�سول لنتيجة �سريعة و�سحيحة، كما اأنها �سهلة احلمل، 

وتوجد يف عدة �سور واأ�سكال، فهي بالإ�سافة اإىل �سكلها الأ�سا�سي، موجودة 

يف الهاتف النقال، واأجهزة احلا�سوب.

الفكرة بدأها 

عالم الرياضيات 

الفرنسي بليز 

باسكال عام 1640 

الحاسبة
تتعدد صورها وأشكالها

علوم 
وتكنولوجيا
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وليام بوروز أول من 

تقدم ببراءة اختراع 

عن الحاسبة 

عام 1885

الحاسبة 

الميكانيكية أول آلة 

استخدمت إلجراء 

العمليات الحسابية

  منوذج لالآلة احلا�صبة القدمية  بليز با�صكال �صاحب الخرتاع الأ�صلي لالآلة احلا�صبة

احلا�سبة امليكانيكية

ا�صتخدمت  اآل��ة  اأول  امليكانيكية  احلا�صبة  وتعد 

يف  وقتها  وكانت  احل�صابية،  العمليات  اإج��راء  يف 

حجم احلوا�صيب املكتبية، ثم مت ال�صتغناء عنها 

حيث  الإلكرتونية،  احلا�صبة  الآلت  ظهور  بعد 

الخ��رتاع حتى ظهرت  التكنولوجيا هذا  طورت 

منه اأنواع ت�صغر حجم كف اليد، اأو تلحق ب�صاعة 

يد ل يتعدى م�صاحة �صطحها 3 �صم مربع.

وت��ت��ع��دد ���ص��ور واأ���ص��ك��ال الآل����ة احل��ا���ص��ب��ة، فهي 

يف  م��وج��ودة  الأ���ص��ا���ص��ي،  �صكلها  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

الهاتف النقال، واأجهزة احلا�صوب، هذا بالإ�صافة 

الباحثون  ي�صتخدمها  التي  العلمية  احلا�صبة  اإىل 

والريا�صيون وطالب املدار�ص واجلامعات.

لعائلة  الأك�����رب  الآل�����ة احل��ا���ص��ب��ة اجل����د  وت��ع��د 

اليوم  اإليه  و�صلت  الذي  وال�صكل  احلوا�صيب، 

هو نتاج عمل العديد من املخرتعني واملطورين 

املخرتع  ال��ف��ك��رة  ب���داأ  حيث  ال�صنني،  م��ر  على 

ميالدية،   1640 عام  با�صكال،  بليز  الفرن�صي، 

لالآلة  الب�صيطة  ال��ن��م��اذج  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ط��ورًا 

احلا�صبة والعدادات و�صوًل اإىل الآلة امليكانيكية 

التي تقوم بعمليات ح�صابية كاملة.

خمرتع احلا�سبة

ويعد عامل الريا�صيات والفيزياء، بليز با�صكال، 

احلا�صبة،  لالآلة  الأ�صلي  الخ��رتاع  �صاحب  هو 

وقد قام باخرتاعها بهدف تقدمي امل�صاعدة لوالده 

كي ي�صهل عليه وظيفته، وهي جمع ال�رشائب، 

يف  تقليدية  غري  نظرة  با�صكال  لوالد  ك��ان  ولقد 

ل  واأن  املنزل،  يف  ابنه  يعلم  اأن  قرر  اإذ  التعليم، 

ع�رش،  اخلام�صة  �صن  قبل  الريا�صيات  يعلمه 

بحيث اأزال كل املواد الريا�صية من املنزل، وبهذا 

تولد ف�صول عند با�صكال نحو الريا�صيات.

اأي�����ص��ًا،  ع��امل ري��ا���ص��ي��ات  وك���ان وال���د با�صكال 

عام  ويف  ���رشائ��ب،  جامع  كونه  اإىل  بالإ�صافة 

من  واح��دة  اخ��رتع  من  با�صكال  متكن   1642

الآلت احلا�صبة الأوىل مل�صاعدة والده يف عملية 

جمع ال�رشائب، واأطلق عليها ا�صم »اآلة حا�صبة 

اجلمع  بعملية  تقوم  كانت  وال��ت��ي  با�صكال«، 

ال�صحيحة من خالل ا�صتخدام ترو�ص ودبابي�ص 

يف  ا�صتخدمت  اأن��ه��ا  ك��م��ا  م�صننة،  ميكانيكية 

لها  وكان  اأي�صًا،  والق�صمة  وال�رشب،  الطرح، 

املختلفة،  الع�رشية  الأرق���ام  مع  تتعامل  ن�صخ 

خم�صة،  من  املوؤلفة  الأع��داد  مع  تتعامل  ون�صخ 

و�صتة، و�صبعة اأرقام.

اأن  اإل  الفكرة،  �صاحب  كان  ب�صكال  اأن  ورغ��م 

املخرتع الأمريكي، وليام �صيوارد بوروز، كان 

اأول من تقدم برباءة اخرتاع عن الآلة احلا�صبة، 

ب���راءة  ع��ل��ى  ث��م ح�صل   ،1885 ع���ام  يف  وذل���ك 

الآلة احلا�صبة مبلحق  لتح�صني  اأخرى  اخرتاع 

يتكون من طابعة عام 1892.

ت�صغيلها  ميكن  حا�صبة  اآل��ة  اأول  ب��وروز،  و�صمم 

م�صتوحيًا  املتخ�ص�صني،  غري  قبل  من  ب�صهولة 

الفكرة من عدد من النماذج القدمية لالآلة احلا�صبة 

امليكانيكية التي كانت تعطي اإجابات غري �صحيحة 

يف اأيدي امل�صتخدمني عدميي اخلربة.

ال�صويدي،  املهاجر  اخ��رتع  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

وثيوفل ويلجودت اأودنر، اآلة حا�صبة ميكانيكية 

ناجحة  وكانت   ،1873 ع��ام  رو�صيا  يف  اأخ��رى 

من  اأ�صغر  حجمها  وكان  ال�صتخدام،  و�صهلة 

حجم النماذج ال�صابقة، وبداأ اإنتاجها ال�صناعي 

ر�صميا يف عام 1890، وعرفت وقتها با�صم »اآلة 

اجليل القادم«.

ويف 1905 �صمم الأمريكي، روبرت بيلهام، الذي 

اجلدولة  اآل��ة  ال�صكان  اإح�صاء  مكتب  يف  يعمل  كان 
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الأوىل امل�صتخدمة من قبل اأ�صاحب العمل، ويف عام 

1913 طور بيلهام، اآلة مماثلة لتعداد ال�صكان.

انت�سار 

خالل  اإلكرتونية  حا�صبة  اآل��ة  اأول  انت�صار  ب��داأ 

لتحل حمل  و1967،   1964 العام  الفرتة بني 

يف  ولت�صاعد  والكهربائية،  امليكانيكية  الآلت 

تنفيذ العديد من املهام التي تتعلق بالريا�صيات، 

اأداة عاملية منت�رشة بني النا�ص،  حتى اأ�صبحت 

املحمولة،  الهواتف  على  موجودة  واأ�صبحت 

واحلوا�صيب، وحتى �صاعات اليد.

الآلت  فهناك  احلا�صبة،  الآلت  اأن��واع  وتتنوع 

يقتنيها  اأن  ميكن  التي  الب�صيطة  الوظيفة  ذات 

ذات  لالأماكن  املخ�ص�ص  وهناك  النا�ص،  غالبية 

الن�صاط التجاري، مثل حمالت البقالة، واملطاعم، 

الهند�صية  باحل�صابات  املخت�صة  الآلت  وهناك 

واملحا�صبة، وهناك الكثري من الأنواع، اأهمها:

من  اأك����رث  تنت�رش  املحمولة:  احلا�سبات   •

بالطاقة  وتعمل  اجليب،  يف  حملها  غريها، وميكن 

.)LED( ال�صم�صية، وب�صا�صة تعرف با�صم �صا�صة

• حا�سبات الطباعة: تتميز بوجود مكان خا�ص 

لطباعة الورق، ك�رشيط ورقي داخلي، وت�صتطيع 

الطباعة بلونني، وهما: الأحمر والأ�صود.

تختلف  ل  احل��راري��ة:  احلا�سبة  الآلت   •

كثريًا عن امليكانيكية، ومزودة بطابعة اأي�صًا.

ت�����ص��م��ل  ال��ع��ل��م��ي��ة:  احل��ا���س��ب��ة  الآلت   •

امل��ت��ط��ورة،  ال��ت��ح��وي��الت  جمموعة وا���ص��ع��ة م��ن 

جمموعة  توفر  كما  والتحاليل،  والإح�صاءات، 

م��ت��ن��وع��ة م���ن وظ���ائ���ف ال��ري��ا���ص��ي��ات ال��ع��ام��ة، 

واجلرب، والهند�صة.

الآلت  م��ن  البيانية:  الر�سوم  حا�سبات   •

احل��ا���ص��ب��ة ال��ع��ل��م��ي��ة الأك����رث ���ص��ي��وع��ًا، وت��وف��ر 

ر�صم  وميكنها  الوظائفو،  من  وا�صعة  جمموعة 

الإحداثيات ب�صكل �صهل. 

برامج 

ونظرًا لحتياج الأ�صخا�ص يف اأحيان كثرية لإجراء 

عمليات ح�صابية �رشيعة اأثناء العمل، اأو الدرا�صة، 

الآلت  الأجهزة بربجميات  فلقد مت تزويد معظم 

احلا�صبة، حتى ميكن لالأ�صخا�ص ال�صتفادة منها 

وتوجد  املكان.  يف  اآل��ة حا�صبة  توفر  عدم  يف حال 

لأجهزة  احلا�صبة  الآلت  برجميات  من  العديد 

لإجراء  ما هو خم�ص�ص  منها  والتي  احلا�صوب، 

العمليات احل�صابية ال�رشيعة، ومنها ما ي�صتخدم 

لإجراء احل�صابات املعقدة.

قدم  ما  اأول  »ويندوز«  الت�صغيل  نظام  كان  وقد 

حا�صبة  »اآلة  برنامج  اأن  حيث  الربجميات،  هذه 

وجد   )Windows Calculator( الويندوز«، 

1985، وتطور  للنظام عام  الأول  منذ الإ�صدار 

عليه  لت�صيف  ال�صنوات،  مر  على  كبري  ب�صكل 

النظام-  م�صممة  »م��اي��ك��رو���ص��وف��ت«-  ���رشك��ة 

ميزات جديدة تفيد معظم م�صتخدمي احلا�صوب.

لنظام  ال��وي��ن��دوز«  حا�صبة  »اآل���ة  ب��رن��ام��ج  ويف 

توجد  املثال،  �صبيل  على   ،»8 »ويندوز  ت�صغيل 

ثالثة اأ�صاليب لالآلة احلا�صبة، ميكن ا�صتخدامها 

يف حل املعادلت، وتتمثل يف:

العمليات  يوفر  الذي  الأ�صا�صي،  الأ�صلوب    -1

احل�صابية الأ�صا�صية.

2-  الأ�صلوب العلمي، والذي يت�صمن القرتانات 

املوجودة يف الآلت احلا�صبة العلمية.

العمليات  يوفر  وال��ذي  التحويالت،  اأ�صلوب    -3

احل�صابية التحويلية بني وحدات القيا�ص املختلفة.

وت��ت��ن��وع ال���ربام���ج الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ر 

مميزات الآلة احلا�صبة على بيئة عمل احلا�صوب 

ب��اخ��ت��الف ن��ظ��م ال��ت�����ص��غ��ي��ل، وم����ن اأب�����رز هذ 

يف  عالية  �صعبية  وحققت  عرفت،  التي  الربامج 

ال�صتخدام:

 SRF Calculator-Moffsoft  (  
 FreeCalc –  SpeQ – Calcute
 – Kalkules – SpeedCrunch –

 .)SpaceTime – LibreOffice Math

امل�سادر:

 ك���ت���اب اأ����ص���ا����ص���ي���ات ب�������ص���ك���ال- م��ك��ت��ب��ة 

الإلكرتونية  بريطانيكا«  »اإن�صيكلوبيديا 

.)www.britannica.com(

 كيف تعمل الآلت احلا�صبة للكاتب »ناتايل 

ولت�صوفر«. 

  الآلت احلا�صبة بالإ�صافة اإىل �صكلها التقليدي اأ�صبحت تتواجد يف الهواتف النقالة
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الكوليسترول
ضار أم نافع؟!

األطعمة السريعة 

واللحوم الحمراء أغذية 

تساعد على تراكم 

»الكوليسترول« الضار

عندما تذكر كلمة »كولي�سرتول« اأول ما يتبادر اإىل الأذهان، هو الأمرا�س 

وال�سرر الذي يحدثه، ولكن الذي ل يعرفه الكثريون اأن »الكولي�سرتول«، 

تكوين  عن  م�سوؤولة  لأنها  له،  و�سرورية  اجل�سم،  يف  اأ�سا�سية  مادة  هو 

الأن�سجة واخلليا يف اجل�سم، فل ن�ستطيع ال�ستغناء عنها، ولكن حتى 

تكون �سديقة للج�سم يجب اأن ل تزيد معدلتها عن الن�سب الطبيعية.

الأ�سطر  يف  �سن�ستعر�س  ال�سار  »الكولي�سرتول«  ن�سب  ارتفاع  ولتجنب 

التالية بع�س الأغذية وامل�سروبات التي حتتوي على ن�سب عالية و�سارة 

الغنية  الأخ��رى  وامل�سروبات  الأغذية  بع�س  واأي�ساً  امل��ادة،  هذه  من 

ب� »الكولي�سرتول« النافع، الذي ي�ساعد على تخفي�س ال�سرر يف اجل�سم.

صحة
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المأكوالت البحرية 

المطهية بطريقة 

صحية من 

األغذية المفيدة

الكولي�سرتول ال�سار

ن�صب  ارت��ف��اع  ����رشر  يكمن  مب�صطة،  ب�����ص��ورة 

الأوع��ي��ة  ج��دار  على  تكونه  يف  »الكولي�صرتول« 

ال��دم��وي��ة، مم��ا ي���وؤدي اإىل ان�����ص��داداه��ا م��ع م��رور 

الوقت، ويت�صبب يف الأزمات القلبية.

النوع  هذا  تراكم  على  ت�صاعد  التي  الأغذية  ومن 

البي�ص،  ���ص��ف��ار  »ال��ك��ول��ي�����ص��رتول«  م��ن  ال�����ص��ار 

املهدرجة،  وال��زي��وت  وال��زب��دة،  وامل��خ،  والكبدة، 

املطبوخ عايل  امل�صنع  ال�صناعي، واجلنب  وال�صمن 

 )Fast food( ال�رشيعة  الأطعمة  وكذلك  الد�صم، 

وحلم  احل��م��راء،  وال��ل��ح��وم  منها،  املقلية  خا�صة 

ال�صاأن لرتفاع ن�صبة الدهون به. اأما امل�رشوبات 

تلك  فهي  عالية،  »كولي�صرتول«  ن�صبة  فيها  التي 

اأو  الكرمية،  م��ن  عالية  ن�صبة  علي  حتتوي  التي 

الق�صطة، مثل »امليلك �صيك«، واحلليب بال�صكولتة.

وللعلم ميكن تناول كل هذه الأطعمة وامل�رشوبات، 

منها  ال���زي���ادة  اأن  ح��ي��ث  م��ع��ت��دل��ة،  بطريقة  ل��ك��ن 

ال�����رشر وارت��ف��اع ن�صبة  ال��ت��ي حت��دث  فقط ه��ي 

»الكولي�صرتول« يف الدم.

تقليل ال�سرر

ومي��ك��ن احل���د م���ن ����رشر »ال��ك��ول��ي�����ص��رتول« 

بكميات  ب��ه  الغنية  الأطعمة  جمع  طريق  ع��ن 

الغذائية.  بالألياف  غنية  اأكالت  مع  حم��دودة، 

الفجل  مثل:  اخل�رشوات،  يف  الألياف  وترتكز 

وال�صلطة  وال��ك��رف�����ص،  والأح���م���ر،  الأب��ي�����ص 

وخ�صو�صًا  ب��اأن��واع��ه،  والفلفل  اخل�����رشاء، 

عملية  يف  ت�صاعد  م��واد  وه��ي  الأح��م��ر،  الفلفل 

ال�صارة،  ال��ده��ون  وح��رق  الغذائي،  التمثيل 

ال���دم،  يف  »ال��ك��ول��ي�����ص��رتول«  ن�صبة  وخ��ف�����ص 

خف�ص  على  ت�صاعد  التي  اأي�صًا  الأطعمة  ومن 

الزيوت  طبيعية،  ب�صورة  »الكولي�صرتول« 

النافعة، مثل زيت الزيتون. 

قليلة  الأغ��ذي��ة  م��ن  البحرية  امل��اأك��ولت  وت��ع��د 

بطريقة  املطهية  وخ�صو�صًا  »الكولي�صرتول«، 

وي��اأت��ي  ال�����ص��ل��ق،  اأو  ال�����ص��واء،  م��ث��ل  �صحية، 

املكريل،  و�صمك  التونة،  �صمك  راأ�صها،  على 

وال�����ص��ل��م��ون، وال�������رشدي���ن، ون�����ص��ت��ث��ن��ي من 

الروبيان  مثل  الق�رشيات،  البحرية  املاأكولت 

على  لحتوائهما  وال�صتاكوزا،  )اجلمربي(، 

ن�صبة عالية من »الكولي�صرتول«.

الثوم يف حت�صري  اإ�صافة  وب�صكل عام، يف�صل 

اأن��ه  حيث  ال�صلطات،  اأو  ال��ي��وم��ي��ة،  الأغ��ذي��ة 

تنقية  يف  مهما  دورًا  ويلعب  اجل�صم،  �صديق 

الأوعية الدموية من تر�صبات »الكولي�صرتول« 

كافية  كميات  اأكل  مراعاة  يجب  كما  الزائدة، 

م��ن ال��ف��اك��ه��ة واخل�������رشوات ال��ط��ازج��ة على 

واإ�صافة  التفاح، والربتقال،  اليوم، مثل  مدار 

ال�صلطة  اجلزر والبقدون�ص وال�صبانخ لأطباق 

الهامة  للم�رشوبات  بالن�صبة  اأم��ا  اخل�رشاء. 

فت�صمل، م�رشوب  الكول�صرتول  ن�صبه  خلف�ص 

وال�صاي  وال��ك��رك��م،  وال��ك��رف�����ص،  الزجنبيل، 

الأخ�رش، وال�صعري.

»الكولي�سرتول« النافع

»ال����ك����ول����ي���������ص����رتول« ال����ن����اف����ع ي���ع���م���ل ع��ل��ى 

من  وال�����رشاي��ني  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  تنظيف 

»الكولي�صرتول« ال�صار الزائد يف الدم، ويقوم 

ويعتقد  حتليله،  يتم  حيث  الكبد،  اإىل  باإعادته 

القلب  يحمي  اجل��ي��د  ال��ن��وع  ه���ذا  اأن  اأي�����ص��ًا 

باأ�صلوب اآخر، فهو مينع تكون ال�صفائح داخل 

جدران ال�رشايني. 

»الكولي�صرتول«  اأن خف�ص  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

اأمرا�ص  من  للوقاية  كافيًا  يكون  ل  قد  ال�صيئ 

القلب، واإمنا يجب اأي�صًا اأن يت�صاحب معه رفع 

  ال�صيف عبدالفتاح ال�صاوي يجهز و�صفات غذائية ت�صاعد على �صبط "الكولي�صرتول" يف اجل�صم



43

م�صتويات »الكولي�صرتول« اجليد، الذي له مهام 

ارتفاع  ف��اإن  ث��م  وم��ن  للج�صم،  كثرية  ومنافع 

ن�صبته تعد مبثابة �رشورة �صحية للج�صم.

اأطعمة مفيدة

وهناك بع�ص الأطعمة واملاأكولت التي تعطينا 

ن�صب جيدة من »الكولي�صرتول« اجليد، ومنها:

الغنية  الأغ��ذي��ة  م��ن  ال��ت��وت  يعترب  ال��ربي:  التوت 

بالعديد من العنا�رش الغذائية التي يحتاجها اجل�صم، 

ال�صحية  امل�صكالت  من  للعديد  منا�صب  ع��الج  وه��و 

التي  العالية  الغذائية  للقيم  نظرًا  وذلك  واجلمالية، 

من  منا�صبة  ن�صبة  على  يحتوي  اأن��ه  كما  يحتويها، 

»الكولي�صرتول« املفيد، وين�صح الأطباء بتناوله.

اجلريب  م�����رشوب  ت��ن��اول  ف��روت:  اجلريب 

الوزن  من  التخل�ص  على  ي�صاعد  يوميًا  فروت 

عن  امل�صوؤول  املناعي  اجلهاز  وتقوية  الزائد، 

كما  ب��ه،  الأم��را���ص  ومكافحة  اجل�صم،  �صحة 

يحتوي على ن�صبة منا�صبة من »الكولي�صرتول« 

ال�صحي الذي يحتاجه اجل�صم.

ال�سلمون: حتتوي الأ�صماك ب�صكل خا�ص على 

3 (، والتي تعترب  ن�صبة رائعة من )الأوميجا 

من »الكولي�صرتول« اجليد واملفيد للج�صم، لكن 

الأف�صل  تعترب  خ�صو�صًا  ال�صلمون  اأ�صماك 

)الأوميجا  من  الأعلى  الن�صبة  على  لحتوائها 

3( التي يحتاجها اجل�صم لتعدد فوائدها.

النا�ص  من  الكثري  يف�صل  الداكنة:  ال�سوكولتة 

وذل��ك  الفاحتة،  ع��ن  الداكنة  ال�صوكولتة  ت��ن��اول 

لقيمتها الغذائية، كما حتتوي ال�صوكولتة الداكنة 

واملفيد  اجل��ي��د  »الكولي�صرتول«  م��ن  ن�صبة  على 

للج�صم، لذلك ين�صح بتناولها لفوائدها للج�صم.

املك�سرات: تناول املك�رشات بكميات منا�صبة، 

ودون الإفراط، يعزز �صحة اجل�صم، حيث اأنها 

»الكولي�صرتول«  من  جيدة  ن�صبة  على  حتتوي 

املفيد وال�رشوري ل�صحة اجل�صم.

وهكذا نكون ا�صتعر�صنا لئحة باأهم الأغذية، وما 

والن�صيحة  »الكولي�صرتول«،  ن�صب  من  حتتويه 

�صيئ،  ك��ل  يف  الع���ت���دال  ه��ي  ب��ه��ا  نن�صح  ال��ت��ي 

فالعتدال اأ�صا�ص ال�صحة والوقاية من الأمرا�ص.

طبق ال�ساملون

من  ال�����ص��اوي  عبدالفتاح  ال�صيف  لنا  وي��ق��دم 

  اخل�رشوات والفواكه تعطي ن�صب جيدة من "الكولي�صرتول" النافع

خفض "الكوليسترول" 

الضار قد ال يكون 

كافيًا للوقاية من 

أمراض القلب

العامة و�صفة  بدائرة اخلدمات  التغذية  فريق 

املاجنو  �صل�صة  مع  امل�صلوق  ال�صلمون  �صمك 

ل�صبط »الكولي�صرتول«، وهي كالتايل:

جرام   50 �صاملون-  ج��رام   200( املقادير: 

 2 اأ�صمر-  فلفل  م��ل��ح-  ج���رام  زي��ت��ون-  زي��ت 

عود روزماري- 1 ع�صري ليمون - 10 جرام 

جرام   10  - اأف��وك��ادو  حبة  ن�صف   - هليون 

بروكلي(، بالإ�صافة اإىل توافر كي�ص بال�صتيك 

غذائي يغلق ب�صحاب.

طريقة العمل: نقوم بتتبيل ال�صاملون بقليل من 

والروزماري،  الأ�صمر  والفلفل  الزيتون  زيت 

البال�صتيك ونغلقه جيدًا،  الكي�ص  ن�صعه يف  ثم 

ثم ن�صع اإناء به ماء على نار متو�صطة، ون�صع 

به كي�ص ال�صاملون ملدة 10 دقائق، ومن ثم يتم 

�صلق الربوكلي والهليون.

�سو�س املاجنو

اأخ�رش حار-  فلفل   1 ماجنو–  )1حبة  املقادير: 

10 جرام زيت زيتون- ف�ص ثوم-  حبة طماطم 

تقطع قطع �صغرية - 10 جرام كزبرة مفرومة(.

طريقة العمل: تو�صع مقالة على نار متو�صطة 

م��ع قليل م��ن زي���ت ال��زي��ت��ون، ث��م ي��ت��م اإ���ص��اف��ة 

يتم  دقيقة حتى  ملدة  الأخ�رش  والفلفل  الطماطم 

الطهي، وبعدها ن�صيف املاجنو والكزبرة.
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يف  العمل  ويرتبط  املقبولة،  الدرجة  اإىل  بها 

متابعة املخاطر بعمليات الت�سغيل وال�سيانة 

و�سمان اجلودة.

معظم  مع  التعامل  تتطلب  هذه  العمل  وطبيعة 

فيها  مبا  وال�سركة،  امل�سفاة  واأق�سام  دوائ��ر 

اأنه  حيث  والتجارية،  الب�سرية  امل��وارد  دائرتي 

عمال  تقييم  يتم  الت�سنيع  �سلمة  ق�سم  خلل  من 

املوردين واملقاولني الذين يتعاملون مع ال�سركة.

�سمان  على  الرتكيز  بداأ  الأخ��رية  الفرتة  ويف 

امل�ساريع  ملختلف  الآم���ن  الت�سغيل  حتقيق 

بال�سركة، وعلى راأ�سها م�سروع الوقود البيئي، 

حيث مت تطبيق نظام خا�س للتاأكد من جهوزية 

معظم الأمور املتعلقة بعملية الت�سغيل وتقليل 

املخاطر اإىل احلد املقبول من اجلميع.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
تقدمت  ال��ع��م��ل،  ع��ن  البحث  رح��ل��ة  ب��دء  م��ع 

�سركات   4 ن�سرتها  التي  التوظيف  لإع��لن��ات 

يف  الكويتية  البرتول  ملوؤ�س�سة  تابعة  نفطية 

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

كلية  خريج  اأحمد،  اإ�سماعيل  اأحمد  مهند�س 

ق�سم  الكويت،  بجامعة  ترول  والب  الهند�سة 

متزوج  الإداري��ة،  والنظم  ال�سناعية  الهند�سة 

ولدي ثلثة اأبناء.

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
ال�سحة  بدائرة  ت�سنيع  اأول  كمهند�س  اأعمل 

يف  عملي  طبيعة  وتتمثل  والبيئة.  وال�سلمة 

بعمليات  املتعلقة  املخاطر  ومراقبة  متابعة 

خطط  و�سع  من  والتاأكد  امل�سفاة،  ت�سغيل 

والو�سول  املخاطر  ه��ذه  ملواجهة  ملئمة 

مت  وبالفعل  ال�سدفة،  قبيل  من  الوقت  نف�س 

قبويل يف الإعلنات الأربعة، واخرتت من بينها 

بها  وظللت  بها،  للعمل  الوطنية"  "البرتول 
اإىل دائرة ال�سحة  حتى الأن، وقد مت توجيهي 

وال�سلمة والبيئة منذ بداية العمل.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية والدرا�صة النظرية؟

هناك اختلف بني املرحلة الدرا�سية بكل �سماتها 

واحلياة العملية، لكن هذا ل مينع وجود ترابط 

بني طبيعة الدرا�سة، وطبيعة العمل يف املجال 

النفطي، حيث اأن للمواد الدرا�سية دور كبري يف 

اإذ  واإجراءاته،  واأنظمته  للعمل  ال�سريع  الفهم 

وجوه

أحمد 
إسماعيل

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل��وان��ب  بع�س  ح��ول 

وال�سخ�سية يف جتربته.

ساهمت في 

تحقيق العديد من 

اإلنجازات المهنية 

التي أعتز بها

القراءة أهم 

عنصر في تطوير 

الذات والعلم 

ال حدود له 
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والتخطيط  الإدارة  جانب  بني  التكامل  مل�ست 

يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  ما  وهو  الفني،  واجلانب 

تقبلي طبيعة العمل، بل التفوق فيها.

• ما اأهم الإجنازات التي حققتها يف جمال العمل؟
�ساهمت يف حتقيق العديد من الإجنازات التي 

اأعتز بها، ومنها:

لل�سحة  املتكاملة  ل���لإدارة  نظام  اإن�ساء   -

.)ISHEMS( وال�سلمة والبيئة

الت�سغيل  �سلمة  من  للتاأكد  نظام  اإن�ساء   -

.)PSSR( للم�ساريع

وال�سلمة  ال�سحة  اأنظمة  اأمتمة  عملية   -

اخلا�سة  التطبيقات  اإن�ساء  خلل  من  والبيئة 

على  منها  "ماك�سيمو"،  برنامج  يف  بالدائرة 

.)e-work-permit( سبيل املثال�

الإلكرتوين،  العمل  ت�ساريح  اإ�سدار  نظام   -

.)IRIS( ونظام احلوادث

- نظام )SPA( لتقييم الأداء.

- النظام الإلكرتوين للتعامل مع الوحدات التي 

عمليات  اإجراء  عند  الت�سغيل  عن  اإيقافها  يتم 

.)TRIP BY PASS( ال�سيانة

واأول  بال�سركة،  مهند�س  اأول  كنت  كما 

 PSM( �سهادة  على  يح�سل  اأي�ساً  كويتي 

 LEAD AUDITOR – RISK
 )MANAGEMENT PLANNER
الأمريكي  للنظام  طبقاً  وذل��ك   ،2013 ع��ام 

بال�سحة  اخل��ا���س��ة  الإدارة  "اأو����س���ا"- 
متثل  التي  الأمريكية،  والبيئة  وال�سلمة 

وكنت  امل��ج��ال،  بهذا  ال��ع��امل  يف  جهة  اأع��ل��ى 

لل�سحة  املوحد  النظام  اإن�ساء  بفريق  ع�سو 

اأن هناك بع�س املمار�سات التي يجري تطبيقها 

يف جمال ال�سلمة، مل اأكن لأتفهمها لول الدرا�سة 

كان  العمل  لطبيعة  التفهم  وه��ذا  اجلامعية، 

وراء نقلي من ق�سم ال�سلمة مب�سفاة ال�سعيبة 

اإىل ق�سم هند�سة الت�سنيع.

• ما اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل، 

وكيف تتغلب عليها؟

خمتلف  على  التعرف  بكيفية  تتعلق  التحديات 

الأنظمة والربامج املطبقة يف كافة دوائر واأق�سام 

املنا�سبة  اخلطط  و�سع  ميكن  حتى  ال�سركة، 

والتاأكد  دائرة،  بكل  اخلا�سة  املخاطر  لدرا�سة 

مع  التعامل  كذلك  املثلى،  بالطريقة  اإدارتها  من 

اأعمال  حتتويها  التي  املعلومات  من  الهائل  الكم 

وكيفية  املعلومات،  هذه  تكامل  ومدى  الدائرة، 

امل�سورة  وتقدمي  الواقع،  اأر���س  على  تطبيقها 

املنا�سبة للم�ستخدمني والعملء، ل�سمان حتقيق 

اأعلى معدلت ال�سلمة يف كافة اأعمال ال�سركة.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
يف البداية كانت عملية التاأقلم �سعبة، لأن ميويل 

تتجه نحو التخطيط والإدارة اأكرث من الأمور 

الوقت،  وم��رور  املمار�سة  مع  ولكن  الفنية، 

وال�����س��لم��ة وال��ب��ي��ئ��ة مل��وؤ���س�����س��ة ال��ب��رتول 

اأنظمة  بو�سع  و�ساهمت  التابعة،  و�سركاتها 

ال�سركات النفطية الزميلة،  خمتلفة يف بع�س 

يف  العمل  اأوراق  من  بالعديد  �ساركت  كما 

موؤمترات حملية وعاملية.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
القراءة هي اأهم عن�سر يف تطوير الذات، واأوؤمن 

اأن الفرد ل ميكن اأن ي�سل اإىل درجة نهائية من 

اإ�سافة  لديه  اإن�سان  كل  واأن  واملعرفة،  العلم 

ميكن ال�ستفادة منها، وت�ساهم يف تطوير ذاتها، 

وحتقيق قدر اأكرب من املعرفة.

• ما طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف امل�صتقبل؟ 
من  املزيد  حتقيق  يف  اأ�سارك  اأن  طموحاتي 

وعلى  الوطنية"،  "البرتول  ل�  الإجن��ازات 

يحقق  اأن  اأمت��ن��ى  ال�سخ�سي  امل�ستوى 

امل�ستويني  على  والتميز  النجاح  اأولدي 

ال�سخ�سي العملي.

• ما هي هواياتك، وهل حتر�ص على ممار�صتها؟ 
يف  اأم��ا  طويلة.  لفرتات  القدم  ك��رة  مار�ست 

الوقت احلايل فال�سباحة هي هوايتي املف�سلة 

التي اأحر�س على ممار�ستها اأ�سبوعياً.

أطمح إلى تحقيق 

المزيد من 

اإلنجازات 

"البترول الوطنية"  

السباحة هوايتي 

المفضلة وأحرص 

على ممارستها 

بصفة أسبوعية

  ال�صباحة من الهوايات املف�صلة لدى اإ�صماعيل
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هل تعلم ؟ 
اأن اأعمق بحيرة في الواليات المتحدة، 	 

هي بحيرة "كريتر" الموجودة في والية 
اأوريغون.

اأن عالم الحا�سوب لوران�س روبرت�س، هو 	 
اأول من اخترع �سبكة االإنترنت.

اأن تايلند هي اأكبر ُم�سدر للأرز في العالم، 	 
ثم تاأتي الهند في المرتبة الثانية.

معلومات عامة
يكمل النظام ال�سم�سي دورة واحدة حول مركز المجرة 	 

كل 230 مليون �سنة تقريبًا. 

من ال�سعب تحديد الوقت في القطبين ال�سمالي 	 
والجنوبي، وذلك ب�سبب تقارب خطوط الطول فيهما.

كانت االأيدي ت�ستخدم لرمي الكرة في لعبة التن�س قبل 	 
ا�ستخدام الم�سارب.

من الكويت
بيت ال�سدو: بيت للتراث تم تاأ�سي�سه عام 1979، من اأجل 	 

المحافظة على �سناعة الن�سيج التقليدي، بني الأول مرة 
من الطين، وكان ذلك عام 1936. ويت�سمن بيوت ال�سعر 

والخيام، وغيرها من االأ�سياء التي ت�سنع من ال�سوف. 

�ساطئ الم�سيلة: من اأكبر ال�سواطئ الموجودة في 	 
الكويت، ويمتد بطول ثلثمئة وخم�سين مترًا، ويمتاز 

برماله البي�ساء اللمعة، والتي ت�سكل مع مياه البحر 
منظرًا طبيعيًا خلبًا، ويت�سّمن ثلثة حمامات لل�سباحة 

لجميع الفئات العمرية.

شخصيات
ال�سيخ محمد متولي ال�سعراوي: عالم دين،  ومن اأ�سهر مف�سري معاني القراآن الكريم في الع�سر الحديث، وكان يلقب باإمام الدعاة.

ولد في اأبريل 1911 في قرية "دقادو�س" بمحافظة الدقهلية، وفي الحادية ع�سرة من عمره حفظ القراآن الكريم، وبعد 
ح�سوله على ال�سهادة االبتدائية، التحق بالمعهد االأزهري الثانوي، وفي عام 1937 التحق بكلية اللغة العربية بجامعة االأزهر.

تقلد عدة منا�سب، منها: وكيل معهد طنطا االأزهري، ومدير مكتب االإمام االأكبر ح�سن ماأمون، كما عين بجامعة الملك عبد العزيز 
رئي�سًا للدرا�سات العليا. وفي 1976 عين وزيرًا للأوقاف الم�سرية، ثم اأ�سبح ع�سوًا في مجمع البحوث االإ�سلمية عام 1980.

وخلل رحلته الدعوية نال ال�سعراوي العديد من الجوائز واالأو�سمة، اأبرزها: و�سام الجمهورية من الطبقة االأولى عام 
1983، وو�سام الدعاة عام 1988، وتوفي- رحمه اهلل، عام 1998 عن عمر يناهز 87 عامًا. 

كلمات
من يحمل الما�سي تتعثر خطاه.	 

الحب ال يتخير منا�سبة، فهو �سالح لكل 	 
منا�سبة.

ال �سيء يقرب بين النا�س مثل العذاب 	 
الم�سترك.

عندما تغ�سب المراأة تفقد ربع جمالها، 	 
ون�سف اأنوثتها.
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لقطة لمعمل حقن الغاز بالمناقي�س. •

د. اأحمد عبد الغني اإبراهيم رئي�س الق�سم الطبي في �سركة البترول  •
الوطنية الكويتية اأثناء فح�س اأحد �سور االأ�سعة في عيادته.

الوطنية: عدد مايو ويونيو 1975
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