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م�شروع رائد
ن�سري باجتاه االنتهاء من �إجن��از م�رشوع الوقود البيئي ،الذي
�سيعمل بعد ت�شغيله على تطوير �إمكانات ال�رشكة ،وي�سهم بالتايل يف
تعزيز مكانة بالدنا على �صعيد �صناعة النفط العاملية ،باعتبارها من
�أبرز الدول املنتجة للنفط على م�ستوى العامل.
يحقق امل�رشوع نقلة نوعية لنا ك�رشكة ،وهو خيار �أملته متطلبات
ال���س��وق ،وج ��اء ليعك�س ح��ر���ص ال�رشكة على ا�ستمرار بقائها
كمناف�س رئي�سي يف �صناعة ال تقبل �أن�صاف احللول ،والبقاء فيها
مرهون مب��دى ما تبذله ال�رشكات الكربى من تطوير ومواكبة
لأحدث النظم والتقنيات.
�سيمكن هذا امل�رشوع ال�ضخم �رشكتنا من �إنتاج م�شتقات نفطية
ومنتجات تتوافق مع موا�صفات بيئية م�ستحدثة ومتقدمة ،ينخف�ض
فيها حمتوى �أك�سيد النيرتوجني والكربيت وامللوثات الأخرى ،كما
�أن��ه �سيعزز من م�ستويات التميز الت�شغيلي واالعتمادية ،و�أداء
ال�سالمة وكفاءة الطاقة يف م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل.
ومن �ضمن فوائد هذا امل�رشوع كذلك توفري فر�ص وظيفية لل�شباب
الكويتي ،وقد مت بالفعل تعيني �أعداد منهم خالل مراحل الإن�شاء،
وينتظر تعيني املزيد مع التقدم نحو الت�شغيل الكامل ،فيما رافق
ذلك تنفيذ برامج تدريب متفوقة لهذه العمالة داخليا وخارجيا ،كي
ت�ؤدي دورها ومهامها على �أكمل وجه.
يعد م�رشوع الوقود البيئي من امل�شاريع ال�ضخمة على امل�ستوى
العاملي ،وهو ي�شمل نطاق �أعمال معقدة ،تتكون من م�سارين هامني
ومرتابطني ،الأول حتديث وح��دات منتجة قائمة ،وال�ث��اين بناء
وحدات جديدة ،وجميع هذا يتم مع املحافظة على �سالمة الت�شغيل
وعلى الوفاء بالتزاماتنا جتاه عمالئنا  ..وهي معادلة �صعبة متكنت
ال�رشكة من اجتيازها بنجاح.

خلود �سعد املطريي

مشاريع
نقلة نوعية لعمليات الشركة

تحديث وحدة مناولة الكبريت
ميثل ت�شغيل وحدة معاجلة الكربيت املجددة ( )Unit - 64مب�صفاة
ميناء الأحمدي ،وت�صدير �أول �شحنة من الكربيت ال�صلب ،عرب ر�صيف
الكربيت مبيناء ال�شعيبة نقلة نوعية لعمليات "البرتول الوطنية"� ،إذ
تتمتع الوحدة ب�سعة تخزين و�سرعة حتميل �أكرب� ،إ�ضافة �إىل املرونة
العالية يف ت�صدير منتجات الكربيت� ،سواء عن طريق ر�صيف الكربيت
اجلديد� ،أو الر�صيف املُجدد يف ميناء ال�شعيبة.
وكانت "البرتول الوطنية" نفذت م�شروعاً لإن�شاء مرافق جديدة،
وحتديث املرافق احلالية ملناولة الكربيت يف م�صفاة ميناء الأحمدي،
بذلت فيه ك��وادر ال�شركة جهود ًا متميزة ،وا�ستطاعت التغلب على
ال�صعوبات والتحديات ،وت َّوجت هذه اجلهود بت�شغيل الوحدة ب�شكل
�آمن ،وح�سب اخلطة املر�سومة.
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جهود كبيرة بذلها
العاملون في المشروع
وروح الفريق الواحد
صنعت الفارق

نواف الع�صيمي

ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ه� ��ذه اجل� �ه ��ود ،ال �ت �ق��ت جملة
"الوطنية" رئ�ي����س ف��ري��ق تن�سيق امل���ش��اري��ع
املجموعة ال�ساد�سة ،وامل�س�ؤولة ع��ن حتديث
الوحدة ،املهند�س نواف الع�صيمي ،حيث حتدث
تف�صي ًال عن عملية التحديث ،وما ت�ضمنته من
�أعمال ،ومردود ذلك على ال�رشكة ب�صفة عامة،
وكان احلوار التايل:
• بداية ،ما طبيعة عمل الوحدة املحدثة،
ومكوناتها وطاقتها الإنتاجية ،و�أهميتها
مل�صفاة ميناء الأحمدي؟ والهدف من عملية
التحديث؟
م ���شروع حت��دي��ث وح ��دة م�ن��اول��ة الكربيت
ال �ق��ائ �م��ة ت���ض�م��ن ت �غ �ي�ير ًا � �ش��ام� ً
لا مل �ع��دات
مناولة الكربيت ال�صلب� ،إ�ضافة �إىل حتديث
وحدات الإنتاج ومرافق التخزين ،حيث يتم
بالوحدة حتويل الكربيت �إىل حبيبات كروية
التحديث تضمن تغييراً
لمعدات إنتاج ومناولة
الكبريت الصلب
ومرافق التخزين

حتديث الوحدة يقلل وقت حتميل البواخر وكمية الغبار املنبعثة من تخزين الكربيت

�صلبة ،وم��ن ث��م ت�صديره كمنتج لعمالء ال�رشكة �أي نق�ص يف متطلبات العمالء ،حيث
م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية ،على ح�سب ق��ام ف��ري��ق تن�سيق امل�شاريع بت�سلم ال��وح��دة
القائمة من امل�صفاة ،وب��د�أ العمل يف جتديدها
املوا�صفات واملعايري العاملية.
وللم�رشوع �أهمية كبرية ،حيث �إنه ميكننا بتاريخ  16مايو .2018
من رفع ال�سعة التخزينية الإجمالية للكربيت • ما الأعمال التي ت�ضمنتها عملية التحديث،
ال�سائل يف وحدة مناولة الكربيت ( Unit-واملعدات اجلديدة التي متت �إ�ضافتها ،وهل
� )64إىل � 7431أل ��ف ط��ن م�ت�ري ،وه��ذه انعك�س ذلك على زيادة الطاقة الإنتاجية
ال�سعة مطلوبة للم�شاريع اجلديدة ،خا�صة للوحدة؟
م�رشوع الوقود البيئي والغاز اجلورا�سي ،ت�ضمنت �أعمال حتديث الوحدة ،ما يلي:
�إ�ضافة �إىل رفع ال�سعة التخزينية للكربيت � -إزالة جميع ال�سيور الناقلة القدمية� ،إ�ضافة
ال�صلب يف الوحدة �إىل � 90ألف طن مرتي� ،إىل �أب ��راج التحويل ،وبناء قواعد خر�سانية
و�أي�ض ًا تقليل وقت حتميل البواخر يف ميناء جديدة لل�سيور الناقلة اجلديدة.
ال�شعيبة ،والتقليل من كمية الغبار املنبعثة  -زيادة �رسعة حتميل ال�سيور الناقلة.
من تخزين الكربيت� ،أو من جراء عملية نقله � -إزال ��ة معدات تخزين وا�سرتجاع الكربيت
القدمية يف امل�ستودعني (،)RMP and FUP
�إىل البواخر.
وبناء قواعد خر�سانية جديدة للمعدات احلديثة.
• كم التكلفة املالية للم�شروع ،والوقت الذي
ا�ستغرقته �أعمال التحديث؟
المشروع يرفع
بلغت تكلفة امل ���شروع  43.927.525دينار
كويتي ،وا�ستغرق تنفيذه ح��وايل � 18شهر ًا.
السعة التخزينية
ومتت عمليات التحديث بعد ت�أكد فريق امل�شاريع
للكبريت السائل إلى
من ت�شغيل وح��دة مناولة الكربيت اجلديدة،
 7431ألف طن متري
و�إنتاج الكربيت بكميات جتارية ،حتى ال تواجه
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�إجراء تعديالت على الوحدة لتح�سني معدل الإنتاج

 تركيب معدات تخزين وا�سرتجاع الكربيتيف امل�ستودعني.
 ع�م��ل ت �ع��دي�لات ل ��وح ��دات �إن��ت ��اج حبيباتالكربيت ،لتح�سني معدل الإنتاج.
 جت��دي��د م �ع��دات حتميل ال�ك�بري��ت ال�صلبلل�شاحنات ،مما ي�سمح ب�إمداد ال�رشكات املحلية
بهذا املنتج.
 �إزالة معدة حتميل الكربيت القدمية للبواخريف ميناء ال�شعيبة بالكامل.
 تركيب معدة حتميل الكربيت للبواخر معجتديد امل�سار الناقل للمعدة.
 جت��دي��د ج�م�ي��ع �أج �ه ��زة و�أن �ظ �م��ة مكافحةاحل ��ري ��ق ،وت��رك �ي��ب �أح� ��دث الأج� �ه ��زة �ضمن
املوا�صفات القيا�سية العاملية.
 جتديد حمطات حتويل الكهرباء باملعداتاحلديثة ،لتوافق الطلب على الكهرباء من قبل
املعدات اجلديدة يف الوحدة.
 جتديد �أجهزة القيا�س يف الوحدة ،مع تبديلجميع الأ�سالك الكهربائية فوق وحتت الأر�ض.

 حت��دي��ث �أن �ظ �م��ة ال �ت �ح �ك��م ،ون �ظ ��ام �إغ�ل�اقال �ط ��وارئ ب�ن�ظ��ام م�ت�ط��ور ي�ضمن احل�صول
على منتجات عالية اجل��ودة ،ويحقق �سال�سة
يف عمليات الت�شغيل ،وي�ق�ل��ل م��ن اخل�سائر
واحلوادث يف الوحدة.
 ت ��زوي ��د ال ��وح ��دة ب� ��أح ��دث �أج� �ه ��زة ك�شفاحل ��رائ ��ق وال � �غ� ��ازات ،ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى �أرواح
العاملني واملمتلكات العامة.
 تزويد الوحدة ب�أجهزة �إزالة وتثبيط جتمعالغبار الذي يحدث جراء انتقال املنتج ما بني
ال�سيور الناقلة ،وت�ساعد على منع احلرائق.
وقد مت االنتهاء من كافة الأعمال امليكانيكية،
و�إ� �ص ��دار ��ش�ه��ادة الت�سليم الأويل للمقاول
بتاريخ � 17أكتوبر  ،2019وذل��ك قبل �شهر
م��ن ال �ت��اري��خ امل�ت�ف��ق عليه ب��ال�ع�ق��د ،وبعدها
مت ال�ب��دء بعمليات الت�شغيل م��ن قبل فريق
امل�صفاة ،مع توفري كافة امل�ساعدات الالزمة
من قبل املقاول.
ومت ت�صدير �أول �شحنة من الكربيت ال�صلب
عن طريق ر�صيف الكربيت املحدث يف ميناء
ال�شعيبة بتاريخ  10دي�سمرب .2019

تحميل البواخر وكمية

• م��ن نفذ عملية ال��ت��ح��دي��ث ،وه��ل متت
اال�ستعانة ب�شركات خارجية؟
املقاول الرئي�سي لتنفيذ امل�رشوع ،هو �رشكة
ديلم الكورية ( ،)DAELIMو�شمل التعاقد

المشروع يقلل وقت
الغبار المنبعثة من
تخزين الكبريت
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اخلدمات الهند�سية ،والتوريد والإن�شاءات
للم�رشوع.
و�إ� �ض��اف��ة للمقاول الرئي�سي للم�رشوع،
�شاركت ثالث �رشكات كويتية ،وهي :الكليب
ل�ل�أع�م��ال امليكانيكية ،و()KENTECK
ل�ل�أع�م��ال الكهربائية وامل �ع��دات الدقيقة،
و( )NBTCللأعمال الإن�شائية.
• ما حجم م�شاركة مهند�سي وفنيي امل�صفاة
بعملية التحديث ،وهل مت �إ�شراك املهند�سني
اجلدد يف هذه العملية؟
مت ت�شغيل ال��وح��دة ب���س��واع��د املهند�سني
الكويتيني وجهودهم املخل�صة طيلة فرتة
امل�رشوع من دوائر :امل�شاريع ،والعمليات،
وال�صيانة ،وب��اق��ي �أق���س��ام امل�صفاة ،ومت
�أي�ض ًا �إ��شراك املهند�سني اجل��دد ،وذلك من
�أج��ل �إك�سابهم اخل�برة العملية وامليدانية
امل�ط�ل��وب��ة ،ويف ذات ال��وق��ت تدريبهم على
معدات و�أجهزة امل�رشوع املختلفة ،وكيفية
التعامل معها.
ثالث شركات محلية
شاركت في تنفيذ
المشروع إضافة
للمقاول الرئيسي

الر�صيف املحدث يف ميناء ال�شعيبة ي�ساهم بالتو�سع يف ت�صدير منتجات ال�رشكة

• هل يوجد ارتباط بني الوحدة ،وم�شروع
إشراك المهندسين
الوقود البيئي ،وما طبيعة هذا االرتباط؟
بسواعد المهندسين
الجدد بالمشروع
بالفعل ي��وج��د ارت �ب��اط ب�ين وح ��دة مناولة
الكويتيين وجهودهم
إلكسابهم الخبرة
الكربيت ،وم�رشوع الوقود البيئي ،حيث
�سيتم �إي �� �ص��ال خ�ط��وط �أن��اب �ي��ب الكربيت
المخلصة في العمل
العملية المطلوبة
ال�سائل للخزانات التابعة لوحدة الكربيت،
• هل هناك ترابط بني عمل وحدة مناولة �سواء الوحدة اجلديدة� ،أو الوحدة القائمة .وي�شكل ت�شغيل الوحدة ب�شكل كامل نقلة
الكربيت اجلديدة ،والوحدة املحدثة ،وما • نود منكم �إعطاءنا �صورة متكاملة عن نوعية لل�رشكة� ،إذ �أ�صبحت تتمتع ب�سعة
عمل وح��دات مناولة الكربيت بال�شركة ،ت�خ��زي�ن�ي��ة �أك �ب�ر و��سرع��ة حت�م�ي��ل ع��ال�ي��ة،
هي طبيعة هذا الرتابط؟
نعم ه�ن��اك ت��راب��ط ب�ين عمل وح ��دة مناولة بعد االنتهاء من حتديث الوحدة القائمة ،بالإ�ضافة �إىل املرونة الكاملة يف ت�صدير
م�ن�ت�ج��ات ال �ك�بري��ت ع ��ن ط��ري��ق ر��ص�ي��ف
الكربيت اجلديدة ،والوحدة القائمة التي و�إن�شاء الوحدة اجلديدة؟
مت حتديثها ،حيث �إنه من املمكن ا�ستخدام م ��ع ال�ت���ش�غ�ي��ل ال�ف�ع�ل��ي ل �ل��وح��دة ال�ق��دمي��ة الكربيت اجل��دي��د� ،إ��ض��اف��ة �إىل الر�صيف
الر�صيف اجلديد لت�صدير الكربيت ال�صلب املحدثة� ،سريتفع كفائتها ،وه��و ما يعمل امل�ح��دث يف ميناء ال�شعيبة ،وه��ذا ي�ساهم
م��ن امل��راف��ق احل��ال�ي��ة ،و�أي���ض� ًا ي��وج��د ربط على تقليل وق��ت حتميل البواخر ،و�أي�ض ًا بالتو�سع يف ت�صدير منتجات ال�رشكة،
بني اخل��زان��ات اجلديدة للكربيت ال�سائل ،تقليل كمية الغبار املنبعثة من عملية حتميل وي��زي��د القيمة امل�ضافة ل �ل�ثروة النفطية
الوطنية.
واخلزانات القائمة.
ونقل الكربيت ال�صلب.
تشغيل الوحدة تم

القطان :امل�شروع مل يواجه م�شاكل �أو معوقات
حول التحديات وال�صعوبات التي واجهها م�رشوع حتديث الوحدة ،وكيف مت الت�صدي لها� ،أكد مهند�س
�أول تن�سيق امل�شاريع علي القطان� ،أن الأعمال كانت ت�سري ب�صورة جيدة ،ومل يواجه امل�رشوع �أي م�شاكل
�أو معوقات تذكر ،وذلك نتيجة اجلهود الكبرية التي بذلها الفريق املعني بتنفيذ امل�رشوع ،وروح الفريق
الواحد التي كانت ت�سود العمل ،والتن�سيق امل�ستمر بني الدوائر املعنية ومقاول امل�رشوع ،من �أجل �إجناز
الأعمال والتعامل املبا�رش مع �أية م�شكالت.
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بيئة
الناتجة عن أعمال المصافي

التنبؤ بتركيز امللوثات الغازية
تهتم �شركة البرتول الوطنية الكويتية كثري ًا ب�إيجاد �آليات ميكن من خاللها التحكم
بامللوثات باختالف �أنواعها ،وتقليلها ب�شكل م�ستمر نظر ًا خلطورتها� ،إذا مل يتم التعامل
معها ب�صورة �صحيحة.
وتتعدد �أن ��واع امللوثات ،حيث ت�شمل الغازية ،وال�سائلة ،وال�صلبة ،والتلوث
ال�ضو�ضائي ،وجميعها لها ت�أثريات كبرية على البيئة والإن�سان ،وخ�صو�صاً االنبعاثات
الناجتة عن االحرتاق ،والتي تت�سبب ب�شكل كبري يف ظاهرة االحتبا�س احلراري.
و�ضمن اهتمامات ال�شركة بحماية البيئة ،واحلد من التلوث� ،أعدت مهند�سة �أول ت�صنيع
مب�صفاة ميناء عبداهلل� ،سلوى العنزي ،درا�سة حول "التنب�ؤ برتكيز امللوثات الغازية
عند م�ستوى �سطح الأر�ض"� ،شرحت فيها �أنواع امللوثات الناجتة عن �أعمال امل�صايف
النفطية ،وكيفية التحكم فيها.

العنزي :مجاالت

واسعة يمكن من
خاللها تحسين
التحكم بالملوثات

املهند�سة �سلوى العنزي

8

العـدد  - 504مار�س

2020

"البرتول الوطنية" تتخذ تدابري متعددة ملنع التلوث وتقليله من م�صدره

ملوثات الغاليات
و�أك��دت العنزي� ،أن ال�سخانات والغاليات
من �أك�بر املعدات التي تنتج ملوثات غازية،
ب�سبب عملية ح��رق ال��وق��ود ،لإن �ت��اج طاقة
حرارية ،ت�ستخدمها امل�صفاة يف �إنتاج بخار
املاء ،وت�سخني لقيم الوحدات ،كما �أن حرق
ال��وق��ود الثقيل ال ��ذي ي�ح��وي ن�سبة كربيت
عالية يت�سبب يف �إنتاج ملوثات غازية عالية.
�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا �سبق ،ه�ن��اك �أي���ض� ًا املخلفات
الغازية الناجتة من وح��دات الكربيت ،والتي
م�ه�م�ت�ه��ا ا��س�ت�خ�لا���ص ال �ك�بري��ت م ��ن خ�ط��وط
املنتجات ،وحتويله ملنتج مفيد ،كما �أن مرافق
حتميل املنتجات البرتولية تعد م���ص��در ًا من
م�صادر امللوثات الغازية بامل�صفاة.

�أنواع امللوثات
و�أو�ضحت العنزي خالل الدرا�سة �أن امللوثات
ال�سائلة ،هي كل امللوثات التي يتم �إر�سالها
�إىل مرافق معاجلة مياه ال�رصف ال�صناعي،
ثم تنتهي بعد ذلك ب�إر�سالها �إىل مياه البحر،
بعد �أن تكون مطابقة للموا�صفات املعتمدة من
الهيئة العامة للبيئة.
�أم��ا امللوثات الغازية ،فهي تتنوع ،كاملركبات
الع�ضوية املتطايرة ،وغاز �أول �أك�سيد الكربون،
وثاين �أك�سيد الكربون ،و�أكا�سيد النيرتوجني،
و�أكا�سيد الكربيت ،والأم��ون�ي��ا ،واجل�سيمات
الدقيقة العالقة باجلو� ،إ�ضافة �إىل االنبعاثات
الغازية الهاربة (املت�رسبة) من بع�ض املعدات،
و�أوعية التخزين.
وق��ائ �م��ة امل �ل ��وث ��ات ال���ص�ل�ب��ة ت���ض��م ك ��ل امل� ��واد
تدابري تقليل التلوث
امل�ستعملة ،مثل :العوامل احلفازة ،ومواد العزل،
وب�شكل ع��ام ،ميكن ال�ق��ول �إن امللوثات الغازية
ت�أثريات بيئية
والفالتر ،واملواد املنتهية ال�صالحية ،و�أي مواد
ملوثة بالزيت ،كالرمل ،وخملفات املباين واملكاتب الناجتة من امل�صفاة ترتبط بنوعية النفط الداخل يف واالهتمام بامللوثات الغازية نابع من ت�أثريها
�أبراج التقطري ،وغالب ًا ما يتم حتديد تدابري معينة الكبري على البيئة والإن �� �س��ان ،حيث تت�سبب
والكافترييا والعيادة الطبية يف امل�صفاة.
ملنع التلوث� ،أو تقليله من امل�صدر ،وهناك جماالت
وا�سعة ميكن من خاللها حت�سني التحكم بامللوثات
قائمة الملوثات
تعتبر السخانات
وتقليلها ب�شكل م�ستمر ،ومن هذه املجاالت:
الصلبة تضم المواد
والغاليات من أكبر
• التقليل من االنبعاثات الناجتة عن �صهاريج
ال�ت�خ��زي��ن وم �ن��اط��ق ن�ق��ل امل �ن �ت �ج��ات ،بتبني
المستعملة والعوامل
المعدات التي تنتج
نظم ا� �س�ترداد ال�ب�خ��ار والأخ �ت ��ام امل��زدوج��ة
الحفازة ومواد العزل
ملوثات غازية
(.)double seals

• تقليل انبعاثات �أكا�سيد الكربيت عن طريق
�إزال� ��ة ال�ك�بري��ت م��ن ال��وق��ود (�إىل �أق���ص��ى حد
ممكن).
• ا�سرتجاع الكربيت من غازات الذيل ()TGT
يف وحدات ا�ستخال�ص الكربيت عالية الكفاءة.
• ا� �س�ت�رج ��اع امل� �ع ��ادن م ��ن امل � ��واد احل �ف ��ازة
امل�ستهلكة التي تقلل من انبعاثات اجل�سيمات.
• ا�ستخدم م��واق��د ()low NOx burners
�أكا�سيد النيرتوجني املنخف�ضة ،لتقليل انبعاثات
�أكا�سيد النيرتوجني.
• جتنب االنبعاثات الهاربة ،واحل��د منها من
خالل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة وال�صيانة
الدورية املنا�سبة.
• احل�ف��اظ على ا�ستخدام ال��وق��ود وف�ق� ًا للحد
الأدنى.
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االهتمام باحلد من امللوثات الغازية نابع من ت�أثريها الكبري على البيئة والإن�سان

االنبعاثات الناجتة عن االحرتاق ب�شكل كبري يف
ظاهرة االحتبا�س احلراري.
ومن الغازات التي لها ت�أثري �ضار على البيئة:
ثاين �أك�سيد الكربون ،وامليثان� ،إ�ضافة �إىل
ثاين �أك�سيد الكربيت ،والذي يعترب ثاين �أكرب
م�ساهم يف التلوث البيئي ،وغ��از �أول �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ،ال ��ذي ل��ه ت ��أث�يرات م�ب��ا��شرة على
�صحة الإن�سان.
وهناك �أي�ض ًا املحارق ذات الدخان الكثيف،
وال �ت��ي ق��د تت�سبب يف ان �ب �ع��اث اجل�سيمات
العالقة الدقيقة ،مبا ي�ؤثر �سلب ًا على اجلهاز
التنف�سي للإن�سان.
مناذج ت�شتت الهواء
وملعرفة تركيز امللوثات عند م�ستوى �سطح
الأر���ض يتم ا�ستخدام "مناذج ت�شتت الهواء-
 ،"Air Dispersion Modulesوهي عبارة
ع��ن ب��رام��ج كمبيوتر ت�ستخدم خ��وارزم�ي��ات
ري��ا� �ض �ي��ة مل �ح��اك��اة ك�ي�ف�ي��ة ت���ش�ت��ت امل �ل��وث��ات
الملوثات الناتجة
من المصفاة ترتبط
بنوعية النفط الداخل
في أبراج التقطير
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 SOXو NOXوCO

واالن �ب �ع ��اث ��ات ،م �ث��ل
و ،CO2وغريها يف اجلو املحيط.
وي �ت��م ت�ط��وي��ر ال �ع��دي��د م��ن من� ��اذج الت�شتت
ب��وا��س�ط��ة وك��ال��ة ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة الأم��ري�ك�ي��ة
( ،)US - EPAوبع�ض مناذج الت�شتت يتم
تطويرها من قبل جهات �أخ ��رى ،ولكن يتم
قبولها من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية،
وتُقبل من ��اذج الت�شتت ه��ذه لال�ستخدام يف
العديد من البلدان.
ويعترب من��وذج ت�شتت غاو�سي (Gaussian
 ،)Dispersion Modelهو الأك�ثر �شيوع ًا،
وه��و م��ن ال�ن�م��اذج املعتمدة م��ن وك��ال��ة حماية
البيئة الأمريكية �أيرمود ( ،)AERMODوهذا
النموذج يعمل على قيا�س درج��ة اال�ضطراب
يف الطبقة اجل��وي��ة ،ويدخل يف نطاقه م�صادر
متنوعة للتلوث ،مثل ،امل�صادر التي تكون على
�شكل م�ساحة� ،أو حجم� ،أوخ ��ط ،كما ميكنه
التعامل مع الت�ضاري�س املعقدة� ،أو امل�سطحة،
�أو احل���ضري��ة� ،أو الريفية ،ويت�ضمن �أي�ض ًا
خوارزميات لت�أثريات البناء وتغلغل الدخان.
قوائم ح�صر االنبعاثات
وي�ستخدم الت�شتت الغو�سي لال�ضطرابات
املنخف�ضة� ،أي ال �ظ��روف اجل��وي��ة امل�ستقرة،
والت�شتت غري الغو�سي للظروف غري امل�ستقرة
(اال�ضطراب ال�شديد).

وت�ت���ض�م��ن ال ��وح ��دة خ ��وارزم �ي ��ات ال�ستنفاد
الأعمدة بوا�سطة الرت�سيب الرطب واجل��اف،
وق��د ا�ستغرق تطوير ه��ذا النموذج  14عام ًا
قبل قبوله ر�سمي ًا من قبل وكالة حماية البيئة
الأمريكية.
ويتم �إع��داد قوائم ح�رص االنبعاثات الناجتة
عن �أعمال امل�صفاة لإدخالها يف منوذج الت�شتت،
وهي تلعب دور ًا مهم ًا يف تطوير اال�سرتاتيجيات
اخلا�صة ب�إدارة جودة الهواء ،وت�شكل الأ�سا�س
لتقييم جناح هذه اال�سرتاتيجيات.
وي�ت��م �صياغة ال�ن�ط��اق والأه � ��داف م��ن ح�رص
االنبعاثات لتحديد م�صادرها ،وحتديد نوعية
امل �ل��وث��ات ،وم��ن ث��م ح�رص مناطق االه�ت�م��ام،
وت�أثريها املحتمل.
وامل�ؤكد �أن املراقبة هي عن�رص حيوي يف �إدارة
ج� ��ودة ال��ه ��واء م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات
ال�لازم��ة للجهة املراقبة ،وو�ضع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات ،وحتديد الأه��داف ،و�ضمان
التقيد باملعايري امل�سموحة.
ُتستخدم "نماذج

تشتت الهواء" لمعرفة
تركيز الملوثات عند
مستوى سطح األرض

أمن
معلوماتي
عقدت اجتماعها الثالث في الكويت

اللجنة الخليجية ألمن
املعلومات السيبراني
مل يعد يقت�صر التكامل بني �شركات النفط بدول جمل�س التعاون اخلليجي على تبادل
املعلومات واخلربات يف جماالت :احلفر واال�ستك�شاف ،والإنتاج ،والتكرير ،فح�سب،
بل �أ�صبح يتعدى ذلك وي�شمل جماالت �أخرى ،منها جمال الأمن املعلوماتي ،من �أجل
بناء منظومات �أمنية م�شرتكة ،ملنع اخرتاق �شبكات املعلومات التكنولوجية والتقنية
يف �أي �شركة باملنظومة اخلليجية.
ويف هذا ال�صدد ،زار م�ؤخر ًا وفد من �شركات نفطية خليجية �شركة البرتول الوطنية
الكويتية ،و�شركة نفط الكويت ،لعقد االجتماع الدوري الثالث لـ "اللجنة اخلليجية
لأمن املعلومات ال�سيرباين" ،للت�شارك يف املعلومات ،وتو�سيع �آفاق التعاون امل�شرتك.

تبادل معلومات
وت���ض��م ال�ل�ج�ن��ة يف ع�ضويتها ك��ل م��ن �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ،و�رشكة نفط الكويت،
و�رشكة "�أرامكو" ال�سعودية ،و�رشكة برتول
�أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ،و�رشكة تنمية نفط
عمان ،و�رشكة نفط البحرين "بابكو".

وه��دف اللقاء ال��ذي ُيعقد ب�شكل �سنوي �إىل
ت�ب��ادل معلومات اال�ستخبارات الإلكرتونية
( ،)Threat Intelligenceوالتي تعترب من
العوامل املهمة وامل�ساعدة يف توفري الكثري
م��ن ال��وق��ت واجل �ه ��د ،وت��زي��د ��سرع��ة ك�شف
التهديدات.

أعضاء اللجنة زاروا
مركز عمليات األمن
السيبراني بالشركة
لالطالع على التجربة

وخ �ل�ال ال �ل �ق��اء ،ق��دم��ت ��ش�رك ��ات" :ال �ب�ترول
الوطنية" ،و"ن �ف��ط ال �ك��وي��ت" ،و"�أرام� �ك ��و"
عرو�ض ًا خمتلفة ،تناولت ع��دد ًا من موا�ضيع
الأمن ال�سيرباين.
وميكن �أن تن�ش�أ تهديدات الهجمات ال�سيربانية
يف �أي مكان ،و�أي وقت ،وت�سبب ��ضرر ًا هائ ًال يف
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�أع�ضاء اللجنة والوفد اخلليجي خالل جولة يف متحف �أحمد اجلابر للنفط

وق��ت ق�صري ج��د ًا ،وه��ذا ال�رضر يتزايد ب�صورة و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن امل��رك��ز ي���س�ت�خ��دم تقنيات
م �� �ض �ط��ردة م ��ع رب� ��ط ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات م�ت�ط��ورة ،ويتمتع ب�إمكانيات عالية ،وي�ضم
واالت�صاالت بالبنية التحتية ذات الأهمية احليوية .فريق عمل متخ�ص�ص يعمل على مدار ال�ساعة
لر�صد �أي هجمات �إلكرتونية تهدد ال�رشكة� ،أو
مراقبة وحتليل
�أي من من�ش�آتها التابعة.
وعلى هام�ش الزيارة ،قام الوفد اخلليجي بزيارة
م��رك��ز عمليات الأم ��ن ال���س�ي�براين يف "البرتول
التزوير عرب الفاك�س
الوطنية" ،وال� ��ذي ي�ع��د الأول م��ن ن��وع��ه بني ك�م��ا ج ��رى خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ع��ر���ض مو�ضوع
ال�رشكات النفطية ال�شقيقة ،ويف املنطقة عامة.
"ال� �ت ��زوي ��ر ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ف ��اك �� ��س" ،وال� ��ذي
وق ��دم ��ت رئ �ي ����س م� ���ش�روع �أم � ��ن امل �ع �ل��وم��ات
ي�ستخدمه من يريدون ا�ستغالل ال�رشكات،
نوف النجار� ،رشح ًا مف�ص ًال للوفد حول مزايا
حيث قام ق�سم �أمن املعلومات لدى "البرتول
وتفا�صيل املركزُ ،مركزة على �أهميته يف الدمج
بني ال�شبكة املعلوماتية وال�شبكة الت�شغيلية الوطنية" بتحقيق �شامل ومو�سع ب�ش�أنه،
يف �آن مع ًا ،مو�ضحة �أن املركز يتميز بخا�صية ومت ع��ر���ض امل��و� �ض��وع م��ن ق�ب��ل حم�ل��ل نظم
مراقبة وحتليل �شبكة التكنولوجيا الت�شغيلية �أمن املعلومات املهند�س علي القالف ،لتعميم
( )OTيف م�صايف ال�رشكة ،ودائ��رة الت�سويق الفائدة على جميع اجلهات املعنية.
املحلي ،وم�رشوع الوقود البيئي ،وكذلك �شبكة وقام �أع�ضاء اللجنة �أي�ض ًا ،ب�صحبة الوفد
اخل �ل �ي �ج��ي ب�ع�م��ل ج��ول��ة يف م�ت�ح��ف �أح �م��د
التكنولوجيا الإدارية (.)IT
اجلابر ،التابع ل�رشكة نفط الكويت ،للتعرف
معلومات االستخبارات
على تاريخ النفط والغاز ،واملعلومات املتعلقة
بهذه ال�صناعة املهمة ،بداية من النظريات
اإللكترونية توفر الوقت
اجل�ي��وف�ي��زي��ائ�ي��ة املتعلقة بت�شكيل النفط
والجهد في سرعة
وال �غ��از� ،إىل عمليات االكت�شاف والإن �ت��اج
كشف التهديدات
والت�صدير.
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ك�شف التهديدات
ومن الأهداف الرئي�سية التي و�ضعتها اللجنة ،تكثيف
اجلهود الرامية �إىل حت�سني الأمن ال�سيرباين ،من خالل
امل�شاركة يف املنتديات واللقاءات وامل��ؤمت��رات وور�ش
العمل والزيارات ال�سنوية ،التي ميكن �أن توفر التعليم
والتدريب ،وا�ستثارة الوعي املطلوب لتحقيق الآتي:
 �إن�شاء عملية �إدارة متكاملة للمخاطر من �أجلحتديد اجلهود الوقائية املتعلقة بالأمن ال�سيرباين،
وو�ضع الأولويات املتعلقة بها.
 تقييم احلالة الراهنة للأمن ال�سيرباين ،و�إعادةتقييمه دوري ًا ،وو�ضع �أولويات الربامج.
 تعاون خمتلف ال�رشكات يف متابعة �أن�شطة البحثوالتطوير التي ت�ستهدف �إدارة املخاطر ال�سيربانية.
 تبادل وجهات النظر يف جماالت الأمن ال�سيرباين. تبادل الإنذارات ب�ش�أن الأخطار� ،أو مواطن ال�ضعف. تقا�سم ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات ع��ن احل ��وادثواال�ستجابة املقابلة.
موظفو "البترول الوطنية"
و"نفط الكويت" قدموا

عروض ًا متنوعة عن
األمن السيبراني

اتفق امل�شاركون يف االجتماع على تبادل اخلربات يف جمال الأمن ال�سيرباين

 ن�رش �أف�ضل املمار�سات العامة املتعلقة بالأمنال�سيرباين والتوجيهات املتعلقة باال�ستجابة
للحوادث وتالفيها.
م�شاركة اخلربات
ومن نتائج فعاليات اللجنة لهذه ال�سنة ،االتفاق
على تبادل اخلربات يف اخت�صا�ص الأمن ال�سيرباين
بني �أع�ضاء اللجنة ،كذلك مت االتفاق على تبادل
املعلومات الأمنية ب�شكل م�ستمر ومبا�رش ،على �أن
تُعقد اجتماعات �شهرية عرب التخاطب الإلكرتوين.
كما مت ع��ر���ض و��ش�رح احلملة ال�ت��وع��وي��ة لأم��ن
املعلومات لدى �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
والتي قامت بها ال�رشكة ،من قبل حملل �أنظمة
املخاطر والتطابق فاطمة ح�سني ،حيث بينت
�أن احلملة التوعوية متت بجهود موظفي دائرة
تقنية املعلومات ،وجرى تطويرها لتتنا�سب مع
جميع ال�رشكات النفطية التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،وحظيت با�ستح�سان كبري من جميع
اللجنة أوصت بضرورة
تبادل البيانات
والمعلومات عن الحوادث
واالستجابة المقابلة

املعنيني واملتخ�ص�صني يف ال�رشكات الزميلة ،كما وقد مت االتفاق على �أن ت�ست�ضيف �سلطنة ُعمان
القت فكرة احلملة ا�ستح�سان �أع�ضاء "اللجنة الفعاليات اخلا�صة بعمل اللجنة يف ال�سنة القادمة.
اخلليجية لأم ��ن املعلومات ال�سيرباين" ،وهي
الفكرة لـ "�أرامكو"
حالي ًا قيد الدرا�سة من قبلها.
اجلدير بالذكر �أن �رشكة "�أرامكو" ال�سعودية،
كانت وراء فكرة ت�أ�سي�س "اللجنة اخلليجية لأمن
املعلومات ال�سيرباين" بني ال�رشكات النفطية
�أع�ضاء اللجنة من م�ؤ�س�سة البرتول يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،للت�شارك يف
الكويتية
املعلومات وتو�سيع �آفاق التعاون امل�شرتك.
وقد ا�ست�ضافت "�أرامكو" فعاليات اجتماع ال�سنة
تر�أ�س اللقاء ال�سنوي الثالث لفعاليات "اللجنة
الأوىل للجنة قبل �سنتني من الآن ،وجرى اللقاء
اخلليجية لأم��ن املعلومات ال�سيرباين" بني
ال�رشكات النفطية يف دول جمل�س التعاون
الثاين يف �رشكة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك"
اخلليجي ،نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
ب��دول��ة الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة خ�لال العام
يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية عبد اهلل
املا�ضي ،وه��ذا ال�ع��ام ك��ان ال ��دور على م�ؤ�س�سة
العجمي ،بع�ضوية كل من:
ال �ب�ترول ال�ك��وي�ت�ي��ة و��شرك��ات�ه��ا ال�ت��اب�ع��ة ،حيث
 م��دي��ر دائ� ��رة تقنية امل�ع�ل��وم��ات يف �رشكة��ش��ارك��ت وف ��ود م��ن ��شرك��ة "�أرام� �ك ��و" ،و�رشكة
البرتول الوطنية الكويتية مهند�س ناجي املري.
"�أدنوك" ،و�رشكة تنمية نفط عمان ،و�رشكة نفط
 رئي�س فريق �أمن املعلومات يف �رشكة البرتولالبحرين "بابكو".
الوطنية الكويتية مهند�س ح�سني الب�ستان.
 مدير دائرة تقنية املعلومات لدى �رشكةنفط الكويت علي النقيب.
 رئي�س فريق �أمن املعلومات يف �رشكة نفطالكويت د .رمي ال�شمري.
ومي �ث��ل ه ��ذا ال �ف��ري��ق م��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول
الكويتية يف اللجنة اخلليجية.

سلطنة ُعمان

تستضيف الفعاليات
الخاصة بعمل اللجنة
في السنة القادمة
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الوقود
البيئي
بمشروع الوقود البيئي

وحدات بدأت التشغيل

م�شروع الوقود البيئي من �أبرز امل�شاريع اال�سرتاتيجية �ضمن اخلطة الإمنائية
لدولة الكويت ،حيث ي�ستهدف حتقيق ركيزة مهمة من ركائز خطة التنمية ،وهي
"اقت�صاد متنوع م�ستدام".
ومازالت اال�ستعدادات تتوا�صل لبدء ت�شغيل امل�شروع ،حيث تعمل الفرق
املختلفة على مدار ال�ساعة لت�شغيل الوحدات واملعدات واملرافق ب�شكل متتابع،
وفق اخلطة املو�ضوعة.
وبالفعل بد�أ الت�سليم والت�شغيل النهائي لعدد من الوحدات الإنتاجية يف امل�شروع،
�سواء الأ�سا�سية� ،أو امل�ساندة ،على �أن يتم ت�سليم الوحدات الأخرى يف امل�شروع
تباعاً ،وت�شغيلها ح�سب اجلدول الزمني املقرر.
وقد �أو�شكت م�صفاة ميناء الأحمدي على االنتهاء من ت�شغيل معظم الوحدات
الكبرية التابعة للم�شروع بحزمة امل�صفاة.
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وحدة إنتاج الديزل
تخفض نسب
الكبريت في المنتج
لعشرة أجزاء بالمليون

م�رشوع الوقود البيئي من �أبرز امل�شاريع اال�سرتاتيجية �ضمن اخلطة الإمنائية لدولة الكويت

�أعمال امل�شروع
وتنق�سم الأع �م��ال يف م���شروع ال��وق��ود البيئي
خالل الفرتة احلالية �إىل ثالثة �أق�سام ،هي:
 -1وحدات مت ت�شغيلها ،وبد�أت الإنتاج.
 -2وحدات حتت الت�شغيل.
 -3وح��دات قاربت على االنتهاء من الأعمال
امليكانيكية ،ا�ستعداد ًا لبدء مرحلة الت�شغيل.
ويف ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��ايل ن�ستعر�ض ع� ��دد ًا من
الوحدات التي بد�أت الت�شغيل مب�صفاة ميناء
الأحمدي.

الوطنية" ،وجتعلها قادرة على مواكبة الطلب
املتزايد على مادة الديزل.
وتقع ال��وح��دة �ضمن جمموعة م��ن ال��وح��دات
الت�شغيلية الواقعة يف املنطقة الثالثة مب�صفاة
ميناء الأحمدي ،الأمر الذي تطلب بذل جهود ًا
كبرية من قبل املعنيني يف امل�صفاة ،لربطها بتلك
الوحدات وبعدة خطوط �إنتاج وتغذية �أخرى،
وم��ن ثم ت�شغيلها بنجاح بح�سب ا�شرتاطات
الأمن وال�سالمة املتبعة يف ال�رشكة.
• وحدة التقطري الفراغي :183
جرى ت�شييدها وفق ًا لأحدث املوا�صفات العاملية،
ب�ط��اق��ة �إن �ت��اج �ي��ة ت���ص��ل �إىل ح� ��وايل � 72أل��ف
برميل من الديزل يومي ًا ،ومت ت�شغيلها بنجاح،
وبا�رشت عملية الإنتاج بح�سب اخلطة املقررة.
وتعترب من �أهم الوحدات التابعة مل�رشوع الوقود
البيئي ،وتقع �ضمن جمموعة م��ن ال��وح��دات
الت�شغيلية يف املنطقة العا�رشة بامل�صفاة ،ومت
ربطها بخطوط �إنتاج وم�ستودعات التخزين
القائمة ،وم��ن ث��م ت�شغيلها بنجاح ،وبح�سب
ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة املتبعة يف ال�رشكة.

• وحدة �إنتاج الديزل منخف�ض الكربيت :144
تقوم بتح�سني نوعية الديزل من حيث تخفي�ض
ن���س�ب��ة ال �ك�بري��ت ،لتلبية امل�ت�ط�ل�ب��ات البيئية
والدولية ،ومت ت�شغيلها وبا�رشت عملية الإنتاج
بح�سب اخلطة املقررة.
وقد جرى ت�شييدها وفق ًا لأح��دث املوا�صفات
ال �ع��امل �ي��ة ،وت�ب�ل��غ ط��اق�ت�ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة ح ��وايل
� 45ألف برميل من الديزل يومي ًا.
وتتميز بالربحية العالية ،وجودة نوعية الديزل
املنتج منها من حيث تخفي�ض ن�سبة الكربيت
�إىل ع���شرة �أج� ��زاء يف امل�ل�ي��ون ،وه ��ي الن�سبة
التي تتما�شى مع املعايري واملتطلبات البيئية • وحدة �إنتاج غاز الهيدروجني :148
والدولية ،ومتطلبات ال�سوق العاملية.
تعد م��ن ال��وح��دات املهمة ج ��د ًا ،ومت ت�شغيلها
و�سوف ت�ساهم يف تعزيز �إمكانيات "البرتول بنجاح و�أم��ان ،ح�سب اجل��دول الزمني املحدد

ل �ه��ا ،وت �ب �ل��غ ط��اق�ت�ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة
نيوتن مرت مكعب� /ساعة ( 60مم ،)SCFD
واحلد الأدنـى من النقــاء  % 99.8هيدروجني،
وحم� �ت ��وي �أك �� �س �ي �ـ �ـ��د ك ��رب ��ون ك �ل��ي �أق � ��ل من
� 10أجزاء يف املليون.
و�سوف توفر هذه الوحدة متطلبات وحدات
م���شروع ال��وق��ود البيئي ،مثل :وح��دة �إزال��ة
ال�ك�بري��ت م��ن امل�ت�خ�ل��ف اجل ��وي ال�ث�ق�ي��ل رق��م
 ،141ووح��دة معاجلة النافثا بالهيدروجني
رقم .135
وتقع هذه الوحدة و�سط عدة وحدات ت�شغيلية
باملنطقة العا�رشة ،وتعترب الوحدة الأويل التي
بد�أت بالإنتاج الفعلي يف هذه املنطقة.
67.100

• وحدة �إزالة الكربيت الهيدروجيني :153
تعترب جزء ًا من املنطقة الثانية بدائرة العمليات
يف امل�صفاة ،ومت ت�شغيلها بنجاح ،وبا�رشت
عملية خف�ض ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني
بح�سب اخلطة املقررة.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوايل  11.6مليون
ق��دم مكعبة قيا�سي يف ال�ي��وم ،وتعمل ب�شكل
كبري على �إزالة وخف�ض كربيتيد الهيدروجني
م��ن  7.7م��ول باملئة �إىل �أق��ل م��ن  100جزء
باملليون لإنتاج غاز الوقود ب�ضغط منخف�ض.
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وحدة �إنتاج غاز الهيدروجني رقم 148

• وحدة معاجلة الغاز بالأمني :150
هي �أول وح��دة مت ت�شغيلها يف جممع الكربيت
اخل��ا���ص مب���شروع ال��وق��ود البيئي يف املنطقة
احل ��ادي ��ة ع ���شر ،وت �ب �ل��غ ط��اق�ت�ه��ا الإن �ت��اج �ي��ة
 500م�ت�ر م�ك�ع��ب ق�ي��ا��س��ي يف ال �� �س��اع��ة ،ومت
ت�صميمها ع �ل��ى �أ� �س��ا���س خ�ف����ض ن���س�ب��ة غ��از
كربيتيد الهيدروجني يف الأمني من � % 4.3إىل
 ،% 0.05مما �أدى �إىل ا�ستخال�ص 21.000
ك �ي �ل ��و غ� � � ��رام� �� /س ��اع ��ة م� ��ن غ � ��از ك�بري �ت �ي��د
الهيدروجني.
وت�ساهم ال��وح��دة ب�شكل مبا�رش يف املحافظة
على البيئة ،من خالل تقليل انبعاثات مركبات
الكربيت ال�ضارة.
• وحدة معاجلة املياه احلم�ضية :156
ت�ع�ت�بر ج� ��زء ًا �أ��س��ا��س�ي� ًا م��ن �أج � ��زاء جممع
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الكربيت اخلا�ص مب�رشوع ال��وق��ود البيئي (وح��دة  ،)174مما ي�ساهم يف املحافظة على
يف املنطقة احل��ادي��ة ع ���شر ،وت�ب�ل��غ طاقتها البيئة من انبعاث الغازات ال�ضارة.
الإنتاجية  220مرت مكعب قيا�سي يف ال�ساعة،
• وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال :125
ومت ت�صميمها لت�ساهم بخف�ض تركيز غاز
تعد �أول وحدة ت�شغيلية من �ضمن وحدات املنطقة
كربيتيد الهيدروجني من  10.000جزء يف
الأوىل بدائرة العمليات ،ومت ت�شغيلها بنجاح.
املليون� ،إىل �أقل من  20جزء باملليون ،وكذلك
وتخت�ص مبعاجلة الغاز امل�سال الناجت من وحدة
تخفي�ض غ��از الأمونيا من  4.400ج��زء يف
وقود ال�سيارات ،ومتد يف الوقت نف�سه وحدات
املليون �إىل �أقل من  50جزء باملليون يف املياه
امل���ص�ف��اة ب��وق��ود الأف � ��ران احل ��راري ��ة ال�ل�ازم
احلم�ضية.
لت�شغيلها ،حيث ت�ساهم يف حت�سني نوعية
وق��د مت ا�ستحداث تكنولوجيا حديثة بهذه
الغاز امل�سال من حيث تخفي�ض الأوليفينات
الوحدة ،تتمثل يف ا�ستخدام �ضواغط ت�ساهم يف
من  20.000جزء يف املليون �إىل �أقل من 100
�إعادة تدوير الغاز امل�صاحب للمياه احلم�ضية
جزء باملليون.
مبعدل  1944كيلو /يوم من خالل �إر�ساله
�إىل وح��دة معاجلة غ��از ال��وق��ود يف امل�رشوع

وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال رقم 125

و�صممت الوحدة لتح�سني ورفع جودة منتج
ُ
الأيزوبينتان ،ليتوافق مع اخل�صائ�ص املطلوبة
للمنتج بتقليل ن�سبة الكربيت.
وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوايل  8.000برميل يف
اليوم ،حيث ت�سهم يف تقليل الكمية الكلية للكربيت
من  750جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء باملليون.

• وحدة ف�صل الأيزوبينتان :137
ه��ي �أول وح��دة معاجلة متكاملة ج��دي��دة تقع
�ضمن وحدات املنطقة ال�سابعة بدائرة عمليات
ال �غ��از ،ومت ت�شغيلها ب�ن�ج��اح ،وتبلغ طاقتها
الإنتاجية ح��وايل  42.000برميل يف اليوم،
حيث ت�سهم ب�شكل فعال يف تطوير املنتج النهائي
ع��ن ط��ري��ق م ��زج "الأي��زوب �ي �ن �ت��ان" ،لتح�سني • وحدة ف�صل الأيزوبيوتان :146
الأوكتني يف منتج اجلازولني ،وتقليل الإ�ضافات مت ت�صميمها مب�صنع ال �غ��از مب�صفاة ميناء
الكيميائية ال�ضارة بالبيئة ب�شكل ملحوظ.
الأحمدي ،لتح�سني وف�صل منتج الأيزوبيوتان
م��ن ال�غ��از الطبيعي ،بطاقة ا�ستيعابية تبلغ
• وحدة معاجلة الأيزوبينتان :138
تقع �ضمن وح ��دات املنطقة ال�سابعة بدائرة  6.800برميل يف ال�ي��وم ،حيث توفر مرونة
لت�شغيل و�إم��داد (وحدة  )46بالغاز املطلوب.
عمليات الغاز ،ومت ت�شغيلها بنجاح.
وتقع الوحدة �ضمن وح��دات املنطقة ال�سابعة
بدائرة عمليات الغاز.

• وحدة معاجلة املياه :163
تبلغ طاقتها الت�شغيلية  330م�تر مكعب يف
ال�ساعة ،وتعد من الوحدات املهمة يف احلفاظ
على البيئة ،وه��ي م��ن �ضمن وح ��دات املنطقة
احلادية ع�رش ،وتقوم مبعاجلة املياه الناجتة عن
عمليات الت�صنيع ،والتي تكون خمتلطة بزيوت
ومواد هيدروكربونية وكيميائية ،ويتم ف�صلها
على م��راح��ل متعددة ع�بر الف�صل الفيزيائي
ب��اخ�ت�لاف الكثافة والف�صل البيولوجي من
خالل البكترييا وعملية الف�صل الكيميائي.
وبعد هذه املراحل ت�صبح مياه �صاحلة لال�ستخدام
يف عميات التكرير ،وتنظيف املفاعالت ،وتعبئة
خ��زان��ات مياه احل��ري��ق ،وم��ا زاد عن ذل��ك يعترب
مطابق للموا�صفات العاملية واملوا�صفات التابعة
للهيئة العامة للبيئة ،ويتم �أر�ساله �إىل البحر.
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مناسبات

مدير التحرير السابق يوثق مسيرتها

"الوطنية" 45 ..عامًا من التميز ()2-2
يتوا�صل حديثنا يف اللقاء التايل مع مدير حترير جملة الوطنية
(ال�سابق) �إبراهيم �صقر ،ل�يروي لنا عرب ال�سطور التالية مراحل
خمتلفة من م�سرية املجلة املمتدة عرب  45عاماً ،والتي و َّثقت خاللها
بالن�ص وال�صورة؛ �شهر ًا ب�شهر؛ وعاماً بعام ،مراحل تطور �شركة
البرتول الوطنية الكويتية ،وم�شاريعها العمالقة التي �أطلقتها يف بداية
الثمانينات من القرن املا�ضي ،ومواكبتها لإيقاع هذا التطور الكمي
والنوعي الذي �أحدثته تلك امل�شاريع ..و�إىل تفا�صيل احلوار:
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صقر :فخور بما

أنجزت وأعتبر

صداقاتي في الشركة
أهم المكاسب

فكرة �إ�صدار "ملحق الوطنية" لقيت ترحيب ًا كبري ًا

• حدثنا ع��ن ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي م��رت بها
املجلة ،والأ�سباب التي �أدت لإ�صدار ملحق
الوطنية؟
غي �صورة �صناعة
يف عام  1980حدث تطور ّ
ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وذل ��ك ب�ع��د �إن���ش��اء
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،التي �أعادت توزيع
املوارد النفطية الكويتية على �أ�سا�س قطاعي.
وتولت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية �إدارة
قطاع تكرير النفط وت�صنيع الغاز ،ف�أ�صبحت
م�س�ؤولة عن م�صايف النفط الثالث (ال�شعيبة،
وميناء الأح �م��دي ،وميناء ع�ب��داهلل) ،وم�صنع
الغاز يف ميناء الأحمدي ،وازداد عدد العاملني
فيها �إىل �أكرث من �ستة �آالف موظف ،وازدادت
احل ��اج ��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة ،ب� ��ازدي� ��اد الأن �� �ش �ط��ة،
و�أ�صبحت جملة "الوطنية" غ�ير ق ��ادرة على
تغطية كل هذه الأن�شطة ،وخا�صة و�أنها جملة
�شهرية ،وكانت الأخبار تت�أخر �أحيان ًا قرابة
إعادة إصدار

"الوطنية" بعد

التحرير الصعوبة
األكبر التي واجهتنا

ال�شهرين ،قبل �أن ت�صل �إىل قرائها يف ال�رشكة،
وبقية ال�رشكات النفطية.
وتقدمت عندئذ باقرتاح مرفق بخطة مف�صلة
�إىل �إدارة ال�رشكة ب�إ�صدار ن�رشة �أ�سبوعية
متخ�ص�صة لتغطية �أخ�ب��ار و�أن�شطة ال�رشكة
باللغتني العربية والإجنليزية ،وبعد درا�سة
الإمكانيات املتاحة ،تقرر املوافقة على �إ�صدار
"ملحق الوطنية" الن�صف ��ش�ه��ري ،ولقيت
الفكرة ترحيب ًا كبري ًا ،لدرجة �أن العدد الأول
حمل لقا ًء �شخ�صي ًا مطو ًال مع رئي�س جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب �آنئذ �أحمد املطري،
ثم مقابالت مع �أع�ضاء الإدارة العليا ،ومدراء
الدوائر يف الأعداد الالحقة.
وك ��ان "ملحق الوطنية" اب �ت �ك��ار ًا ج ��دي ��د ًا يف
اال�سرتاتيجية الإع�لام �ي��ة ،وق��د ن�سجت على
منوالنا �رشكات عديدة فيما بعد ،وخا�صة يف
القطاع النفطي.
وقد �أظهر ق�سم الإعالم كفاءة ملحوظة� ،سواء
يف �إ� �ص��دار امل�ج�ل��ة� ،أو امل�ل�ح��ق ،وان���ض��م �إلينا
حم ��ررون وخم ��رج �صحفي متفرغ ،وك�ن��ا قد
ت�ع��اق��دن��ا م��ع م���ص��وري��ن حم�ترف�ين ،بحيث مل
يكن يحدث �أي ن�شاط يف امل�صايف ال�ث�لاث� ،أو
بالت�سويق املحلي� ،أو غ�يره� ،إال ويقوم حمرر
وم�صور بتغطيته ب�شكل واف ،وك��ان �إخ��راج

امللحق يتم يف الق�سم ،و ُيطبع يف �إحدى املطابع
املعروفة ،وي�صدر وتوزع �آالف الن�سخ منه يف
مواعيده.
ويف بداية الثمانينات من القرن املا�ضي� ،أطلقت
ال���شرك��ة امل���ش��اري��ع ال�ع�م�لاق��ة ال �ث�لاث��ة ،التي
�أحدثت قفزة نوعية كربى يف �صناعة التكرير
الكويتية ،وهي :م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء
الأح �م��دي ،وم ���شروع حت��دي��ث م�صفاة ميناء
عبداهلل ،وم�رشوع تطوير �آخر ُ�سمي م�رشوع
الإ�ضافات اجلديدة.
ومت �إ� �ض��اف��ة ع ���شرات ال ��وح ��دات وامل���ص��ان��ع
�إىل امل�صفاتني املتقادمتني ،و�إن�شاء وحتديث
�أر��ص�ف��ة التحميل ،وك��ان��ت م�شاريع طموحة
ج ��د ًا ،بلغت كلفتها �أك�ثر م��ن �أرب�ع��ة مليارات
دوالر يف ذلك احل�ين ،وعمل فيها �آالف العمال
واملهند�سني.
وقد توىل ق�سم الإع�لام مواكبة �إيقاع التطور
الكمي والنوعي ال��ذي حتدثه ه��ذه امل�شاريع،
"ملحق الوطنية"

كان ابتكاراً جديداً
في االستراتيجية
اإلعالمية للشركة
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�أحمد املزيعل الرئي�س ال�سابق لفريق الإعالم و�إبراهيم �صقر مدير حترير جملة "الوطنية"

وواكبتها جملة "الوطنية" بالن�ص وال�صورة
��ش�ه��ر ًا ب�شهر ،وواك�ب�ه��ا امللحق يف ك��ل ع��دد،
وق ُدمت برامج تلفزيونية عديدة ،و�أنُتج فيلم
وثائقي عن كل م�رشوع� ،إ�ضافة �إىل عقد ندوات
وحما�رضات متعددة.
وتوهج الن�شاط الإعالمي يف تلك الفرتة ،ولقيت
دائرة العالقات العامة دعم ًا و�إ�شادة ،لي�س من
الإدارة العليا فح�سب ،بل من جماهري العاملني
يف ال�رشكة ،وك��ان �أدا�ؤه���ا الإع�لام��ي مرموق ًا
حتى بني م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها
التابعة.
• كيف تعاملتم مع احتياجاتكم لل�صور
الفنية ،و�صور وحدات امل�صايف؟
يف الأع��داد الأوىل كنا قد وقعنا عقد ًا مع �إحدى
ال�رشكات املتخ�ص�صة للقيام بالعمل ال�صحفي
ب�أكمله ،مبا يف ذلك توفري م�صورين حمرتفني،
لكن العقد مل يطل ك �ث�ير ًا م��ع ه��ذه ال�رشكة،
إخراج الملحق كان
يتم في القسم
وتوزع آالف النسخ
منه في مواعيده
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وعندما قررنا االعتماد على �أنف�سنا يف �إ�صدار
جملة "الوطنية" كنا دائ �م � ًا نتعاقد م��ع �أح��د
امل���ص��وري��ن امل �ح�ترف�ين ،لتلبية ح��اج��ات�ن��ا من
ال�صور ،وخا�صة مللحق الوطنية.
• هل كانت �صفحات و�أبواب املجلة تغطي
متطلبات القراء داخل وخارج ال�شركة؟
كانت املجلة يف البداية �أقرب ما تكون �إىل مطبوعة
ثقافية ومنوعة ،وكان الغالف كما �أ�سلفت يحمل
لوحة فنية لأح��د الر�سامني الكويتيني ،ولكن
بعد �أن �أ�صبحت ال�رشكة ت�ضطلع مب�س�ؤولية
قطاع النفط وت�صنيع الغاز بالكامل ،وما نتج
عن ذلك من ارتفاع كبري يف عدد ونوعية العاملني
يف ال�رشكة ،فقد تقرر حتويلها �إىل جملة تُعنى
ب�ش�ؤون الطاقة ح�رصي ًا ،م��ن حيث الأخ�ب��ار
املحلية والعاملية واملقاالت والتحقيقات ..الخ.
�أم ��ا ال�غ�لاف فقد �أ��ص�ب��ح ع���صري� ًا يعتمد على
خيال امل�صمم ،و�أعطى هذا التغيري للمجلة هوية
جديدة لقيت ترحيب ًا بارز ًا.
• م��ا ب�ين يناير
ً
�أ�صدرت "الوطنية"  500ع��ددا ،واكبتم
وعاي�شتم هذه التجربة منذ بداياتها ،ماذا
يعني هذا الرقم لكم بعد  44عاماً؟
�إن ��ه يعني يل ال�ك�ث�ير ،فلقد �ساهمت بفعالية
 ،1975ون��وف��م�بر2019

يف حتقيق منجزات �إعالمية ل�رشكة البرتول
الوطنية ،كانت مثا ًال يحتذى به بني ال�رشكات
الكويتية الكبرية.
ومن جانبي ،كنت م�ساهم ًا فعا ًال يف هذا النجاح
�إىل جانب زم�لاء لعبوا دور ًا هام ًا �أي�ض ًا ،من
�أمثال الأ�صدقاء �أحمد املزيعل ،وب��در رحيم،
وبا�سل الدبو�س ،ونبيل البدر ،وغريهم كثريون
ال �أرى املجال يت�سع لذكر �أ�سمائهم.
وقد عانينا بع�ض ال�صعوبات يف العمل الإعالمي
�إجما ًال ،ولكن ال�صعوبة الأكرب التي واجهتها
جملة "الوطنية" ،ه��ي �إع� ��ادة �إ� �ص��داره��ا بعد
حترير دولة الكويت من الغزو الغا�شم.
وب�شكل ع��ام �أن��ا فخور مب��ا �أجن ��زت يف املجلة
وامللحق واملطبوعات املختلفة ،بل ويف �رشكة
ال �ب�ترول الوطنية الكويتية ع�م��وم� ًا ،و�أع�ت�بر
ال �� �ص��داق��ات ال �ت��ي حظيت ب�ه��ا يف ك��ل م��واق��ع
ال ���شرك��ة ،وح �ت��ى يف الإدارة� ،أه ��م املكا�سب
ال�شخ�صية.
مجلة "الوطنية"
واكبت بالنص والصورة
المشاريع العمالقة
التي أطلقتها الشركة

بيئة

برنامج عرضته الشركة في معرض البيئة األول

كشف التسرب وإصالحه

احرتام البيئة ،واحلفاظ على ال�سالمة والأم��ن ،من القيم الرئي�سية التي
حتر�ص عليها �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،من �أجل توفري بيئة عمل
�صحية وخالية من احلوادث يف مواقع العمليات املختلفة.
وتطبيقاً لذلك ،ت�شارك ال�شركة يف الفعاليات والأح��داث التي تهتم بالبيئة،
حيث �شاركت م�ؤخر ًا يف معر�ض البيئة الأول ،الذي نظمته �شركة نفط الكويت
يف خيمتها مبحافظة الأحمدي� ،ضمن عدد كبري من ال�شركات النفطية واجلهات
الر�سمية التي عر�ضت �أف�ضل املمار�سات واحللول البيئية ال�سليمة لديها.

"البترول الوطنية"تحرص
على المشاركة في
الفعاليات واألحداث
التي تهتم بالبيئة
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ال�شمروخ واخلتالن ت�رشحان �أهمية االربنامج يف ك�شف وحتديد �أي ت�رسب للغازات

�أف�ضل تطبيقات البيئة
وخ�لال املعر�ض ،عر�ض فريق البيئة بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،برنامج "ك�شف
و�إ� �ص�لاح الت�رسبات"(Leak Detection
 ،)and Repair- LDARوهو �أحد �أف�ضل
التطبيقات البيئية ال�ت��ي تطبقها "البرتول
الوطنية" ،حيث ��شرح��ت مهند�ستا البيئة،
فاطمة ال�شمروخ ،ونورة اخلتالن ،للح�ضور
تفا�صيل الربنامج ،ومراحل تطويره.
وت�ع��د مرحلة اكت�شاف ال�ت���سرب��ات الغازية
و�إ�صالحها� ،أح��د املكونات الرئي�سية لنظام
�إدارة ال��روائ��ح (Odor management
 ،)system- OMSوه� ��و ن �ظ ��ام ي�ه��دف
للتقليل من الروائح الناجتة عن الت�رسبات غري
املرئية ،من خالل تبني �أف�ضل اال�سرتاتيجيات
للتخل�ص من هذه الت�رسبات.
الشمروخ :البرنامج
يكشف أي تسرب
للغازات وإصالح
التشققات والتآكل
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وقالت ال�شمروخ� ،إن "برنامج "ك�شف و�إ�صالح
الت�رسبات" ي�ستخدم للك�شف وحت��دي��د �أي
ت�رسب للغازات ،و�إ�صالح �أي ت�شققات �أو ت�آكل
بالأنابيب� ،أو املعدات ،وفق �أف�ضل تكنولوجيا
حت�ك��م م�ت��اح��ة ،مل�ق��اوم��ة االن �ب �ع��اث��ات �رسيعة
ال�ت�ب�خ��ر ،وت�سهيل م�ه��ام ع�م��ال ال�صيانة"،
مبينة �أن ال�رشكة طورت الربنامج با�ستخدام
�أح��دث التقنيات العاملية يف هذا املجال ،لتبد�أ
يف ا�ستخدام ج�ه��از الأ��ش�ع��ة ال�ضوئية حتت
احل �م��راء ،وب��ال�ت��ايل تقليل احل��اج��ة لعمليات
املراقبة بنظام "النقطة تلو النقطة".

�إىل  8مراحل ،وهي:
 -1تطوير قاعدة البيانات.
 -2الك�شف عن الت�رسب.
 -3حتديد الت�رسبات.
 -4التعرف على عنا�رص الت�رسب.
�	-5إجراء عمليات �إ�صالح �أولية.
�	-6إجناز الإ�صالح النهائي.
�	-7إعادة القيا�س واالختبار.
 -8دمج قاعدة البيانات ،وحتليل النتائج.
وبعد �إمت ��ام ه��ذه امل��راح��ل ،تكون ال�رشكة قد
حددت م�صدر الت�رسب ،و�سببه ،ومتكنت من
�إ�صالحه ،واحتفظت بالدرو�س امل�ستفادة من
عملية االكت�شاف والإ�صالح.

التحكم يف االنبعاثات
و�أو�ضحت �أن الربنامج يتم ا�ستخدامه على
م�صادر الت�سرب
نطاق وا�سع يف امل�صانع الكيميائية ،و�صناعة وعن م�صدر ،و�سبب الت�رسب يف املعدات ،وكيفية
النفط يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أجزاء التحكم به� ،أ�شارت ال�شمروخ �إىل �أن ال�صمامات،
�أخرى من العامل ،وقد قامت "البرتول الوطنية"
بتنفيذه مبوجب معطيات نظام �إدارة العمليات
منذ ع��ام  ،2009لتكون من �أوائ��ل ال�رشكات
"البترول الوطنية" من
التي ا�ستخدمته يف الكويت وال�رشق الأو�سط،
أولى الشركات التي
ليدعم منهجيتها للتحكم يف االنبعاثات �رسيعة
استخدمت البرنامج
التبخر.
بالكويت والشرق األوسط
وتُق�سم ال�رشكة العملية التي يقوم بها الربنامج

الختالن :البرنامج يغطي

مصفاتي ميناء األحمدي
وميناء عبداهلل ومشروع
الوقود البيئي

�أو الو�صالت� ،أو امل�ضخات ،قد تكون م�صادر الت�رسب ،مو�ضحة �أن
الت�رسبات الأك�ث�ر �شيوع ًا ع ��ادة م��ا ت�ك��ون م��ن و��ص�لات �أخ ��ذ العينات،
وال�ضواغط ،و�أجهزة تخفيف ال�ضغط ،واخلطوط املفتوحة.
وهنا يكون ال�سبب الرئي�سي لالنبعاثات من ال�صمامات واملو�صالت ،هو
ف�شل مانعات الت�رسب� ،أو احل�شوة ،ب�سبب الت�آكل العادي� ،أو ال�صيانة
الدورية غري ال�صحيحة.
وب َّينت ال�شمروخ� ،أنه ميكن للمن�ش�آت التحكم يف االنبعاثات الناجتة من
ت�رسب باملعدات عن طريق تنفيذ برنامج "ك�شف و�إ�صالح الت�رسبات"� ،أو
عن طريق ا�ستبدال املعدات امل�شكوك فيها مبكونات �أقل ت�رسيب ًا ،م�شرية
�إىل �أن معظم لوائح ال�رشكات بخ�صو�ص ح��االت ت�رسب ال�غ��ازات من
املعدات ،ت�سمح مبزيج من طريقتي التحكم امل�شار �إليهما.
نطاق التطبيق
وحول نطاق تطبيق الربنامج يف ال�رشكة ،قالت املهند�سة نورة اخلتالن،
�إن "الربنامج يغطي م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،والدوائر
التابعة مل�صفاة ال�شعيبة (�سابق ًا) ،ومرافق الت�سويق املحلي ،كما �سيتم
تطبيقه على الوحدات اجلديدة التابعة مل�رشوع الوقود البيئي".
و�أ�ضافت �أن الربنامج له عدة فوائد ،تتمثل يف:
 التقليل من املواد الهيدروكربونية يف الهواء ،ومن انت�شار االنبعاثات�رسيعة التبخر يف مواقع العمل ،وبالتايل خف�ض تكلفة هذه االنبعاثات.
 زيادة �سالمة العاملني وامل�شغلني يف املن�ش�آت ،وانخفا�ض تعر�ض املجتمعاملحيط لأي غازات� ،أو ملوثات بيئية ،وجتنب �إجراءات الإغالق الق�رسي،
والإيفاء بااللتزامات القانونية يف امل�ستقبل.
و�أو�ضحت �أنه بتطبيق الربنامج ،زادت كفاءة عملية الك�شف عن ت�رسب
امل��واد الهيدروكربونية بال�رشكة ،خا�صة بعد ا�ستخدام كامريا الأ�شعة
حتت احلمراء ،وهو ما �أدى �إىل تقليل اجلهد ،وتوفري الوقت املهدر يف
حتديد �أماكن الت�رسب يف املواقع ،م�شرية �إىل �أن��ه مبجرد اكتمال دورة
املراقبة ،يتم �إن�شاء �أوامر �إ�صالح جلميع املعدات ،وم�سببات الت�رسب.
وتك�شف كامريات الأ�شعة حتت احلمراء ( )FLIRت�رسب الغاز ب�سهولة،
وق��د �ساهمت ه��ذه ال�ك��ام�يرات يف ت�ف��ادي ح ��وادث حمتملة يف الكثري من
احلاالت ،وذلك عن طريق حتديد الت�رسبات التي ال ميكن ر�ؤيتها بالعني
امل�ج��ردة� ،أو حتديدها بوا�سطة الأج�ه��زة والأدوات العادية ،حيث يتم
العثور على الغاز بوا�سطة الأ�شعة حتت احلمراء.
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معالم من
بلدي

التميز واإلبداع المعماري
تحفة فنية شاهدة على
ّ

مركز الشيخ جابر األحمد الثقايف
يعد مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف ،الواقع على �شاطئ ال�شويخ ،حتفة
فنية �شاهدة على التم ّيز والإبداع املعماري واحل�ضاري يف الكويت.
وقد افتتح هذا ال�صرح الثقايف برعاية وح�ضور ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،يف �أكتوبر عام ،2016
لي�صبح واحد ًا من �أهم امل�شاريع الثقافية احل�ضارية على م�ستوى دولة
الكويت واملنطقة.
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اختيار موقع
للمركز على شارع
الخليج أضفى عليه
أهمية سياحية

م�سارح وقاعات املركز �شهدت �إقامة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

حتفة هند�سية
ويعد املركز حتفة هند�سية ذات �شقني� ،أولهما،
الت�صميم امل�ستوحى من العمارة الإ�سالمية،
وال��ذي يتيح ل ��زواره فر�صة التمتع باملنظر
الداخلي للمركز ،والت�صميمات الهند�سية
اجلميلة للقاعات وامل�سارح.
وال�شق الثاين ،يتمثل يف اختيار موقع مميز
على �شارع اخلليج العربي ،وه��و ما �أ�ضفى
�أهمية �سياحية للمركز ،ت�ضاف �إىل �أهميته
الثقافية والفنية.

من اخلارج بكتل متعددة االنك�سارات ،ت�سمح
بانعكا�س �أ�شعة ال�شم�س من فتحات متعددة،
تختلف باختالف �ساعات النهار.
وزار املركز منذ افتتاحه ،وحتى يناير 2020
نحو مليون و� 500أل��ف زائ ��ر ،كما �شهدت
م�سارحه وقاعاته �إقامة �أكرث من  250فعالية
ثقافية وفنية� ،شارك بها �أكرث من � 6آالف فنان
وفنانة ،بتخ�ص�صات خمتلفة ،من �أكرث من 35
دول��ة حول العامل ،ليحقق املركز خالل فرتة
ق�صرية من عمره �إي ��رادات للدولة جت��اوزت
 4.5مليون دينار.

قام فريق �إن�شائه بالعمل لي ً
ال ونهار ًا ملدة 22

�شهر ًا ،من �أج��ل �إجن ��ازه ،وه��ي م��دة قيا�سية
لت�صميم وبناء م�رشوع بهذا احلجم.
وا�ستخدم يف بناء هذا ال�رصح � 21أل��ف طن
م��ن احل��دي��د ،و� 52أل��ف م�تر مربع م��ن م��اده
التيتانيوم ،لك�ساء املباين من اخلارج� ،إ�ضافة
�إىل كميات هائلة من املواد الإن�شائية الأخرى.

مباين املركز
ويتخذ امل��رك��ز م��ن �ساحة العلم من�صة له،
ع�ل��ى م�ساحة تبلغ � 214أل ��ف م�تر م��رب��ع،
ت�ضم حدائق وم�ساحات خ�رضاء ،و�أربعة
جواهر مرتا�صة
مبان رئي�سية ،ون��اف��ورة راق�صة ،ومرافق
وق ��د � ُ��ص �م��م امل ��رك ��ز ع �ل��ى ��ش�ك��ل  4م��ا��س��ات
بداية الفكرة
تخدم الزوار ،مع توفري مواقف تت�سع لنحو
م�ترا��ص��ة ب �ج��وار بع�ضها ال�ب�ع����ض ،ومي��زج تعود فكرة �إن�شاء مركز جابر الأحمد الثقايف،
� 3200سيارة.
ت�صميم امل�رشوع بني ال�ضوء والظل ،ويتميز وخروجه بهذا الت�صميم الإبداعي �إىل الإدارة
الهند�سية يف ال��دي��وان الأم�ي�ري ،وه��ي فكرة
زار المركز منذ
المركز فاز بالعديد
م�ستنبطة م��ن ت��اري��خ ال �ك��وي��ت وح��ا��ضره��ا
وم�ستقبلها ،باعتبارها كانت وال تزال جوهرة
افتتاحه  1.5مليون
من جوائز اإلبداع
اخلليج ،ومركز �إ�شعاع ح�ضاري يف املنطقة.
شخص ُ
وأقيم به
المحلية والعالمية
ويعد امل�رشوع من �أ�رسع امل�شاريع الهند�سية
 250فعالية متنوعة
لجمال تصميمه
العاملية ،م��ن حيث الت�صميم والتنفيذ ،فقد
25

ت�صميم املركز م�ستوحى من العمارة الإ�سالمية ويعد حتفة هند�سية متم ّيزة

ب�سعة  354مقعد ،وقاعة اجتماعات.
وت �� �ش � ّك��ل ن ��اف ��ورة امل ��رك ��ز �إ� �ض��اف��ة للمعامل
ال�سياحية واجل�م��ال�ي��ة يف ال�ك��وي��ت ،وتتميز
ب ��إط�لال �ت �ه��ا ال �� �س��اح��رة و�أل ��وان��ه ��ا ال��زاه �ي��ة
وت�شكيالتها اجلميلة ،حتى �أنها باتت مق�صد ًا
يجذب �إليه �أنظار زوار املركز.

وتختلف امل�ب��اين الأرب �ع��ة للمركز م��ن حيث
الغر�ض ال��ذي ُ�صممت لأج�ل��ه ،فكان �أكربها
مبنى امل�سارح مب�ساحة � 10آالف مرت مربع،
وي�ضم امل�رسح الوطني ال��ذي يت�سع حلوايل
� 2000شخ�ص� ،إ�ضافة �إىل م�رسح الدراما
ال � ��ذي ي�ت���س��ع ل� �ـ � � 700ش �خ ����ص ،وم ���سرح
اال�ستديو (للربوفات) ب�سعة � 200شخ�ص.
جوائز عاملية
�أم ��ا امل�ب�ن��ى ال �ث��اين ،ف�ه��و م��رك��ز املو�سيقى،
ال��ذي يقع على م�ساحة � 7آالف م�تر مربع ،وجل �م��ال ت�صميم امل��رك��ز ،ف ��از ب��ال�ع��دي��د من
وي�ضم قاعة ال�شيخ جابر العلي املو�سيقية،
ال �ت��ي ت�ت���س��ع ل �ـ �� 1200ش�خ����ص ،وال �ق��اع��ة
مدر�سة املو�سيقى
امل�ستديرة ،وتت�سع حل��وايل � 600شخ�ص،
ق��ام املركز با�ستحداث مدر�سة املو�سيقى
ف�ض ًال عن مكتبة ومدر�سة املو�سيقى ،التي
للأطفال والنا�شئة من �سن � 6إىل � 12سنة،
ت�ضم م�ساحات متنوعة خم�ص�صة للتدريبات
لتعلم املو�سيقى وفق منهج تربوي معا�رص
والأن�شطة التعليمية اجلماعية.
ي�شمل كافة الآالت.
وخُ �ص�ص املبنى الثالث للم�ؤمترات ،ويحتوي
وت �ه��دف امل��در� �س��ة �إىل اح�ت���ض��ان امل��واه��ب
املو�سيقية ل�ل�أط �ف��ال يف ال �ك��وي��ت ،والأخ ��ذ
على قاعة �سينما تت�سع لـ � 430شخ�ص ًا ،وقاعة
ب��امل�ن��اه��ج املو�سيقية امل �ع��ا��صرة والفاعلة
متعددة الأغ��را���ض تت�سع ل�ـ � 520شخ�ص ًا،
واملنت�رشة حول العامل ،خللق جتربة تعليمية
�إ�ضافة �إىل قاعة خم�ص�صة للمحا�رضات ب�سعة
ممتعة ،و�إب ��راز هوية الكويت املو�سيقية،
� 122شخ�ص ًا.
�إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س "�أورك�سرتا" وفرقة
وامل�ب�ن��ى ال��راب��ع ي�شتمل ع�ل��ى ق��اع��ة املكتبة
للمو�سيقى العربية من الأطفال والنا�شئة
وامل�ستندات التاريخية ،وق��اع��ات �إ�ضافية
املوهوبني.
ملحقة بها للقراءة ،وم�رسح متعدد الأغرا�ض
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جوائز الإبداع ،حيث فاز يف يوليو عام 2017

بجائزة املباين الإبداعية يف املنطقة العربية
والإفريقية ،التابعة جلائزة املباين العاملية،
عن فئتي �أف�ضل م�رشوع هند�سي ،و�أف�ضل
م�رشوع عن فئة الهند�سة الداخلية لفئة مباين
القطاع العام.
كما ح�صل يف �أغ�سط�س  2017على جائزة
"مريت" لأف�ضل امل�شاريع العاملية التي متنحها
جملة "�أي �إن �آر" الأمريكية املتخ�ص�صة يف
قطاع الهند�سة املعمارية ،ويف �سبتمرب من
نف�س العام حقّق �إجناز ًا جديد ًا بفوزه بجائزة
�أف�ضل ت�صميم داخلي يف مباين القطاع العام
مبهرجان الت�صميم الداخلي التجاري بدبي،
كذلك ح�صل على جائزة جملة "ميد العاملية"،
ك�أف�ضل �رصح ثقايف وتراثي يف منطقة اخلليج
ال �ع��رب��ي ل �ع��ام  ،2018وذل� ��ك م��ن الناحية
املعمارية والإن�شائية.

امل�صدر:

• موقع مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف
الإلكرتوين www.Jacc-kw.com

محاضرة
محاضرة نظمتها دائرة التدريب والتطوير الوظيفي

القيادة االنتقالية
بح�ضور الرئي�س التنفيذي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية وليد البدر،
وع��دد من نوابه ،نظم فريق �إدارة القدرات بدائرة التدريب والتطوير
الوظيفي ،حما�ضرة عن القيادة االنتقالية� ،ضمن برنامج "�إدارة القدرات"،
الذي �أطلقته ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية.
قدمت املحا�ضرة ،التي �أقيمت يف م�سرح املكتب الرئي�سي ،ع�ضو جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ح�سنية ها�شم ،حيث ا�ستعر�ضت خاللها
التحديات التي واجهتها خالل رحلة عملها يف �شركات امل�ؤ�س�سة ،والتي امتدت
لنحو  35عاماً� ،شغلت خاللها منا�صب قيادية متعددة يف قطاعات :الإنتاج،
والتكرير ،والبرتوكيماويات ،وا�ستطاعت الت�أقلم معها ،وقبول التحدي،
والنجاح يف كل منها ،وحتقيق �إجنازات وطنية ل�صالح دولة الكويت.

هاشم :تحقيق مستقبل

مشرق لصناعة النفط

يتطلب تدريب وإعداد
قيادات شابة
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الرئي�س التنفيذي وعدد من نوابه ي�ستعمون ل�رشح ها�شم عن التحديات التي تواجه �صناعة النفط

حتديات
و�رشحت ها�شم التحديات التي تواجه �صناعة
ال�ن�ف��ط وال �غ��از يف ال �ك��وي��ت ،وكيفية حتقيق
م�ستقبل م�رشق لهذه ال�صناعة ،عرب تدريب
الكوادر الوطنية ،و�إعداد قيادات �شابة قادرة
على حتمل م�س�ؤوليات القطاع النفطي ،الذي
يعد العمود الفقري القت�صاد الكويت.
وب َّينت �أن م�صطلح "القيادة االنتقالية" ،يعني
"�أ�سلوب قيادة ُي�شجع فيه القادة موظفيهم،
وي�ل�ه�م��ون�ه��م ،وي�ح�ف��زون�ه��م ع�ل��ى االب �ت �ك��ار،
ويحافظون على التغيري الذي ي�ساعد على منو
جناح ال�رشكة يف امل�ستقبل".
و�أو�ضحت �أن �إدارة �رشكات النفط الوطنية،
تتطلب مهارات قيادية خا�صة ،و�أن املوظفني
��س��وف يحتاجون يف م�سارهم نحو القيادة
�إىل التوجيه والتدريب اجليد ،واال�ستعداد
بربامج تدريبية ،كربنامج "�إدارة القدرات"
املطبق يف "البرتول الوطنية".
القيادة االنتقالية
ُتشجع الموظفين

وتلهمهم وتحفزهم
على االبتكار
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م�ستقبل �صناعة النفط
وحت��دث��ت ع��ن م�ستقبل ال���ص�ن��اع��ة النفطية يف
البالد ،م�شرية �إىل �أن �صناعة النفط والغاز يف
الكويت و�صلت �إىل نقطة حتول ،حيث ننتقل من
الهيدروكربونات �إىل �صناعة الطاقة املتكاملة،
وما يرتبط بها من �أ�سواق ومنتجات وتقنيات
حديثة ،وكذلك بناء كفاءات قيادية جديدة ،الأمر
الذي ميثل �آفاق ًا م�رشقة جديدة ل�صناعة النفط
والغاز ،مبينة �أن جميع �سيناريوهات الطلب على
الطاقة ت�شري �إىل ا�ستحواذ الوقود الأحفوري
على ح�صة مهمة يف العقد املقبل ،وم��ن ثم ف�إن
املنتجني الذين يتميزون بانخفا�ض تكلفة الإنتاج،
مثل الكويت ،ميكن �أن يظلوا مرنني وفاعلني
يف ال�سوق ،ولكن هذا يتطلب منا يف ذات الوقت
ت�رسيع كفاءة الطاقة يف حقولنا ،وم�صافينا،
وتطوير ا�ستخداماتنا للطاقة ال�شم�سية.

عنا�صر القيادة
و�أ��ش��ارت �إىل �أن القيادة االنتقالية تت�ضمن
�أربعة عنا�رص ،هي:
 -1الت�أثري امل��ث��ايل :ه��و �أن ي�ق��دم القيادي
منوذج ًا مثالي ًا للموظفني يثري �إعجابهم.
 -2االحرتام ال�شخ�صي :هو �أن يظهر القادة
اهتمام ًا حقيقي ًا باحتياجات وم�شاعر �أتباعهم.
 -3الدافع املل ِهم :يجب �أن يكون لدى القادة
القدرة على �إلهام املتابعني لهم وحتفيزهم.
 -4التحفيز الفكري :ي�شجع القادة �أتباعهم
ليكونوا مبتكرين.
وحددت ها�شم ،اخلطوات التي يجب اتباعها
للو�صول �إىل القيادة االنتقالية ،وت�شمل:
� -1إع����داد ال ��ر�ؤي ��ة :مت �ث��ل ه� ��ذه اخل �ط��وة
البداية ،على �أن يكون للر�ؤية ه��دف يجذب
املتابعني �إليها.
 -2ت�سويق الر�ؤية :هي خطوة طويلة املدى،
درو�س م�ستفادة
يجب �أن تكون م�ستمرة لبناء �شبكة قوية من وقالت ها�شم� ،إن "هناك العديد من الدرو�س
الإمكانات العالية.
 -3و�ضع خريطة ط��ري��ق :وج���ود فكرة
التأثير المثالي
وا�ضحة عن الوجهة التي تريد ال�رشكة �أن
تبلغها ،يجعلها م�ستعدة ملواجهة التحديات.
واالحترام الشخصي
 -4حتمل امل�س�ؤولية :على القادة �أن يتواجدوا
ِ
الملهم عناصر
والدافع
يف ال���ص�ف��وف الأم��ام �ي��ة ،لتعزيز االل �ت ��زام بني
القيادة االنتقالية
العامليني ،وحتمل نتائج قراراتهم يف حال اخلط�أ.

التغري احلا�صل يف ملف الطاقة يتطلب مهارات جديدة لدى العاملني للتعامل معه

والتجارب التي ميكن �أن ت�ستفيد منها الأجيال
اجلديدة ،ففي ثمانينيات وت�سعينيات القرن
املا�ضي ،مت اال�ستفادة من جممل الت�أثريات
اخلارجية يف تكوين وت�شكيل كفاءات وطنية،
حيث حفزت ق�ضية الغزو الغا�شم املواهب
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ظ�ه��ور ،ول�ع�ب��ت دور ًا ك �ب�ير ًا يف
�إع ��ادة ال�رشكات النفطية �إىل م��ا كانت عليه
قبل ال�غ��زو ،وحتويلها �إىل �رشكات ناجحة،
فقد كانت الق�ضية امل�شرتكة كفيلة لتوحيد
الأجيال من عمال ،وموظفني ،وقادة ،من �أجل
الو�صول �إىل الهدف ،وهو �إعادة بناء �رشكات
القطاع النفطي".
وتابعت ب��ال�ق��ول�" :أم ��ا حت��دي��ات ال�ي��وم فهي
خم�ت�ل�ف��ة ،ح �ي��ث مي ��ر ق �ط��اع ال �ن �ف��ط وال �غ��از
بتحول منوذجي ،مما يلزم ال�رشكات النفطية
الكويتية ب�إدارة عدد كبري من املهنيني ال�شباب
اجلدد ،كما �أن التغري احلا�صل يف ملف الطاقة
�سيتطلب ظ�ه��ور م �ه��ارات ج��دي��دة ،ل��ذا ف ��إن
تحديد أهداف
الشركات بوضوح
يجعلها مستعدة
لمواجهة التحديات

الأجيال ال�شابة ،هي م�صدر الإلهام لتحقيق
امل�صلحة الوطنية ،وتنفيذ الر�ؤية امل�ستقبلية
على �أر�ض الواقع".
و�أ� �ض��اف��ت "مب ��ا �أن ازده� ��ار ال�ك��وي��ت يعتمد
على الإي� ��رادات النفطية ،ل��ذا الب��د �أن تكون
ال�رشكات النفطية الوطنية واعدة يف امل�ستقبل،
والب��د �أي�ض ًا �أن نعمل على ا�ستكمال �سل�سلة
القيمة امل�ضافة للنفط ،بتحويله �إىل منتجات
نهائية وبرتوكيماوية".

حقائق و�أرقام
�أو�ضحت ها�شم �أن ن�سبة الإناث الالتي يعملن
يف امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة ،بلغت ،% 16
ا�ستحوذت الوظائف الفنية على  % 67من
هذه الن�سبة ،واملنا�صب يف الإدارة الو�سطى
وامل�ستوى التنفيذي على  ،% 12م�شرية �إىل
�أن الكويت كانت رائ��دة تاريخي ًا يف توظيف
ال�ن���س��اء ،و�أن امل�ستقبل ي�ح�م��ل امل��زي��د من
امل�ساهمات الن�سائية يف جماالت التقنية ،حيث
�إن �أك�ثر من  % 70من الطالب يف الربامج
التعليمية الهند�سية من الإناث.
ويف ختام املحا�رضة ،ك َّرم الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة وليد البدر ،الها�شم على ما قدمته
من درو�س وخربات.

�ضغوط القطاع
و�أملحت ها�شم �إىل �أن ال�رشكات النفطية الكويتية
متر ب�ضغوط خارجية وداخلية ،تتمثل يف حتقيق
�أهداف الإنتاج ،وتنفيذ م�شاريع تكرير عمالقة،
ودخول الرقمية يف ال�صناعة النفطية ،واملحافظة
على البيئة ،ومواجهة تغريات الأ�سواق العاملية،
وكذلك التحول التدريجي نحو الطاقة املتجددة،
ل��ذا يتعني على ال�ق��ادة احلاليني وامل�ستقبليني
م��واج �ه��ة ه� ��ذه ال �ت �ح ��دي ��ات ،ع�ب�ر دع� ��م ر�ؤي� ��ة
وا�سرتاتيجية القطاع النفطي  ،2040مبا يخدم
ا�سرتاتيجية الكويت اجلديدة  ،2035وكذلك
تنويع م�صادر ال��دخ��ل يف االقت�صاد الوطني،
وت�أمني نفقات ر�أ�سمالية كبرية ،لتمويل م�شاريع
جديدة ،كم�شاريع �إنتاج البرتوكيماويات.
و�أكدت �أن ال�رشكات بحاجة �إىل تكثيف تطوير
قيادتها ،عرب برنامج "تطوير القدرات" ،واملعني
ب��إع��داد امل�ه��ارات امل�ستقبلية املطلوبة مل�ستقبل
�صناعة النفط والغاز.
تواجد القادة في
الصفوف األمامية
يعزز االلتزام
بين العاملين
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دورات
تدريبية
دورة تدريبية ّ
نظمتها مجموعة التصنيع األمثل

تحليل أسباب الربح والخسارة
تنظم �شركة البرتول الوطنية الكويتية دورات تدريبية داخلية ملوظفيها
ب�صفة دورية ،وذلك متا�شياً مع ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
لالهتمام بالعن�صر الب�شري ،الذي تعتربه امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة
الرثوة احلقيقية.
و�ضمن هذا الإط��ارّ ،
نظمت جمموعة الت�صنيع الأمثل دورة تدريبية
ملهند�سي ال�شركة يف نادي بيت الوطنية ،للتعريف ب�أ�س�س ربحية ال�شركة،
وحتليل �أ�سباب الربح واخل�سارة.

الفيلكاوي :الشركة
تعمل بشكل

مستمر على تنمية
مواردها البشرية

حمدون ،وح�رضها  15مهند�س ًا ومهند�سة ،من
دائرتي التخطيط ال�شامل ،واخلدمات الفنية،
وجمموعة الت�صنيع الأمثل.
واف �ت �ت��ح ح �م��دون ال � ��دورة ب ��إع �ط��اء ن �ب��ذة عن
الربحية و�أهميتها ،وتاريخ البدء بها ،والعوامل
التي ت�ؤثر عليها� ،إ�ضافة �إىل طرق ح�سابها،
وعمليات حتليل نتائج ربح وخ�سارة ال�رشكة.

يف البداية ،قال مدير جمموعة الت�صنيع الأمثل
�أح �م��د ال�ف�ي�ل�ك��اوي� ،إن "دورة �أ��س����س ربحية
ال�رشكة وحتليل �أ�سباب الربح واخل�سارة ،هي
ا�ستمرارية ملا �سبق من دورات نظمتها وقدمتها
املجموعة ،بهدف تدريب مهند�سي التخطيط،
وو�ضعهم يف م�ستوى العمل وامل�ساهمة الفعالة
مع الفرق الأخرى املتخ�ص�صة يف هذا اجلانب
الربحية و�أهميتها
املهم بال�رشكة".
اتفاقية التزويد
وق ��د ق ��ام ب���إع ��داد وت �ق��دمي ال� ��دورة م�ست�شار
و�أ��ض��اف �أن "البرتول الوطنية" تعمل ب�شكل التخطيط يف جمموعة الت�صنيع الأمثل �أحمد وتناولت الدورة كيفية ارتباط الربحية ب�شكل
م�ستمر على تنمية امل ��وارد الب�رشية لتحقيق
ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،عن
طريق اال�ستفادة من خربات املوظفني الطويلة
واملتميزة ،والت�شجيع وامل�ساعدة على نقلها
للموظفني واملهند�سني اجل ��دد ،وف��ق حلقات
تدريبة متنوعة يتم تنظيمها داخلي ًا.
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الفيلكاوي ي�ؤكد �أن ال�رشكة تعمل ب�شكل م�ستمر على تنمية مواردها الب�رشية

مبا�رش مع اتفاقية التزويد بني م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،و�رشكة البرتول الوطنية الكويتية،
والتي تو�ضح املعلومات املطلوبة من ال�رشكة
ب�شكل �شهري ،لبدء عمل ح�ساب الربحية ،كما
تطرقت �إىل طريقة �إعداد املعلومات املطلوبة من
كميات وخوا�ص اللقيم امل�ستلم ،كالنفط اخلام
والغاز ،واملنتجات النهائية ،وغري النهائية التي
مت بيعها للأ�سواق املحلية والعاملية ،واملنتجات
التي مت تبادلها بني امل�صايف وم�صنع الغاز،
وخمزون اخلزانات يف �آخر ال�شهر� ،إ�ضافة �إىل
ذلك ،تن�ص االتفاقية على ذكر املنتجات التي مت
ا�ستريادها من اخلارج لتغطية حاجات ال�سوق
املحلي� ،أو احتياجات وحدات ال�رشكة.
و�شهدت ال��دورة �أي�ض ًا �رشح كيفية املراجعة،
والت�أكد من �صحة جميع البيانات عن طريق
ال �ت��وازن امل ��ادي ب�ين اللقيم ال��داخ��ل والإن�ت��اج
اخلارج وكمية الفاقد.
وتعرف املهند�سون امل�شاركون فيها على كل
م��ا يتعلق بالربحية ،كذلك مت بيان عمليات
ح�ساب �أ�سعار املخزون بطريقة دائرة املالية
املعتمدة عاملي ًا.

حمدون قدم نبذة
عن الربحية
وأهميتها والعوامل
التي تؤثر عليها

ال�رشكة لل�سوق املحلي وال�ع��امل��ي ،وق��د بينت
ال ��دورة طريقة ح�ساب ه��ذه الر�سوم ،و�سبب
دف�ع�ه��ا للم�ؤ�س�سة ،ك�م��ا ��شرح��ت ال�ع��دي��د من
الر�سوم وامل�رصوفات والإي ��رادات الأخ��رى،
وغريها من العنا�رص امل�ؤثرة يف عملية احت�ساب
ربحية ال�رشكة ،وبعد تقدمي جميع املعلومات
ال�سابقة للح�ضور ،مت تو�ضيح عملية احت�ساب
هام�ش الربحية.
و�أو� � �ض� ��ح ح� �م ��دون� ،أن � ��ه ب �ن ��اء ع �ل��ى ه��ام����ش
الربحية وامل�صاريف التي تدفعها ال�رشكة من
�أج��ور الأي ��دي العاملة ،وم�صاريف الت�شغيل
وال�صيانة ،وتكاليف امل��واد والعقود وغريها،
ي�ت��م ح���س��اب ال��رب��ح �أو اخل �� �س��ارة ال�صافية
لل�رشكة ،وهو الرقم النهائي ال��ذي يبني �أداء
ال�رشكة املايل ب�شكل عام.

�أ� �س �ب��اب ال��رب��ح �أو اخل �� �س��ارة ،م��ن خ�لال
تقييم وح�ساب �أداء امل�صايف وم�صنع الغاز،
و�أ�سعار ال�سوق العاملي للنفط اخلام والغاز،
و�أ� �س �ع��ار املنتجات النهائية ،وت�غ�ير هذه
الأ�سعار وفق ًا للوقت ،مع مالحظة الفارق
بني �سعر النفط اخلام واملنتجات النهائية،
وت� ��أث�ي�ر م �� �ص��اري��ف ال ���شرك��ة ع �ل��ى عملية
احت�ساب الربحية.
ومن اخلطوات الهامة �أي�ض ًا لإجراء حتليل
م �ت ��وازن ودق �ي ��ق� ،أن ي�ت��م م �ق��ارن��ة جميع
النتائج ال�سابقة للربحية مبختلف البيانات
يف ال�سنوات ال�سابقة.

انطباعات
وق��د �شهدت ال ��دورة تفاع ًال ك�ب�ير ًا م��ن قبل
احل���ض��ور ،متثل يف جمموعة م��ن الأ�سئلة
الفنية والعملية من واق��ع الأع�م��ال اليومية
لل�رشكة ،حيث �أجاب كل من مدير املجموعة
�أحمد الفيلكاوي ،وم�ست�شار التخطيط �أحمد
حمدون ،على اال�ستف�سارات ،ودعموا ذلك
ب�أمثلة حية من واقع العمل.
و�أ�شاد احل�ضور مبحتوى الدورة ،متمنيني
ر�سوم الت�سويق
تكرارها يف جم��االت خمتلفة ومتنوعة ،من
حتليل الربحية
وتعد ر�سوم الت�سويق �أحد البنود امل�ؤثرة على
الربحية ،وهي ر�سوم تدفعها ال�رشكة مل�ؤ�س�سة وخالل الق�سم الثاين من ال��دورة ،مت �رشح �أج��ل زي��ادة الدعم الفني واملعنوي لهم من
البرتول الكويتية ،مقابل عمليات بيع منتجات �أه ��م اخل �ط��وات ال �ت��ي تتبع ل�ل��و��ص��ول �إىل ذوي اخلربات الطويلة بال�رشكة.
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بأقالمكم
ينقسم إلى  3أنواع

اندماج الشركات
�صدر قانون ال�شركات ع��ام  ،1990ومل يتناول تنظيم عملية
االندماج ،ومع �سعي بع�ض الكيانات االقت�صادية ،مثل ،البنوك،
لتعزيز مراكزها املالية ،عقب التحرير من العدوان العراقي الغا�شم
عام  ،1991ظهرت احلاجة لتنظيم عمليات االندماج ،ومن ثم �أ�ضيف
الباب ال�سابع �إىل قانون ال�شركات القدمي لينظم هذه العملية.
�أما قانون ال�شركات اجلديد رقم ( )1ل�سنة  ،2016فقد َّ
نظم عملية
االندماج ،يف املواد من � 255إىل .262

يهدف االندماج
إلى تجميع رؤوس
األموال وتوسيع
رقعة نشاط الشركة

�إعداد امل�ست�شار /زكريا عبدال�سالم
م�ست�شار �أول ال�ش�ؤون املالية والإدارية
الدائرة القانونية

�أنواع االندماج
ال�رشكات ،ميكن اال�ستفادة منها بالقطاع النفطي )1( ،ل�سنة  ،2016ثالثة �أنواع من االندماج،
وي�رشح املقال التايل ،تعريف االندماج ،و�أنواعه ،يف حالة الرغبة يف اندماج �رشكة �أو �أكرث مع ًا من وهي االندماج بطريقة ال�ضم ،وبطريقة املزج،
و�إجراءاته ،والفارق بينه وبني ال�سيطرة ،حتى ال�رشكات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وبطريقة االنق�سام وال�ضم.
يكون ل��دى ال�ق��ارئ معلومات كافية عن اندماج تناولت املادة  255من قانون ال�رشكات رقم • االندماج بطريقة ال�ضم:
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قانون ال�رشكات اجلديد نظم عملية االندماج يف املواد من � 255إىل 262

يعرف االندماج بطريقة ال�ضم ،ب�أنه "حل �رشكة،
�أو �أكرث ،ونقل قيمتها املالية �إىل �رشكة قائمة".
و�أو�ضحت املادة  256الإج��راءات املتبعة يف
حالة االندماج بهذه الطريقة ،وهي كالآتي:
 -1ي �� �ص��در ق� ��رار م ��ن ال ���شرك��ة امل ُ�ن��دجم��ة
بحلها.
ُ -2تقِّوم �صايف �أ�صول ال�رشكة املندجمة.
 -3تُ�صدر ال�رشكة الداجمة قرار بزيادة ر�أ�س
مالها.
 -4يتم توزيع زيادة ر�أ�س املال على ال�رشكاء
يف ال�رشكة املندجمة.
• االندماج بطريقة املزج:
ُي �ع��رف االن ��دم ��اج بطريقة امل ��زج "ب�أنه حل
�رشكتني� ،أو �أكرث ،وت�أ�سي�س �رشكة جديدة،
وتنتقل �إليها ذمة كل من ال�رشكات املندجمة".
وتناولت امل ��ادة  257م��ن ق��ان��ون ال�رشكات
الإج ��راءات التي يتم اتباعها يف حالة ال�ضم
بطريقة املزج ،وهي على النحو التايل:
 -1ي �� �ص��در ق � ��رار م ��ن ك ��ل م ��ن ال ���شرك��ات
املندجمة بحلها.
ُ -2ت�ؤ�س�س ال�رشكة اجلديدة وفق ًا للأو�ضاع
املن�صو�ص عليها يف قانون ال�رشكات.
ُ -3يخ�ص�ص لكل ��شرك��ة مندجمة ع��دد من

احل�ص�ص ،يوزع على ال�رشكاء يف كل �رشكة
من ال�رشكات املندجمة.
• االندماج بطريقة االنق�سام وال�ضم:
ميكن تعريف االندماج بطريقة االنق�سام وال�ضم
"ب�أنه تق�سيم الذمة املالية لل�رشكة �إىل جزئني� ،أو
�أكرث ،وانتقال كل جزء �إىل �رشكة قائمة".
ويعترب االندماج بطريقة ال�ضم الأكرث �شيوع ًا يف
الواقع العملي ،وال يقع �إال بني ال�رشكات التي
تتمتع بال�شخ�صية املعنوية ،ويخرج من ذلك:
 -1ما يتم بني ال�رشكة� ،أو الهيئة ،التي ال
يكون لها ال�شكل القانوين لل�رشكة.
 -2نقل ملكية �أ�صل من �أ��ص��ول ال�رشكة �إىل
�رشكة �أخرى.
 -3نقل قطاع من ن�شاط �رشكة �إىل �رشكة �أخرى.
الهدف من االندماج
ويعد الهدف من عمليات االن��دم��اج ،هو جتميع
ر�ؤو� ��س الأم� ��وال ،وتوحيد اجل�ه��ود ،وتو�سيع
رقعة ن�شاط ال�رشكة.
�أما ال�سيطرة (ال�ستحواذ) ،فهي �أمر خمتلف،
حيث تقوم فيها ال�رشكة بال�سيطرة على �رشكة
�أخرى ،وذلك� ،إما عن طريق �رشاء �أ�صولها� ،أو
جزء من تلك الأ�صول.

وعلى هذا الأ�سا�س ،ميكن التفريق بني االندماج
وال�سيطرة ،وفق ًا للآتي:
 -1االندماج ي ��ؤدي النتهاء ال�رشكة املندجمة،
بينما ال�سيطرة ال ت�ؤدي لذلك ،وحتتفظ ال�رشكة
ب�شخ�صيتها املعنوية.
 -2االندماج يتم فيه التفاو�ض بني ال�رشكات
املندجمة� ،أما ال�سيطرة فتتم بطريقة اجلرب عن
طريق �رشاء الأ�سهم من البور�صة.
 -3يتم االندماج حتت مظلة قانون ال�رشكات،
�أما ال�سيطرة فتكون يف ظل قانون �سوق الأوراق
املالية ،وقواعد التداول بالبور�صة.
 -4االندماج ي�ؤدي حللول ال�رشكة الداجمة حمل
ال�رشكة املندجمة ،فيما لها من حقوق ،وما عليها
من التزامات ،بينما ال ت�ؤدي ال�سيطرة �إىل ذلك.

املراجع:

• ق ��ان ��ون ال� ���ش�رك ��ات ال �ك��وي �ت��ي امل �ق ��ارن
�أ .د� .أحمد عبدالرحمن امللحم– طبعة .2015
• حم ��ا��ض�رات يف ال ���شرك��ات ال�ت�ج��اري��ة
�أ .د .هاين �رسى الدين -عام .2012
• ال ���شرك��ات ال �ت �ج��اري��ة �أ .د� .سميحة
القليتوى -عام .2018
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علوم
وتكنولوجيا
عند علماء العرب

علم الفلك

ق��ادت الآي��ات القر�آنية علماء العرب وامل�سلمني �إىل علم الفلك،
فا�ستقطب عنايتهم واهتمامهم ،ومل يكن هذا االهتمام مق�صور ًا على
املتخ�ص�صني فح�سب ،بل �إن الكثري من حكام العرب وامل�سلمني يف
امل�شرق واملغرب �شغفوا بهذا العلم وتعلقوا به.
ولقد ُذكرت بع�ض �أ�سماء الكواكب بق�صائد العرب يف اجلاهلية قبل
ظهور الإ�سالم ،مما يدل على �أنهم كان لديهم بع�ض املعرفة عن
مبادئ هذا العلم� ،إال �أنه مل ُيعرف ب�صفته العلمية امل�ستندة على
التجارب الفلكية �إال يف الع�صر العبا�سي ،نتيجة تالحم احل�ضارات
الفار�سية والهندية واليونانية وغريها ،مع احل�ضارة الإ�سالمية
التي بد�أت تت�شكل بعد الفتوحات الإ�سالمية.
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العرب اهتموا بعلم
"األنواء" لمعرفة

حالة الطقس ومواعيد
سقوط األمطار

تفوق علماء العرب وامل�سلمني يف ر�صد حركات املجموعات ال�شم�سية ومدارات الكواكب ال�سيارة

درا�سة الكواكب
وقد كان للعرب اهتمامات بالغة بعلم "الأنواء"،
مل�ع��رف��ة ح��ال��ة ال�ط�ق����س ،لأن �ه��م ك��ان��وا يف �أ��ش��د
احلاجة �إىل املطر ال�ستمرار حياتهم ،ومبرور
الزمن وت�شكل احل�ضارة الإ�سالمية� ،ضاعف
علماء العرب وامل�سلمني جهودهم يف الدرا�سة،
وحت�سني �أجهزتهم الفلكية ،وتفوقوا يف ر�صد
ح��رك��ات امل �ج �م��وع��ات ال�شم�سية ،وم� ��دارات
الكواكب ال�سيارة ،وو�ضعوا قوانني ح�سابية
وجداول ريا�ضية لكثري من الكواكب ،من حيث
احلركة وال�رسعة والبطء ،وغريها.
وب��رع علماء العرب وامل�سلمني يف درا�سة علم
الفلك ،حر�ص ًا منهم على فهم الآي��ات القر�آنية
ترِي لِ ُ ْ�س َت َق ٍّر َل َها َذ ِلكَ
الكرمية مثلَ ( :وال�شَّ ْم ُ�س َ ْ
َت ْقدِي ُر ا ْل َعزِي ِز ا ْل َعلِي ِم* َوا ْل َق َم َر َق َّد ْرنَا ُه َمنَا ِز َل َحتَّى
َعا َد َكا ْل ُع ْر ُجونِ ا ْل َق ِد ِمي*ال ال�شَّ ْم ُ�س َي ْن َبغِي َل َها �أَ ْن
ُت ْدر َِك ا ْل َق َم َر َوال ال َّل ْي ُل َ�سا ِب ُق ال َّن َها ِر َو ُك ٌّل ِف َف َلكٍ
اهتم المسلمون

بعلم الفلك كثيراً
وبنوا المراصد في
مناطق متعددة

َي ْ�س َب ُحونَ ) ،و(فَال �أُقْ�سِ ُم ِ َب َواق ِِع الن ُُّجو ِم َو�إِ َّن ُه
َلق ََ�س ٌم َل ْو َت ْع َل ُمونَ َعظِ ي ٌم) ،و( َو ُه � َو ا َّل�ذِي َج َع َل
َل ُك ُم الن ُُّجو َم ِل َت ْه َت ُدوا ِب َها ِف ُظلُ َماتِ ا ْل َ ِّب َوا ْل َب ْح ِر
َق ْد ف ََّ�صلْنَا الْ آ َياتِ ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ) ،ومتيزوا عن
غريهم من ال�شعوب الأخ��رى ب�إقامة املرا�صد
الفلكية ،التي انت�رشت يف البالد الإ�سالمية.
مرا�صد متعددة
واهتم حكام امل�سلمني يف الع�صور املختلفة بعلم
الفلك كثري ًا ،حيث بنى اخلليفة امل�أمون مر�صد ًا
عظيم ًا يف حي ال�شما�سية يف بغداد ،و�آخر على
قمة جبل قا�سيون بدم�شق ،وبنى احلاكم ب�أمر
اهلل الفاطمي مر�صد ًا كبري ًا على جبل املقطم
قرب القاهرة ،وبنى �أي�ض ًا العديد من املرا�صد،
مثل :مر�صد �أ�صفهان ،ومر�صدي �أنطاكية،
ومر�صد دم�شق ،ومر�صد �سمرقند.
وا�ستفاد علماء العرب وامل�سلمني من مرا�صدهم
امل �ت �ع��ددة ،ب� ��أن �أث�ب�ت��وا دوران الأر�� ��ض ح��ول
حمورها ،كما عرفوا �أ�صول الر�سم على �سطح
الكرة الأر�ضية ،وو�ضعوا الكثري من قوانني
الفلك التي ا�ستعملها من جاء بعدهم.
احل�ضارات القدمية
ولقد ا�ستفاد علماء العرب وامل�سلمني من العلوم

الفلكية يف احل�ضارات القدمية ،حيث نقلوها
و�صححوها وحفظوها م��ن ال�ضياع ،لأن��ه مل
يبق م��ن م�ؤلفات اليونان والفر�س والكلدان
وال�رسيان� ،إال ما ترجم �إىل اللغة العربية ،كما
و�ضعوا �إ�ضافات جوهرية تدل على طول باعهم
يف هذا امليدان ،حيث ا�ستطاعوا حتويل علم الفلك
من احليز النظري �إىل جمال التجارب العلمية،
وقاموا بتنقية هذا العلم من �أغالط التنجيم.
الأ�سماء العربية
و�أغلبية �أ�سماء النجوم التقليدية عند الفلكيني
الغربيني ،هي من �أ�صل عربي ،والقليل منها
ذات �أ�صل يوناين� ،أو جمهولة الأ�صل.
وقد ظهرت �أ�سماء قدمية جد ًا للنجوم بني النا�س
الذين كانوا يعي�شون يف �شبه اجلزيرة العربية قبل
ظهور الإ�سالم بحوايل � 1500سنة ،ومع ذلك،
ن�ش�أت العديد من �أ�سماء النجوم يف وقت الحق
استفاد علماء
العرب من المراصد
وأثبتوا دوران األرض
حول محورها
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يف �أوروبا ،مت ن�سخ العديد من �أ�سماء النجوم
القدمية� ،أو ترجمتها ب�شكل غ�ير �صحيح،
لعدم معرفة اللغة العربية ج �ي��د ًا ،ونتيجة
ل��ذل��ك� ،أ�صبحت �أ�سماء العديد م��ن النجوم
معقدة� ،أو حمرفة.
وال تزال الكثري من النجوم حتمل �أ�سما ًء عربية
مثل� :سهيل ،واجل ��وزاء ،وامل�ج��رة ،وال�سمت،
والدب الأكرب ،والدب الأ�صغر ،والن�رس الواقع،
والن�رس الطائر ،والغول ،وغريها ،وهو ما يعطي
فكرة ب�سيطة عن مدى ت�أثري احل�ضارة العربية
والإ�سالمية على احل�ضارة الغربية املعا�رصة يف
جمال علم الفلك.

يف التاريخ ،وترجمت بع�ض الأو�صاف من اللغة
اليونانية القدمية ،حيث جمع الفلكي كالوديو�س
بطليمو�س ،الذي عا�ش يف القرن الثاين امليالدي يف
الإ�سكندرية مب�رص �أو�صاف ًا لنحو  1025جنم ًا يف
كتاب ُي�سمى "النظام الأكرب يف علم الفلك" ،والذي
نُ�رش حوايل عام 150م ،وترجم هذا الكتاب �إىل
اللغة العربية خ�لال القرنني الثامن والتا�سع
امليالد ّيني ،وا�شتهر بعد ذل��ك با�سمه املخت�رص
الذي �أطلقه عليه العرب "املج�سطي".
والحق ًا ،اكت�شف الفلك ّيون امل�سلمون العديد
م ��ن ال �ن �ج ��وم اجل� ��دي� ��دة ب��وا� �س �ط��ة ال��ر� �ص��د
املتوا�صل ،ولعل �أك�ثر ه��ذه الأر��ص��اد �أهمية،
هو كتاب "�صور الكواكب الثمانية والأربعني"
كتب احل�ضارات الأخرى
لعبدالرحمن ال���ص��ويف ،وال ��ذي ق�� ّدم �رشح ًا
وقد قام علماء العرب وامل�سلمني �أو ًال برتجمة
�شام ًال جلميع النجوم عرب الر�صد اخلا�ص،
ال �ك �ت��ب ال �ف �ل �ك �ي��ة ع ��ن ال� �ي ��ون ��ان ،وال��ك��ل ��دان،
ل�صفاتها ومواقعها و�ألوانها و�سطوعها.
وال�رسيان ،والفر�س ،والهنود ،وكان �أول كتاب
وخ�لال الع�صور الو�سطى وع�رص النه�ضة
قام علماء امل�سلمني برتجمته من اليونانية �إىل
اللغة العربية ،هو كتاب مفتاح النجوم املن�سوب
نقل علماء العرب
�إىل ه��رم ����س احل �ك �ي��م ،وذل� ��ك يف زم ��ن ال��دول��ة
الأموية .ويف الع�رص العبا�سي الأول ترجموا
العلوم الفلكية
كتاب "املج�سطي" ،لكالوديو�س بطليمو�س يف
القديمة وصححوها
علم الفلك وحركات النجوم من اليونانية �إىل
وحفظوها من الضياع
اللغة العربية ،و�صححوا الأخ�ط��اء التي وقع
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فيها علماء اليونان والفر�س والهنود ،معتمدين
يف ذلك على �أر�صادهم وقراءاتهم الدقيقة.
ودر�سوا علم الريا�ضيات النظري والتطبيقي،
وا�ستندوا عليه يف نظرياتهم ،لذا جند �أن �إ�سهام
علماء ال �ع��رب وامل�سلمني يف علم الفلك ي��دور
كله حول النتائج الريا�ضية ،وع�لاوة على ذلك
فح�صوا نتائج الأر�صاد التي ح�صل عليها علماء
الهنود والفر�س واليونان قبلهم ،فو�صلوا �إىل
نتائج جديدة �أكرث دقة من نتائج الأمم ال�سابقة،
اعتمد عليها علماء �أوروب� ��ا فيما ب�ع��د ،مثل،
عامل الريا�ضيات والفلكي والفيزيائي الأملاين،
يوهانز كيبلر ،وع��امل الريا�ضيات والفلكي،
نيكوال�س كوبرنيكو�س ،ال��ذي يعترب �أول من
�صاغ نظرية مركزية ال�شم�س ،وك��ون الأر���ض
ج��رم� ًا ي ��دور يف فلكها يف كتابه "ح ��ول دوران
الأج � ��رام ال�سماوية" ،وغ�يره�م��ا خ�ل�ال ف�ترة
النه�ضة الأوروبية.
"مفتاح النجوم"
أول كتاب ترجمه
العرب من اليونانية
إلى اللغة العربية

النه�ضة احلديثة وا�صلت ر�صد حركة الكواكب والنجوم با�ستخدام �أجهزة ومعدات متطورة

مبقدار  250جزء ًا من هذه امل�سافة ،كما عرفوا
الكثري جد ًا عن الأر���ض ،وكرويتها ،وحركتها
ح��ول ال�شم�س ،وق��دم��وا الأدل ��ة القاطعة على
كرويتها ،حيث �أثبت �أبو عبداهلل حممد بن حممد
الإدري�سي (م�ؤ�س�س علم اجلغرافيا ،و�أحد كبار
علماء الفلك ،وا�ستخدمت م�صوراته وخرائطه
يف �سائر ك�شوف ع�رص النه�ضة الأورب�ي��ة) �أن
الأر�ض "مدورة" كتدوير الكرة.
وهذا ما ي�شري �إىل �أن علماء العرب وامل�سلمني
ق��د اكت�شفوا ك��روي��ة الأر� ��ض وحركتها حول
ال���ش�م����س ،ق�ب��ل ع ��امل ال��ري��ا��ض�ي��ات وال�ف�ل�ك��ي،
نيكوال�س كوبرنيكو�س ،بعدة ق ��رون ،ولي�س
كما يدعي علماء الغرب ب�أن "كوبرنيك�س" ،هو
�صاحب فكرة كروية الأر�ض.

التقومي القمري
وملا كان العرب وامل�سلمون قد �أقاموا التقومي
ع�ل��ى ال���س�ن��ة ال �ق �م��ري��ة ،ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ب��داي��ات
�شهورها على الر�ؤية احلقيقية املوثقة للهالل،
ف ��إن االهتمام ال��ذي �أب ��دوه يف الع�رص الذهبي
بتحديد بدايات ثابتة لتلك ال�شهور يبدو �أمر ًا
مفهوم ًا ،حيث �شغلوا �أنف�سهم �أو ًال بتحديد
ت�ع��اق��ب ال���س�ن��وات ال�ق�م��ري��ة ،وح� ��ددوا م�ن��ازل
ال�شم�س بالن�سبة �إىل الربوج ،وهي �أربعة منازل:
الربيع ،وال�صيف ،واخلريف ،وال�شتاء ،وكان
املنزل يحتوي على ثالثة بروج.
وو� �ض��ع ال�ع�ل�م��اء ال �ع��رب درا� �س��ة مف�صلة عن
الكواكب و�أحجامها ،وذكروا �أن معظم النجوم
ذات حجم ي�ساوي حجم ال�شم�س� ،أو يزيد،
وح��رارت�ه��ا ت�شبه مت��ام� ًا ح ��رارة ال�شم�س� ،أو
حميط الكرة الأر�ضية
�أك�ث�ر ،ويبعد �أقربها ع��ن الأر� ��ض ب�ح��وايل  25وقد قا�س علماء العرب بكل دقة حميط الكرة
مليون ميل ،بينما ال�شم�س تبعد ع��ن الأر���ض الأر��ض�ي��ة يف عهد اخلليفة العبا�سي امل��أم��ون،
فكانت  41.248كيلومرت ًا ،يف حني �أن الرقم
ال��ذي تو�صل �إليه علماء الإغريق ملحيط الكرة
وضع علماء العرب
الأر�ضية ،هو  38.340كيلو م�تر ًا� .أم��ا الرقم
والمسلمين
احلقيقي ملقدار حميط الأر���ض ،فهو 40.070
دراسة مفصلة عن
كيلو م �ت�ر ًا ،وي�لاح��ظ �أن ال��رق��م ال ��ذي و�صل
�إل�ي��ه علماء امل�سلمني ي�ق��ارب ال��رق��م احلقيقي
الكواكب وأحجامها

ال��ذي ُح�سب بوا�سطة احلا�سب الآيل والأقمار
اال�صطناعية التي تعمل بالأ�شعة حتت احلمراء.
وقد طور العامل �أب��و الريحان حممد بن �أحمد
البريوين (البريوين) معادلة ريا�ضية حل�ساب
حميط الأر�ض بطريقة علمية ب�سيطة ،وال تزال
هذه املعادلة م�ستعملة حتى يومنا هذا ،و ُعرفت
عند علماء ال�غ��رب وال���شرق بقاعدة البريوين
حل�ساب ن�صف قطر الأر�ض.

امل�صادر:

• ك �ت��اب رواد ع�ل��م ال�ف�ل��ك يف احل���ض��ارة
العربية والإ�سالمية ،مل�ؤلفه :الدكتور علي
عبد اهلل الدفاع.
• جمموعة مقاالت �إجن ��ازات امل�سلمني يف
علم الفلك ،للكاتب :عبد اهلل حجازي عام
. 2012

العرب نجحوا في
قياس محيط األرض
بدقة في عهد
الخليفة المأمون
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توعية
محاضرة نظمها قسم الصحة الصناعية

ضوابط التدخين
حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية على توفري بيئة عمل �آمنة ومنا�سبة
جلميع موظفيها من كافة النواحي :ال�صحية ،والنف�سية ،والبيئية ،تلتزم فيها
بال�ضوابط القانونية ،مبا ي�ضمن �سالمة جميع العاملني يف من�ش�آتها ،وعدم
تعر�ضهم ملخاطر �صناعية ،كالتعر�ض للمواد الكيميائية ،والروائح ،وال�ضجيج
املرتفع ،وال�ضغوطات اجل�سدية والنف�سية ،وغريها.
ويف هذا ال�صدد ،نظم ق�سم ال�صحة ال�صناعية بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
حما�ضرة توعوية ب�ش�أن "ا�شرتاطات و�ضوابط التدخني يف الأماكن العامة"،
�ألقتها رئي�س ق�سم التفتي�ش والرقابة يف الهيئة العامة للبيئة دالل النجار.
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الدعيج :الحد من

مخاطر التدخين أصبح
جزءاً أساسي ًا من
جهود الشركة

الدعيج �أكد �أهمية توفري بيئة عمل �صحية خالية من الأخطار

بيئة عمل �صحية
و�أك � ��د ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�خ��دم��ات
امل�ساندة عبد العزيز الدعيج ،يف كلمة افتتح بها
املحا�رضة� ،أن احلد من خماطر التدخني �أ�صبح
ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من جهود "البرتول الوطنية"،
من خالل توفري بيئة عمل �صحية خالية من كافة
الأخطار ،ويف ذات الوقت حماية غري املدخنني
من �آث��ار التدخني ال�سلبي� ،إذ ي�شكل التدخني
بنوعيه املبا�رش وال�سلبي خماطر عديدة ال تخفى
على �أحد ،ويت�سبب يف م�شاكل �صحية خطرية،
كال�رسطان ،و�أمرا�ض القلب ،وغريها.
و�أ�شاد الدعيج باخلطوات الكبرية التي قطعها
ق�سم ال�صحة املهنية بال�رشكة ،و�إعداده وتطبيقه
برامج ت�ستهدف تعزيز وحت�سني ظروف العمل،
و�إي� �ج ��اد ب�ي�ئ��ة ع �م��ل م��ري �ح��ة و��ص�ح�ي��ة جلميع
العاملني ،وذل ��ك ع�بر ال�ت��أك��د م��ن ال �ت��زام جميع
الأق�سام� ،سواء الفنية �أو الإدارية باملعايري العاملية
اخلا�صة بال�سالمة ال�صناعية ،واال�شرتاطات التي
ت�ضعها الهيئة العامة للبيئة يف الكويت.
"البترول الوطنية"
تحرص على توفير
بيئة عمل آمنة
لجميع موظفيها

النجار قدمت �رشح ًا ملواد قانون حماية البيئة

كما �أ� �ش��اد باملنهجية ال�ت��ي يتبعها الق�سم يف
الدرا�سة امل�ستمرة وال��دوري��ة للمخاطر يف كل
موقع ،وت�صنيفها واالحتفاظ ب�سجالت مف�صلة
عنها ،و�إج� ��راء الإح�صائيات واال�ستبيانات
ودرا�سة ردود �أفعال العاملني� ،إ�ضافة �إىل �أخذ
القيا�سات ال��دوري��ة ،وتركيب �أج�ه��زة لر�صد
ومراقبة الت�رسبات ال�سائلة والغازية وامللوثات
الكامنة يف الهواء بالوحدات الإنتاجية ومكاتب
ال�رشكة ،وحتليل هذه الأرقام والنتائج ملعاجلة
هذه املخاطر ،يف حال وجودها.
املادة 56

من جانبها �أو�ضحت النجار خالل املحا�رضة
�أن ق��ان��ون حماية البيئة رق��م ( )42ل�سنة
 ،2014وامل �ع��دل بع�ض �أح�ك��ام��ه بالقانون
رقم ( )99ل�سنة  ،2015ي�شتمل على 181
مادة حلماية كل من :البيئة البحرية واملائية،
والبيئة الربية والزراعية ،والتنوع الأحيائي،
والهواء اخلارجي وبيئة العمل.
و�أ�شارت �إىل �أن املادة ( )56من القانون حول
ا�شرتاطات و�ضوابط التدخني يف الأماكن العامة
املغلقة ،و�شبة املغلقة ،وتلزم جميع اجلهات
باتخاذ كافة الإج��راءات الكفيلة مبنع التدخني
يف ه��ذه الأم��اك��ن (�إال يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة
لذلك) ،وو�سائل النقل العام ،على نحو يكفل

منع الأ��ضرار بحق الآخرين ،كما �أنها حتظر
مطلق ًا الدعاية والإعالن عن ال�سجائر ،و�أنواع
التبغ ،وم�شتقاته ،ولوازمه يف دولة الكويت.
و َّبينت �أنه يجوز للهيئة العامة للبيئة حتديد
مكان للمدخنني يف الأماكن العامة املغلقة ،وفق ًا
لال�شرتاطات وال�ضوابط التالية:
 -1احل�صول على ترخي�ص من الهيئة ،وفق ًا
لال�شرتاطات وال�ضوابط واملعايري الواردة يف
الالئحة التنفيذية للقانون ،يجدد �سنوي ًا.
� -2أن ي �ك��ون امل �ك��ان املخ�ص�ص للتدخني
م�ستوفي ًا لال�شرتاطات التالية:
• العزل التام عن املناطق املجاورة له ،ويكون
ارتفاعه منا�سب ًا لرتكيب وح��دات ومتديدات
التهوية.
• �أال ت��زي��د م�ساحة امل �ك��ان ع��ن  % 50من
امل�ساحة الكلية للمكان العام املغلق ،وال ينطق
هذا ال�رشط على مطاعم ومقاهي ال�شي�شة ،وما
مياثلها من الأماكن.
• �أن تكون �أبواب املكان الفا�صلة بني منطقة
قسم الصحة
المهنية يطبق برامج
تستهدف تعزيز
وتحسين ظروف العمل
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املدخنني وغري املدخنني �آلية الإغ�لاق� ،أو بها
نظام الإغالق التلقائي (دفا�ش).
• و�ضع عالمات وا�ضحة يف الداخل تبني املكان
املخ�ص�ص للمدخنني ،واملكان املخ�ص�ص لغري
املدخنني ،كما يتم و�ضع لوحة توعوية مكتوب
عليها باللغتني العربية والإجنليزية عبارة
"التدخني م�رض ل�صحتك ول�صحة الأط�ف��ال
واحلوامل والر�ضع".
• �أال يزيد عدد الأفراد املتواجدين باملكان يف

 1.5تريليون خ�سائر
وفق ًا ملنظمة العمل العاملية ،ت�سببت احلوادث
والأم ��را� ��ض املرتبطة بالعمل يف وف ��اة ما
يزيد ع��ن مليوين �إن���س��ان ،وخ�سائر مالية
جت� ��اوزت  1.5ت��ري�ل�ي��ون دوالر يف ال�ع��ام
املا�ضي مبختلف �أنحاء العامل ،ولذلك ف�إن
حت�سني ظ��روف العمل ي�ساهم مبا�رشة يف
زي��ادة الإنتاجية ،واحل��د من توقف العمل
وتخفي�ض النفقات عموم ًا.
وحيث �أن �صناعة النفط تت�ضمن بطبيعتها
�أخ� �ط ��ار ًا ع��دي��دة وم �ع �ق��دة ،تتطلب �إدارة
�صحيحة وكوادر فنية لديها كفاءات مهنية
عالية ،ومن هنا يقوم ق�سم ال�صحة املهنية
ب�إجراء تدريبات ودورات توعوية متقدمة
حول املخاطر املهنية وال�صحة ال�صناعية.
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وق��ت واح��د عن العدد امل�سموح ب��ه ،ومبعدل
م�تر م��رب��ع لل�شخ�ص ال��واح��د ،فيما يخ�ص
كبائن التدخني ،وال ينطبق هذا ال�رشط على
املطاعم واملقاهي.
• �أن تتوافر ��شروط ال�سالمة ،التي ت�شمل
توفري الأنظمة اخلا�صة مبكافحة احلريق.
• �أن تكون �أنظمة التكييف والتهوية منف�صلة
متام ًا عن بقية �أج��زاء املبنى ،و�أال يوجد �أي
ارتباط �أو توا�صل معه.
� -3أن يكون املكان املخ�ص�ص للمدخنني مطابق ًا
للموا�صفات الفنية لكابينة التدخني ،وم�ستوفي ًا
لل�رشوط اخلا�صة بالتهوية والتكييف.
 -4و� �ض��ع ل��وح��ة حت��ذي��ري��ة حت �ظ��ر دخ ��ول
الأ�شخا�ص الذين تقل �أعمارهم عن � 18سنة،
مع حتمل الأ�شخا�ص� ،أو وليهم الطبيعي� ،أو
من يتوىل م�س�ؤولية رعايتهم ،امل�س�ؤولية عن
عدم التزامهم بذلك.
 -5ال� �ت� �ق ��دم �إىل ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
ب�ط�ل��ب احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال�ترخ�ي����ص اخل��ا���ص
للم�ستقِل ف�ق��ط (امل�ستثمر �أو امل�ست�أجر)
بالأماكن املخ�ص�صة للتدخني ،بعد االلتزام
باال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة واملعايري
املن�صو�ص عليها يف الالئحة ،على �أن تُ�ستحق
ر�سوم �سنوية على الرخ�صة اخلا�صة بامل�ستغل
بواقع ( 5د .ك) لكل مرت مربع ،مع دفع ر�سم

غ�ير م�سرتجع لإ� �ص��دار ترخي�ص لأول مرة
بواقع ( 5د .ك) لكل مرت مربع.
و�أملحت �إىل �أن املكاتب وال��دور اال�ست�شارية
الهند�سية امل�ؤهلة لت�صميم وتنفيذ اال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها يف الئحة التدخني للأماكن
العامة املغلقة ،و�شبه املغلقة ،هي:
 دار بلية امل�سفر لال�ست�شارات الهند�سية. �رشكة ( )NBCلال�ست�شارات الهند�سية. مكتب اركاد لال�ست�شارات الهند�سية. مكتب الأمني لال�ست�شارات الهند�سية. مكتب الهند�سي والفني املتحد (يونتيك)لال�ست�شارات الهند�سية.

ق�سم ال�صحة املهنية
تفتخر "البرتول الوطنية" ب�أن ق�سم ال�صحة
املهنية فيها ،يتمتع ب��ال��ري��ادة يف �أج�ه��زة
التنف�س واملالب�س امل�ضادة للحريق ،وهو
الوحيد بني ال�رشكات النفطية الكويتية الذي
يقوم بتقييم خماطر التعر�ض ال�شخ�صي
للمواد الكيميائية اخل�ط��رة ،واحل��د منها،
كالبنزين ،والأ�سب�ستو�س ،و�أبخرة اللحام،
ومثلها على املخاطر البيولوجية وال�ضجيج.

صحة
مشكلة تؤرق غالبية الناس

االنتفاخ وغازات البطن
يعاين كثريون من م�شكلة غازات البطن و�آالم االنتفاخات ،وتزداد هذه
امل�شكلة يف حاالت تناول �أطعمة د�سمة ،وقد يتطور الأمر لدى البع�ض،
لي�صبح مع�ضلة حمرجة ت�سبب لهم �إزعاجاً كبري ًا ودائماً.
ومن املمكن التخل�ص من غ��ازات البطن ،وال�سيطرة عليها ،عن طريق
و�ضع نظام غذائي منا�سب ،وجتنب بع�ض �أنواع الأغذية وامل�شروبات،
وتنظيم �أ�سلوب احلياة ،مع ممار�سة الن�شاط البدين.
ولكن �إذا ظلت هذه امل�شكلة قائمة بعد �إتباع هذه اخلطوات ،ف�إن الأمر
ي�شري �إىل الإ�صابة بخلل ما� ،أو مر�ض يف اجلهاز اله�ضمي ،ومن ثم البد من
ا�ست�شارة الطبيب.

اعتالل الجهاز
الهضمي يتسبب
في تكرار اآلالم وكثرة
التردد على األطباء

بقلم :د .م�صطفى �إ�سماعيل
كبري الأطباء املمار�سني العامني
عيادة م�صفاة ميناء الأحمدي

وي�ترت��ب على اع �ت�لال اجل �ه��از اله�ضمي تكرار
املعاناة والآالم ،مما قد ي�ؤدي �إىل التغيب عن دور
التعليم� ،أو العمل ،وك�ثرة ال�تردد على الأطباء
وامل�ست�شفيات ،وا�ستخدام الكثري من العقاقري،
وي�سفر عن ذلك كرثة التكاليف و�إرهاق امليزانيات.

من النا�س الذين يعانون من كرثة هذه الغازات،
فبع�ضهم يعاين من التج�ش�ؤ ،و�آخرون يعانون
من االنتفاخ والزغونة ،وهناك من ي�شكو من
كرثة �إخراج الغازات من ال�رشج.

تباين يف االهتمام
وهناك بع�ض الأم��را���ض التي حتظى باهتمام
بالغ من قبل عامة النا�س ،مثل� :أمرا�ض القلب،
والأم ��را� ��ض ال���سرط��ان�ي��ة ،م��ع م�لاح�ظ��ة �أن�ه��ا
ت�صيب �رشيحة حم��دودة من املجتمع ،وعلى
م�صدر الغازات
العك�س من ذلك ،ف�إن �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
كرثة غازات البطن
وللغازات بالقناة اله�ضمية م�صدران رئي�سيان،
ال حتظى بنف�س القدر من االهتمام ،على الرغم
من �أنها ت�صيب عدد ًا هائ ًال ،من الرجال والن�ساء وت�ن�ت��ج ال� �غ ��ازات ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي يف امل�ن��اط��ق �أولهما خارجي ،نتيجة ابتالع الإن�سان كمية
على ال�سواء ،ويف جميع الأعمار.
املختلفة من القناة اله�ضمية ،ولكن هناك العديد من الهواء� ،أثناء بلع ريقه� ،أو طعامه و�رشابه،
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ويف كثري من الأحيان يحتوي الطعام نف�سه على
بع�ض الهواء والغازات ،مثل غازي النيرتوجني
والأوك�سجني.
وامل���ص��در ال�ث��اين داخ �ل��ي ،وه��و الأك�ث�ر تعقيد ًا،
وجزء منه يتكون من غاز ثاين �أك�سيد الكربون،
الذي ين�ش�أ �أثناء عمليات التمثيل الغذائي املختلفة،
�إ�ضافة �إىل غاز النيرتوجني املوجود بالدم ،حيث
يت�رسب جزء من هذين الغازين �إىل الأمعاء.
واجلزء الأكرب من الغازات التي تتكون داخل
القناة اله�ضمية ،ينتج من عملية تخمر الطعام
داخل القولون ،وذلك بفعل البكرتيا املوجودة
به ،ويتنج عن هذا التخمر غازات :ثاين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ،وال �ه �ي��دروج�ين ،وامل �ي �ث��ان ،وكلها
عدمية الرائحة ،ومتثل الغالبية العظمى من
الغازات بالقناة اله�ضمية.
�أم��ا الرائحة التي ت�صاحب ال �غ��ازات �أحيان ًا
فت�سببها قلة نادرة من الغازات ،والتي تتكون
تناول األطعمة
المحتوية على المواد
النشوية والسكرية
يزيد الغازات
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بت�أثري بكرتيا القولون ،وال يزيد حجمها عن
 % 1من الغازات املوجودة بالقناة اله�ضمية،
وتتكون من غ��از الن�شادر ،وغ��از ث��اين �أك�سيد
الكربيت ،وبع�ض الأحما�ض الأمينية الطيارة،
والأحما�ض الدهنية الطيارة.
وي �ق��در ال�ع�ل�م��اء ح�ج��م ال��غ ��ازات ال �ت��ي تخرج
م��ن الإن���س��ان يومي ًا بنحو ل�تر ون�صف اللرت،
ويطلقها الإن�سان ال�سليم من ال�رشج يف عدد من
املرات يرتاوح بني  6و 20مرة يومي ًا.
�أ�سباب الغازات
�إ�ضافة �إىل زي��ادة كمية الهواء ال��ذي يبتلعه
الإن���س��ان ،خا�صة م��ع ��شرب امل�ي��اه الغازية،
وم���ض��غ ال �ل �ب��ان ،وال �ت��دخ�ين وغ�ي�ر ذل ��ك من
العادات الغذائية ،ف��إن تناول الأطعمة التي
حتتوي على املواد الن�شوية وال�سكرية املركبة
ي��ؤدي �إىل زي��ادة الغازات ،ب�سبب تخمر هذه
امل��واد وت�ع�ذَّر ه�ضمها وامت�صا�صها ،خللو
خاليا الغ�شاء املخاطي للأمعاء الدقيقة من
الإن��زمي��ات الها�ضمة لها� ،أو نتيجة وج��ود
نق�ص طبيعي يف �إف��راز �إن��زمي "الالكتيز" ،يف
الأمعاء الدقيقة الذي يقوم به�ضم �سكر اللنب
الثنائي ،وحتويله �إىل �سكريات �أحادية ،يتم
امت�صا�صها بالكامل ،حيث �إن��ه عند وجود

نق�ص يف �إفراز هذا الإنزمي ،ال يحدث اله�ضم،
وال االمت�صا�ص لهذ ال�سكريات ،وت�صل �إىل
القولون ،لتتخمر بفعل البكرتيا املوجودة به،
وتتحول �إىل كميات كبرية من غاز ثاين �أك�سيد
الكربون ،وحم�ض اللبنيك.
وم ��ن الأط�ع�م��ة ال�ت��ي تت�سبب �أي���ض� ًا يف ه��ذه
امل�شكلة ،البقوليات التي حتتوي على ن�سبة
عالية من الربوتينات النباتية ،لكنها يف نف�س
ال��وق��ت غنية بال�سكريات امل��رك�ب��ة� ،إ�ضافة
�إىل الكرنب ،والقرنبيط ،وبع�ض الفواكه،
مثل امل��وز والعنب ،فهذه كلها �أطعمة غنية
بال�سكريات املركبة.
كما �أنه يف حالة وجود مر�ض ع�ضوي بالقناة
اله�ضمية ،مثل اخللل يف حركة الأمعاء� ،سواء
بالبطء �أو الزيادة ،ف�إن ذلك ي��ؤدي �إىل �سوء
اله�ضم ،و�سوء االمت�صا�ص ،وك�ثرة تكون
ال��غ ��ازات ،و�أي �� �ض � ًا وج ��ود خ�ل��ل يف ال �ت��وازن
وجود مرض عضوي
بالقناة الهضمية
يؤدي إلى سوء
الهضم واالمتصاص

االمتناع عن الأطعمة املرتبطة ب�شكوى املري�ض وتناول اخل�رضوات من طرق عالج الغازات

الييولوجي داخل القولون ،وتكاثر البكرتيا
باجلزء الأخري من الأمعاء الدقيقة ،ي�ؤدي �إىل
تفاقم م�شكلة الغازات.
ي�ضاف �إىل ما �سبق ،م�شاكل الأ�سنان ،والتنف�س
من الفم لوجود م�شكالت بالأنف ،وا�ستخدام
بع�ض العقاقري التي ت�ؤدي �إىل جفاف احللق،
وارجتاع حام�ض املعدة �إىل املريء ،فكل ذلك
ي�ؤدي �إىل ابتالع كمية كبرية من الهواء الذي
يخرج عن طريق التج�ش�ؤ ،وبع�ض الباحثني
�أثبتوا �أن الكثري م��ن ه��ذا ال�ه��واء ي�صل �إىل
الأمعاء ،وي�سبب كرثة الغازات.
الت�شخي�ص
يعتمد ت�شخي�ص انتفاخ البطن وكرثة الغازات،
على الإن�صات اجليد ل�شكوى املري�ض ،ومعرفة
�أنواع الأطعمة التي يتناولها ،و�إج��راء فح�ص
�رسيري دقيق له.
وق��د يلج�أ الطبيب لإج ��راء بع�ض الفحو�صات
الخلل في التوازن
البيولوجي داخل
القولون يؤدي إلى
تفاقم مشكلة الغازات

الأخ� ��رى ،م�ث��ل :فح�ص ال�ب�راز لتحديد درج��ة
االمت�صا�ص ،واملوجات فوق ال�صوتية ،والأ�شعة
املقطعية لت�شخي�ص �أمرا�ض املرارة والبنكريا�س
والكبد واال�ستق�ساء ،وعمل �أ�شعة �سينية عادية
على البطن للت�أكد من عدم وجود ان�سداد ،وذلك
ح�سب ر�ؤية الطبيب يف تقييم حالة املري�ض.
العالج
يعتمد ع�لاج ك�ثرة ت �ك � َّون ال �غ��ازات بالبطن
�إىل حد كبري على االمتناع عن الأطعمة ذات
العالقة الوطيدة ب�شكوى املري�ض ،وكذلك
ع�ل��ى الت�شخي�ص ال��دق �ي��ق مل�ع��رف��ة ال�سبب
الأ�سا�سي لهذه ال�شكوى.
نبذة تاريخية
القولون (الكولون) هي كلمة يونانية الأ�صل،
تعني "امل�رصان الغليظ"� ،أو "الأمعاء الغليظة"،
ويذكر التاريخ �أن االهتمام بالقولون يرجع
�إىل �أيام قدماء امل�رصيني ،فقد وجد يف بردية
"�إبري�س" ،وب��ردي��ة "�إدوي ��ن �سميث" ،اللتان
ت��رج�ع��ان �إىل ال�ق��رن ال��راب��ع ع���شر ،وال�ق��رن
ال�سابع ع�رش قبل امليالد على التوايل� ،رشح
لكيفية ا�ستخدام "احلقن ال�رشجية" لتنظيف
القولون ،و�سمى هذا بالعالج املائي للقولون.
و�رشح الإمرباطور ال�صيني "هواجن تي" ،يف

كتاب عن الطب كيفية ا�ستخدام الأع�شاب لعالج
�أمرا�ض القولون ،وفوائد هذه الأع�شاب ،التي
جتعل الب�رش �أكرث حيوية ون�شاط ًا و�صحة ،من
خالل املحافظة على قولونه.
وي�ح�ت��وي ك�ت��اب "القانون" الب��ن �سينا ،ال��ذي
عا�ش يف القرن اخلام�س ع�رش ،و�صف لأمرا�ض
القولون و�أعرا�ضه ،مثل :الزحري (التعنية)،
والإم�ساك ،والقرقرة (هي الأ�صوات الناجتة عن
انقبا�ضات القولون) ،وحترك الغازات بالبطن
وخروجها ،كما و�صف قُرح القولون ،و�أورام
امل�ستقيم ،ودرن الأمعاء ،والقولون الع�صبي،
والذي �سماه يف كتابه "القولنج الريحي".
ويف ع ���ص�رن ��ا احل� ��دي� ��ث ،ك � ��ان ال� �س �ت �خ��دام
التكنولوجيا عظيم الأث ��ر يف التقدم الهائل
بعمليات ت�شخي�ص وع�لاج �أم��را���ض اجلهاز
اله�ضمي ،وك��ان لو�سائل الت�صوير احلديثة
دور ًا هام ًا يف هذا املجال.
تشخيص انتفاخ
البطن وكثرة الغازات
يعتمد على إجراء
بعض الفحوصات
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وجوه

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

حسا م
جما ل
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك فيه� ،إال �أنه بعد عودتي من الدرا�سة اجلامعية،
ات�ضح يل �أن القطاع النفطي يقوم ب�صرف مبالغ
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
ح�سام علي جمال ،متزوج وعندي ثالثة �أطفال ،مالية كبرية على امل�شاريع البيئية ،و�أنه قد مت
حا�صل على بكالوريو�س وماج�ستري يف الهند�سة ت�شكيل فرق بيئية يف جميع ال�شركات النفطية.
البيئية من جامعة يوتا �ستيت الأمريكية ( • Utahما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
 .)State Universityوق��د كنت من الدفعة بالن�سبة للم�صايف واملن�ش�آت القائمة ،تتمثل مهام
الأوىل التي مت ابتعاثها من قبل وزارة التعليم العايل عملي يف:
لدرا�سة الهند�سة البيئية.
 حتديد اال�شرتاطات البيئية ،والت�أكد من تطبيقها• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟ يف جميع مواقع ال�شركة.
خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية ،مل �أكن �أفكر  -املراقبة امل�ستمرة للم�صايف ،والعمل مع الأق�سام
مطلقاً بالعمل يف القطاع النفطي ،حيث كنت �أعتقد املخت�صة حلل �أي م�شاكل بيئية.
(كما يعتقد الكثري من النا�س) �أن القطاع النفطي  -امل�شاركة يف حالة وقوع �أي حادث بيئي بال�شركة.
ه��و اجلهة امللوثة للبيئة ،وال ي��ويل اهتماماً  -حتديث الإج� ��راءات البيئية ،وف��ق�اً للقوانني
للبيئة ،ومن ثم ال يوجد جمال لتوظيف البيئيني و�أف�ضل املمار�سات يف هذا ال�ش�أن.
 ت��دري��ب العاملني على الإج����راءات البيئية،وتوعيتهم بالتغيريات التي تطر�أ على القوانني.
نفذت العديد من
�أم��ا بالن�سبة للم�شاريع اجل��دي��دة ،تتمثل طبيعة
العمل يف:
األبحاث البيئية
 مرحلة ت�صميم امل�����ش��اري��ع :ت�شمل مراجعةوقدمت النتائج في
امل�شاريع من منظور بيئي ،والقيام بدرا�سة املردود
البيئي واالجتماعي لها.
مؤتمرات متعددة
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 مرحلة �إن�شاء امل�شروع :الت�أكد من �أن املتطلباتالبيئية (الدرا�سات البيئية -ا�شرتاطات الهيئة
العامة للبيئة) يتم تطبيقها �أثناء مراحل الإن�شاء.
 مرحلة ت�شغيل امل�شروع :مراقبة االنبعاثاتالغازية ،ومياه ال�صرف ال�صناعي الناجتة من
امل�شروع.

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

رغم درا�ستي لبكالوريو�س وماج�ستري يف نف�س
التخ�ص�ص الذي �أعمل به (الهند�سة البيئية)،
�إال �أن ه��ن��اك العديد م��ن امل��ه��ارات ال��ت��ي مل
�أكت�سبها يف اجلامعة ،فعلى �سبيل املثال ،يف
الدرا�سة النظرية ينتهي دور الطالب بالو�صول
�إىل حل للم�سائل� ،أما يف احلياة العملية ،فدور
أحرص على حضور
الدورات التدريبية
وتطوير مهارة
الخطابة واإللقاء

القراءة من هوايات ح�سام جمال

املوظف ال ينتهي� ،إال بتطبيق احلل والو�صول • م��ا �أه ��م الإجن � ��ازات ال�ت��ي حققتها يف جمال • ما هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
�إىل النتائج املرجوة ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن��ه يف العمل؟
م��ن �أه��م هواياتي ال��ق��راءة ،واجل ��ري مل�سافات

الدرا�سة ميكن �أن تنجح مبجهود فردي ،ودون
االحتكاك بالآخرين� ،أما احلياة العملية فهي
عمل جماعي ،وال ميكن للموظف �أن ينجح دون
�أن يكون جزء ًا من الفريق ،ولهذا ال�سبب يتم
الرتكيز يف ال�سنوات الأوىل لتعيني املوظف على
املهارات الإدارية ،مثل :التعامل مع الآخرين،
والقيادة والإدارة ،وتقدمي العرو�ض املرئية.

• ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
وكيف تتغلب عليها؟

م�ساعدة ال�شركة للو�صول �إىل �أعلى معدالت الإنتاج
والربحية ،ب��دون �أي خمالفة للقوانني البيئية،
ميثل �أه��م التحديات ،لذا نركز على الإج��راءات
الوقائية ملنع احل ��وادث ،وتقليل املخلفات من
امل�صدر ،ونحر�ص على �أن ي�شمل ت�صميم امل�شاريع
جميع املتطلبات البيئية ،حتى ال نحتاج �إىل �إجراء
تغريات مكلفة عند نهاية امل�شروع.

• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

من ميويل تدريب الآخرين ،وعمل الدرا�سات
والأب����ح����اث ،وخ��ل�ال ع��م��ل��ي يف "ال ��ب�ت�رول
الوطنية" ،قمت بتدريب املوظفني على خمتلف
املوا�ضيع البيئية ،ونفذت العديد من الأبحاث
البيئية (بالتعاون مع املخت�صني من داخل
وخارج ال�شركة) ،وقدمت النتائج يف م�ؤمترات
بيئية متعددة.

هناك �إجنازات متعددة ،ولكن من �أهمها امل�ساعدة طويلة ،و�أح��ر���ص على ممار�ستهما ب�شكل �شبه
يف تقليل خملفات ال�شركة التي يتم التخل�ص منها ي��وم��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك �أق ��وم خ�لال �إج��ازات��ي
يف مرادم النفايات ،عن طريق تقليلها من امل�صدر مبمار�سة ريا�ضة �صعود اجل ��ب ��ال(،)hiking
و�إعادة تدويرها.
وهي من �أمتع املغامرات التي ميكنك القيام بها مع
• ما ر�ؤيتك لتطوير الذات؟
العائلة خالل الإجازة.
�أ�ؤم ��ن ب�أننا يف عملية تطور م�ستمر ،ولذلك
�أح��ر���ص على ق���راءة كتب تطوير ال ��ذات • ،هل هناك �إجناز يف جمال ممار�سة الهواية ،وما هو؟
وح�ضور ال��دورات التدريبية ،وقد ا�شرتكت �أفتخر �أنني يف �شهر نوفمرب املا�ضي� ،أنهيت
م�ؤخر ًا يف نادي "التو�ستما�سرت" يف ال�شركة� ،سباق الن�صف م��اراث��ون ( 21كيلومرت ًا)،
لتطوير مهارة اخلطابة والإلقاء.
و�أط��م��ح ه��ذا ال��ع��ام �إىل امل�شاركة يف �سباق
• م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت ��ود حتقيقه يف املاراثون ( 42كيلومرت ًا).

امل�ستقبل؟

طموحي ،هو التوقف الكلي عن �إلقاء خملفات
ال�شركة يف م��رادم النفايات ،وذلك عن طريق
�إعادة تدويرها بالكامل ،كما �أطمح �إىل �إعادة
تدوير كل املياه ال�صناعية املعاجلة من عمليات
ال�شركة ،والتوقف الكلي عن �إر�سالها �إىل البحر.
القراءة والجري من
أهم هواياتي وأحرص
على ممارستهما
بشكل شبه يومي

• كيف توفَّق بني ممار�سة الهواية والعمل؟

الأم��ر لي�س �سه ًال ،ف�ساعات العمل يف ال�شركة
طويلة ،وهناك متطلبات يجب القيام بها بعد
�ساعات العمل� ،أو خالل �إجازة نهاية الأ�سبوع،
ولكنني �أح��اول ا�ستغالل �أي وق��ت ملمار�سة
هواياتي ،وعلى �سبيل املثال ا�ستمع �إىل الكتب
ال�صوتية خالل قيادة ال�سيارة ،و�أقوم بقراءة
الكتب �أثناء االنتظار يف املواعيد� ،إ�ضافة �إىل
ذل��ك �أح ��اول اال�ستيقاظ مبكر ًا خ�لال عطلة
نهاية الأ�سبوع ملمار�سة اجلري قبل ا�ستيقاظ
الأطفال من النوم.
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هل تعلم ؟

•�أن اليابان �أول بلد ا�ستخدمت ال�ستائر
المعدنية.
•�أن غابات الأمازون المطيرة تنتج  % 20من
�أوك�سجين الأر�ض.
•�أن النرويجي ،يوهان فالر ،هو مخترع
م�شبك الورق.

معلومات عامة

• ُيطلق على الإمام ال�شافعي لقب �شاعر الفقهاء،
وفقيه ال�شعراء.
•تحتاج االبت�سامة �إلى  17ع�ضلة فقط من ع�ضالت
الوجه ،بينما يحتاج العبو�س �إلى  43ع�ضلة.
•النظام ال�شم�سي ُيكمل دورة واحدة حول مركز
المجرة كل  230مليون �سنة تقريباً.

كلمات

•ينق�ص كل �شيء بالإنفاق� ،إال العلم.
•�أن ت�ضيء �شمعة ،خير لك من �أن تلعن الظالم
�ألف عام.
�شب على حب
•النف�س كالطفل� ،إن تهمِله َ
الر�ضاع ،و�إن تفطمه ينفطم.

من الكويت

•�شهدت �أر�ض كاظمة ،الواقعة في محافظة الجهراء،
والتي تبعد  40كم �شمال مدينة الكويت ،معركة
ذات ال�سال�سل في عام  12هجرية ،والتي كانت بين
الم�سلمين بقيادة خالد بن الوليد ،وال�سا�سانيين
بقيادة هرمز ،وقد ُمني فيها الفر�س بهزيمة قا�سية،
ما مكَّن الم�سلمين من التقدم نحو العراق وفار�س.

شخصيات

�إ�سحاق نيوتن:

عالم �إنجليزي ،من �أبرز علماء الفيزياء والريا�ضيات عبر الع�صور� ،صاغ قوانين الحركة ،وقانون الجاذبية ،الذي �سيطر على
ر�ؤية علماء الكون المادي لثالثة قرون متتالية ،وهو من �أثبت �أن حركة الأج�سام على الأر�ض ،والأج�سام ال�سماوية ،يمكن
و�صفها وفق نف�س مبادئ الحركة والجاذبية.
�شغل نيوتن من�صب رئي�س الجمعية الملكية ،كما كان ع�ضو ًا في البرلمان الإنجليزي� ،إ�ضافة �إلى توليه رئا�سة دار �سك العملة
الملكية ،وعمله ك�أ�ستاذ للريا�ضيات في جامعة كامبريدج.
قدَّ م نيوتن �أي�ض ًا م�ساهمات هامة في مجال الب�صريات ،و�شارك في و�ضع �أ�س�س ح�ساب التفا�ضل والتكامل ،كما �صاغ قانون ًا عملي ًا
للتبريد ،ودر�س �سرعة ال�صوت.
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• •زيارة مجموعة من طالبات ثانوية الع�صماء للبنات لم�صفاة ال�شعيبة.

الوطنية :عدد دي�سمبر 1976

• •مدير دائرة الت�سويق المحلي في �شركة البترول
الوطنية الكويتية بدر ها�شم الرفاعي.
الوطنية :عدد يناير 1977
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