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يف الأوقات ال�صعبة!
ن�ستكمل معكم يف ه��ذا ال�ع��دد ت�سليط ال�ضوء على اجل�ه��ود التي
بذلتها بقية دوائر و�أق�سام ال�رشكة منذ بداية �أزمة فريو�س كورونا
امل�ستجد ،والأدوار التي قامت بها لت�سيري �أعمال ال�رشكة خالل هذه
الأزمة الطارئة ،وحتى يومنا هذا.
كنا يف العدد املا�ضي قد ا�ستعر�ضنا �ضمن ملفات خا�صة �إجنازات
م�صايف ال�رشكة وم�شاريعها املختلفة ،و�أدوار وعطاءات العاملني
فيها� ،إ�ضافة �إىل ميادين �أخرى �صحية و�أمنية و�إداري��ة ،مبواجهة
�أزمة غري م�ألوفة ،فاج�أت دول العامل كافة ،و�أحدثت تغيريات وا�سعة
يف �أمناط املعي�شة ،والتعليم ،و�أداء الأعمال على اختالف �أنواعها.
لقد عمل اجلميع ،بدء ًا من الإدارة العليا ،وانتها ًء بالعاملني حديثي
التعيني ،بروح الفريق الواحد ،وكان التعاون هو الأ�سا�س الذي
انطلقت منه خمتلف دوائر ال�رشكة لأداء مهامها ،وكان التكامل
هو النهج الذي �سار عليه اجلميع ،وا�ضعني ن�صب �أعينهم خدمة
�رشكتهم ووطنهم بكل تفان و�إخال�ص.
وال �شك �أن هذه اجلهود� ،سواء امليدانية منها� ،أو تلك التي متت
عن بعد ،قد �أثمرت بف�ضل من اهلل ،و�أ�سهمت بفاعلية يف ا�ستمرار
ال�رشكة يف �أداء م�س�ؤولياتها على �أكمل وجه ،فلم تتوقف خدماتها
حلظة ،بل �سارت وف��ق براجمها املعتادة ،وجعلت ال�رشكة تفي
بالتزاماتها املحلية واخلارجية دون �أي تق�صري �أو ت�أخري.
تعترب الظروف اال�ستثنائية اختبار ًا عملي ًا لتقييم م�ستوى �أداء
امل�ؤ�س�سات ،وقيا�س مدى قدرتها على مواجهة الأوقات ال�صعبة،
وامل�ؤكد �أن هذه الأزمة ،التي ندعو املوىل القدير �أن يعجل بزوالها،
قد و�ضعتنا �أمام م�س�ؤولية كبرية ،تطلبت منا يف "البرتول الوطنية"
بذل الكثري من العمل واجلهد كي نظل عند ح�سن الظن بنا.

خلود �سعد املطريي

مناسبات

الذكرى السادسة

قائد العمل اإلنساني
مع حلول الذكرى ال�ساد�سة لتكرمي منظمة الأمم املتحدة ل�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح  -حفظه اهلل ورعاه -بت�سمية �سموه "قائد ًا للعمل
الإن�ساين" ،والكويت "مركز ًا للعمل الإن�ساين" ،تتجدد معاين الر�سالة الإن�سانية
املُفعمة بالعطاء الكويتي ،و�سجل اخلري الزاخر يف م�ساندة الإن�سان �أياً كان ،ويف
�أحلك الظروف والأزمات.
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صاحب السمو
أرسى مفهوم
دبلوماسية العمل
اإلنساني المثمرة

"البرتول الوطنية" احتفت بذكرى ت�سمية �سمو الأمري "قائد ًا للعمل الإن�ساين"

ذكرى عطرة
ويف �أجواء هذه الذكرى العطرة تربز عطاءات
��س�م��و الأم �ي��ر وت��وج �ي �ه��ات��ه ال �ك��رمي��ة ب��دع��م
م�سرية العمل اخل�ي�ري داخ�ل�ي� ًا وخ��ارج�ي� ًا،
خ�صو�ص ًا مع �أزم��ة تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد (كوفيد ،)19 -التي اجتاحت العامل
وت�سببت بكوارث �صحية وخلفت مئات �آالف
ال�ضحايا وم�لاي�ين الإ� �ص��اب��ات ،ع�ل�اوة على
تداعياتها اخلطرية والوا�سعة جد ًا اجتماعي ًا
واقت�صادي ًا ،ويف �شتى املجاالت الأخرى.
وم��ع ب��دء ه��ذه اجلائحة ،وج��ه �سموه خمتلف
�أج�ه��زة ال��دول��ة بالعمل ال ��د�ؤوب حلماية �أه��ل
الكويت ،و�ضمان �صحتهم و�سالمتهم ،وتقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية والطبية للدول
التي اجتاحها ال��وب��اء ،و�س َّبب لها تداعيات
خطرية على كل ال�صعد وامل�ستويات.
وقد القت توجيهات �سموه هذه �إ�شادة دولية
وا�سعة على �شتى امل�ستويات.
عطاءات سمو األمير
برزت مع تفشي
أزمة فيروس
كورونا المستجد

التكرمي الأبرز
�إن تكرمي الأمم املتحدة ل�سمو �أم�ير البالد،
وال ��ذي يعد الأب ��رز م��ن ن��وع��ه ،ج��اء تقدير ًا
وعرفان ًا للدور املهم الذي جبلت عليه الكويت
و� �ص��اح��ب ال���س�م��و يف دع ��م م���س�يرة العمل
اخل�يري املمتدة �إىل العديد م��ن دول العامل
ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل امل���س��اع��دة ،بعدما �أر��س��ى
�سموه ،وعلى م��دى �سنوات ع��دي��دة مفهوم
"دبلوما�سية العمل الإن�ساين املثمرة".
وخ�لال احتفالية مميزة �أقيمت يف التا�سع
م��ن �سبتمرب ع ��ام  2014ب �ه��ذه املنا�سبة،

�أ�شاد الأم�ين العام (ال�سابق) للأمم املتحدة
ب ��ان ك��ي م ��ون ،ب�ج�ه��ود �سمو الأم �ي�ر التي
�ساهمت بتمكني املنظمة الدولية من مواجهة
م ��ا ي �� �ش �ه��ده ال� �ع ��امل م ��ن م �ع��ان��اة وح� ��روب
وك��وارث ،م�ؤكد ًا يف كلمته �آنذاك �أن الكويت
�أظهرت كرم ًا ا�ستثنائي ًا حتت قيادة �سموه،
فرغم �صغر م�ساحة البالد ،لكن قلبها كان
�أكرب من الأزمات والفقر والأوبئة.
و�أ��ش��ار ب��ان كي م��ون �إىل �أن امل�ب��ادرات التي
قامت بها الكويت دفعت املجتمع ال��دويل �إىل
جمع املزيد من امل�ساعدات بف�ضل جهود �سمو
�أم�ير البالد ،وه��و ما �ساعد الأمم املتحدة يف
القيام بوظيفتها الإن�سانية.

احتفت ��شرك��ة ال �ب�ترول الوطنية الكويتية
بالذكرى ال�ساد�سة لت�سمية �سمو �أمري البالد
"قائد ًا للعمل الإن�ساين" ،والكويت "مركز ًا
للعمل الإن�ساين" ،حيث تزين املبنى الرئي�سي
لل�رشكة ب�صورة �صاحب ال�سمو احتفا ًال بهذا
الإجناز الفريد من نوعه ،والذي جاء تقدير ًا
مل�سرية �سموه ال��زاخ��رة بالعطاء الإن�ساين
والإجن� ��ازات التي جت��اوزت احل��دود املحلية
والإقليمية لت�صل �إىل العاملية ،وليتوج �أي�ض ًا
امل�سرية الطويلة للعمل اخل�يري ال��ذي ُعرف
عن الكويت منذ القدم.

نهج ثابت
وخ�لال االحتفالية� ،أك��د �سمو الأم�ير �أن
"الكويت وم�ن��ذ ا�ستقاللها وان�ضمامها
�إىل منظمة الأمم املتحدة �سنت لها نهج ًا

"البرتول الوطنية" حتتفي باملنا�سبة

توجيه أجهزة الدولة
للعمل على حماية
وضمان صحة وسالمة
أهل الكويت
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تكرمي �سمو �أمري البالد من الأمم املتحدة عام  2014تقدير ًا لدوره يف دعم العمل الإن�ساين

إشادة أممية بالعطاء
الكويتي االستثنائي
لمساعدة الالجئين
والمنكوبين

ثابت ًا يف �سيا�ستها اخلارجية ،ارتكز ب�شكل
�أ�سا�سي على ��ضرورة تقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لكل البلدان املحتاجة ،بعيد ًا
عن املحددات اجلغرافية والدينية والإثن ّية

ان�ط�لاق� ًا م��ن عقيدتها وقناعتها ب�أهمية
ال�رشاكة الدولية ،وتوحيد اجلهود الدولية
وتفعيلها ،بهدف الإبقاء واملحافظة على
الأ�س�س التي قامت لأجلها احلياة ،وهي
الروح الب�رشية".
وج ��اء يف كلمة ��س�م��وه �أي���ض� ًا �أن "الكويت
اتخذت ع��ام  2008ق ��رار ًا يج�سد حر�صها
ع�ل��ى دع ��م ال� ��دور الإن �� �س��اين ل�ل��أمم املتحدة
عندما خ�ص�صت ما قيمته  % 10من �إجمايل
م�ساعداتها الإن�سانية للدول املت�رضرة من

جهود سمو األمير
ساعدت األمم
المتحدة على القيام
بوظيفتها اإلنسانية

ال �ك ��وارث الطبيعية �أو احل� ��روب ،وتبعته
ب� �ق ��رارات ر��س�م�ي��ة مب���ض��اع�ف��ة امل���س��اه�م��ات
الطوعية ال�سنوية الثابتة لعدد من الوكاالت
واملنظمات الدولية".

دعم للنازحني والالجئني
حتر�ص الكويت وب�صفة دائ�م��ة على م��د يد
العون والإغاثة للنازحني والالجئني يف الكثري
م��ن ال ��دول ،تخفيف ًا ملعاناة ه��ذه الفئة التي
تعاين ب�سبب حروب �أو �رصاعات �أو كوارث
طبيعة يف بلدانها.
وك��ان��ت ال�ك��وي��ت م��ن ال ��دول ال�سباقة يف مد
ي��د ال �ع��ون والإغ ��اث ��ة ل�ل�ن��ازح�ين وال�لاج�ئ�ين
العراقيني حتى �أ�صبحت ح��ال�ي� ًا م��ن �أك�بر
املانحني لالجئني ال�ع��راق�ي�ين ،وه ��ذا الأم��ر
القى �إ�شادة من احلكومة العراقية والعديد
من دول العامل.
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وخ�لال م�شاركتها يف م��ؤمت��ر املانحني لدعم
العراق الذي ا�ست�ضافته وا�شنطن يف يوليو
 2016تعهدت ال�ك��وي��ت بتقدمي م�ساعدات
�إن�سانية �إىل العراق بقيمة  176مليون دوالر
�أمريكي ،يف حني حر�صت اجلمعيات اخلريية
الكويتية على موا�صلة حمالتها الإن�سانية
ال�ت��ي ت�ق��دم الإغ ��اث ��ة للمنكوبني ه �ن��اك .كما
ا�ست�ضافت الكويت م�ؤمتر "الكويت الدويل
لإع��ادة �إعمار وتنمية العراق" يف فرباير عام
 ،2018متا�شي ًا مع مبادئها يف دعم الأ�شقاء
وت��رج�م��ة حقيقية لت�سميتها م��ن قبل الأمم

املتحدة "مركز ًا للعمل الإن�ساين" ،وبلغت
تعهدات الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر  30مليار
دوالر �أمريكي.
ويف اليمن مل يغب االهتمام الكويتي �سيا�سي ًا
و�إن�ساني ًا عن ه��ذا البلد ال��ذي ال ي��زال يعاين
�أزم � ��ات ك �ب�يرة ،ف�ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د الإن �� �س��اين
�أعلنت الكويت يف ع��ام  2015تربعها مببلغ
 100مليون دوالر �أمريكي لتخفيف املعاناة
الإن�سانية لل�شعب اليمني.
كما كانت الكويت �سباقة بتقدمي امل�ساعدات
الإغاثية العاجلة لالجئني ال�سوريني يف لبنان.

عطاءات �سمو الأمري تتوا�صل داخلي ًا وخارجي ًا

�أزمة كورونا
وخالل �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد التي
�رضبت ال�ع��امل �أج�م��ع ،ج��اءت التوجيهات
ال�سامية ببذل �أق�صى اجلهد للحفاظ على
��س�لام��ة جميع �أب �ن��اء ال�ك��وي��ت يف ال��داخ��ل،
وك��ذل��ك م��ن ه��م خ���ارج ال �ب�ل�اد ،وال�ترت�ي��ب
لعودتهم �إىل �أر�ض الوطن ،وامل�ساعدة ومد
يد العون �إغاثي ًا و�إن�ساني ًا للدول التي �سيطر
عليها هذا الوباء.
ويف م��ار���س امل��ا��ض��ي وج��ه �سموه بر�صد 10
ماليني دينار لتنفيذ برنامج اال�ستجابة الطارئة
للحد من انت�شار فريو�س كورونا.
ومل ي �ن ��� ٍ�س � �س �م��وه امل�ق�ي�م�ين ع �ل��ى �أر�� ��ض
الكويت ،فهبت اجلمعيات اخلريية بتقدمي
امل�ساعدات وال�سالل الغذائية لهم ب�سبب
ما فر�ض عليهم من حظر جزئي وكلّي يف
البالد جراء الوباء.
مد يد العون للنازحين
والالجئين في

دول عدة تخفيف ًا
لمعاناة هذه الفئة

مبادرات �إن�سانية
ووا�صلت الكويت ن�شاطها الإن�ساين خالل �أزمة
فريو�س كورونا ،انطالق ًا من توجيهات �سمو
�أم�ير ال�ب�لاد ،حيث قدمت امل�ساعدات الطبية
والإغ��اث�ي��ة و� �س َّ�يرت ق��واف��ل ال�سالل الغذائية
للعديد من ال��دول ،منها :ال�ع��راق ،وفل�سطني،

�إغاثة ال�شعب الفل�سطيني
ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،و�إغ� ��اث� ��ة ال�شعب
الفل�سطيني دائم ًا على ر�أ���س اهتمامات دولة
ال�ك��وي��ت ،وخ�ل�ال ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة (على
�سبيل املثال ال احل�رص) �أعلن �سمو الأم�ير
يف يناير عام  2009تربع الكويت مببلغ 34
مليون دوالر لتغطية احتياجات وكالة غوث
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني ،وذلك �إميان ًا
من �سموه بالدور الإن�ساين للوكالة ،وملواجهة
احلاجات العاجلة للأ�شقاء الفل�سطينيني ،كما
قدمت الكويت �إىل الوكالة مبلغ  15مليون
دوالر �أمريكي عام .2013
ً
ومع توايل هذه الذكرى العطرة عاما بعد �آخر
تتوا�صل جهود الكويت الإن�سانية تباع ًا دون
ت��وق��ف حتى يف �أح�ل��ك ال �ظ��روف والأزم� ��ات،
لتخفيف �آالم املحتاجني ومن هم �أ�شد حاجة
للم�ساعدات ب�سبب الأزمات املختلفة.

وجيبوتي ،ونيجرييا ،و�رصبيا ،و�أوكرانيا.
وه��ذا لي�س بغريب على الكويت التي �أ�ضحى
العمل اخل�يري رك�ي��زة �أ�سا�سية يف �سيا�ستها
اخلارجية ،فقد ُعرف عن الكويت ومنذ ما قبل
ا�ستقاللها مبادراتها الإن�سانية يف مناطق عديدة
وتو�سع ن�شاطها الإن�ساين مع تويل
من العاملَّ ،
�سمو �أمري البالد مقاليد احلكم عام � ،2006إذ
ازداد حجم م�ساعداتها الإغاثية ب�شكل ملحوظ.
وخ �ل�ال ح� ��ادث ان �ف �ج��ار م��رف ��أ ب �ي�روت ال��ذي
وق��ع م ��ؤخ��ر ًا� ،سارعت الكويت مل��د ي��د العون
للجمهورية اللبنانية ،حيث قدمت الأدوي ��ة،
والكرا�سي املتحركة ،و�أكيا�س ال��دم ،وحليب
الأطفال ،وغري ذلك من امل�ساعدات الإغاثية ،كما
�أعلنت �أنها �ستعيد بناء �صوامع القمح يف املرف�أ،
والتي ت�رضرت ب�شدة ب�سبب االنفجار ،لي�ستمر
عطاء الكويت حتى يف �أ�صعب الأوق ��ات خالل
�أزمة فريو�س كورونا.
قدمت
الكويت ّ

مساعدات طبية
وإغاثية للعديد من
الدول خالل أزمة كورونا
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أزمة فيروس كورونا

الفارس :الدائرة تابعت

قرارات الجهات المعنية
بالدولة للوقوف على مدى
تأثيرها على الشركة

أحمد الفارس

دائرة الموارد البشرية ...

بالتنظيم  ..تغلبنا
ىلع التحديات
ا�ستكما ًال ل�سل�سلة اللقاءات التي �أجرتها جملة "الوطنية" للوقوف على �إجنازات
دوائر ال�شركة املختلفة ،وكيفية تعاملها مع الظروف اال�ستثنائية الناجمة عن فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد ,)19 -الذي ع�صف بالعامل ،وابتكارها طرقاً و�آليات جديدة
من �أجل موا�صلة العمل وعدم اال�ست�سالم لهذه اجلائحة ،التقينا مدير دائرة املوارد
الب�شرية �أحمد عبدالرحمن الفار�س ،لت�سليط ال�ضوء على الإجراءات والآليات التي
اتخذتها الدائرة للحفاظ على ا�ستمرار �أعمال "البرتول الوطنية" على �أكمل وجه.
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تعقيم ب�صفة دورية لكافة من�ش�آت ال�رشكة تطبيق ًا لتعليمات اجلهات ال�صحية

مواكبة التطورات
ا�ستهل الفار�س ،حديثه بالت�أكيد على �أن دائرة املوارد الب�رشية واكبت
التطورات التي �شهدتها البالد خالل الفرتة املا�ضية ،واخلا�صة بانت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وق��ام��ت مبتابعة ق ��رارات اجل�ه��ات املعنية
بالدولة يف هذا اخل�صو�ص للوقوف على مدى ت�أثريها على "البرتول
الوطنية" �أو ًال ب�أول ،م�شري ًا �إىل �أن الدائرة قامت منذ بداية الأزمة بن�رش
التعاميم ال�صادرة ب�ش�أن الإجراءات االحرتازية ،وذلك تطبيق ًا لتعليمات
اجلهات ال�صحية بالدولة ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ القرارات ذات ال�صلة.
العمل عن بعد
وح��ول �آلية التن�سيق التي اتبعتها ال��دائ��رة خ�لال الفرتة املا�ضية ،قال
الفار�س� ،إنه "ب�سبب الظروف اال�ستثنائية ،قامت الدائرة بت�شكيل فريق
م�صغر للعمل من املواقع ،مع تفعيل نظام العمل عن بعد لباقي املوظفني
با�ستخدام نظام املوارد الب�رشية "الأوراكل" ،وذلك لت�أمني ا�ستمرار العمل
يف جميع الظروف وتنظيمه خالل فرتة التعطيل" ،م�شري ًا �إىل �أن الدائرة
و�ضعت خطط ًا ملوا�صلة العمل يف حال ا�ستمرار الوباء (ال قدر اهلل) كما
توا�صلت مع الدوائر الزميلة يف ال�رشكات النفطية الأخرى خالل تلك الفرتة
عرب االت�صال املرئي لتن�سيق الإجراءات ومناق�شة ما طر�أ من م�ستجدات.
متابع ًا بالقول" :الفرتة ال�سابقة ات�سمت بالعديد من ال�صعوبات
والتحديات� ،أهمها نق�ص عدد العاملني املتواجدين مبوقع العمل
وزي��ادة امل�س�ؤوليات اخلا�صة بالتعطيل ،ولكن بالتن�سيق وتنظيم
العمل مت التغلب على كل هذه التحديات و�إجن��از جميع املهام على
�أكمل وجه ودون �أي ت�أخري �أو تق�صري".

تخطيط القوى العاملة
و�أو�ضح �أن الأق�سام التابعة للدائرة �أجنزت الكثري من الأعمال واملهام،
حيث قام ق�سم تخطيط القوى العاملة ب�إجناز جميع الأعمال املنوطة
به منذ بداية الأزم��ة� ،سواء عن بعد �أو عن طريق احل�ضور ال�شخ�صي
للمكتب ،و�إع��داد التقارير ال�شهرية والربع �سنوية لل�رشكة ومل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،وكذلك درا�سة وتنفيذ جميع حاالت النقل ال��واردة
للق�سم ،واعتماد ال�شواغر للرتقيات املرفوعة ملوظفي ال�رشكة.
�إ�ضافة �إىل ذلك قام الق�سم بالرد على �أ�سئلة �أع�ضاء جمل�س الأم��ة ،وتعبئة
ميزانيات دائرة املوارد الب�رشية يف نظام ( ،)OPEXواعتماد طلبات التوظيف
ملوظفي ( ،)Secondmentومتابعة ح ��االت تعديل الو�ضع للموظفني
املبتعثني ،واملوظفني احلا�صلني على م�ؤهل علمي �أعلى �أثناء اخلدمة.
وق��ام الق�سم �أي�ض ًا ب�إعداد خطة التوظيف حلديثي التخرج للتخ�ص�صات
الإداري � ��ة وال�ف�ن�ي��ة ،وا�ستكمال امل��وازن��ة لل�سنة امل��ال�ي��ة (2021-2020
و( ،)2022-2021بالتن�سيق مع دوائ��ر ال�رشكة الأخ ��رى ،وا�ستكمال
اخلطة اخلم�سية لل�سنوات املالية ( )2022-2021حتى (،)2026-2025
مع �إعداد بيانات الربع الأول ،واخلا�صة بن�سبة التكويت ( )BSCللم�صايف،
�إ��ض��اف��ة �إىل م ��ؤ��شرات الأداء الرئي�سية ( )KPIاخلا�صة مبتابعة خطة
التغيات الهيكلية املطلوبة من قبل نقابة العاملني
التوظيف ،وتطبيق ّ
لدوائر العمليات.
"القوى العاملة" أعد التقارير الشهرية
والربع سنوية للشركة والمؤسسة
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اهتمام من ال�رشكة بتوفري املعقمات و الأدوات ملنع انت�شار الفريو�س وحماية املوظفني

ق�سم التوظيف
و�أ�شار �إىل �أن ق�سم التوظيف بدوره �أجنز يف هذه الظروف مهام متعددة،
على ر�أ�سها دف��ع فواتري روات��ب عمالة الإع ��ارة ل�رشكات املقاول �أو ًال
ب�أول عن طريق احل�ضور �شخ�صي ًا ال�ستالم الفواتري و�إدخالها بنظام
(املاك�سيمو) ،حيث �إن��ه بعد التن�سيق مع دائ��رة املالية ودائ��رة تقنية
املعلومات مت اعتماد �آلية جديدة للدفع عن بعد.
ومت ا�ستكمال الدفع من قبل موظفي الق�سم خالل تواجدهم يف املنزل،
وذل��ك حر�ص ًا على امل�صلحة العامة ،وم�صلحة عمالة الإع��ارة ال�ستالم
رواتبهم وكافة م�ستحقاتهم باملوعد املحدد.
كما قام الق�سم بالتن�سيق عن بعد مع دوائر "البرتول الوطنية" ،و�رشكات
املقاول ملعاجلة العديد من الأم��ور ،مثل :اعتماد طلبات متديد خدمات
املعارين ،وانهاء خدمات املعارين ...الخ ،وذلك ل�ضمان ان�سيابية العمل
خالل تلك الفرتة.
خدمة املوارد الب�شرية
�أما ق�سم مركز خدمة املوارد الب�رشية فقد ا�ستمر ب�إجناز جميع معامالت
املوظفني مبختلف �أنواعها طوال فرتة التعطيل عن العمل دون انقطاع،
�إ�ضافة �إىل ذلك قام بالعديد من املهام الإ�ضافية ،والتي متثلت بالتايل:
• �إ� �ص��دار كافة التعاميم اخلا�صة ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة ،وكذلك
التعاميم اخلا�صة بتعطيل العمل احرتازي ًا ،بالإ�ضافة �إىل تعاميم عودة
العمل التدريجي ،ح�سب الن�سب املقررة لكل مرحلة.
"خدمة الموارد البشرية" استحدث إجازة
الحجر الصحي بأنواعه واإلجازة االحترازية
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• تنفيذ �إج ��راءات ت�أجيل �أق�ساط القر�ض ال�شخ�صي ،و�أق�ساط بنك
االئتمان ،و�إ� �ص��دار التعميم اخلا�ص ببدء ال�سنة الت�أمينية اجلديدة
للموظفني امل�شرتكني بنظام الت�أمني ال�صحي اجلماعي.
• ح�رص حاالت املوظفني (الكويتيني وغري الكويتيني) العالقني خارج
دولة الكويت ،وذلك ب�سبب �إغالق احلدود الربية واجلوية جراء انت�شار
فريو�س كورونا.
كما قام الق�سم ب�إ�صدار التعميم اخلا�ص بكيفية التوا�صل مع فريق
مركز خدمة امل��وارد الب�رشية ط��وال ف�ترة التعطيل عن العمل� ،سواء
ع��ن طريق االت�صال �أو ال�بري��د الإل �ك�تروين امل��وح��د للق�سم ،وال ��ذي مت
ا�ستحداثه خالل تلك الفرتة حلجز املواعيد ملراجعة الق�سم ،والتعميم
اخلا�ص بعودة العمل مبركز امل�ساعدة اخلا�ص بدائرة املوارد الب�رشية.
وا�ستحدث الق�سم �إجازة احلجر ال�صحي ب�أنواعه (م�ؤ�س�سي /منزيل)،
والإجازة االحرتازية بنظام "�أوراكل" للموظفني الذين مل يتواجدوا على
ر�أ�س عملهم طوال فرتة �إيقاف العمل ،وكذلك �إجازة الإعفاء ،واخلا�صة
بحاالت املوظفني املعفيني من العمل خالل مراحل عودة العمل التدريجي
بال�رشكة ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف �إجن��از �إج ��راءات و�رصف
م�ستحقات نهاية اخلدمة ملن انتهت خدمتهم من املوظفني ،و�شمل ذلك
املرا�سالت اخلارجية والداخلية ح�سب املعتاد واملرا�سالت اخلا�صة.
و�شارك الق�سم �أي�ض ًا وبالتن�سيق املبا�رش مع فريق مك ّون من الدائرة
املالية ودائ ��رة تقنية املعلومات يف ��صرف روات��ب املوظفني كاملعتاد،
والتن�سيق مع املوظفني الذين يتمتعون ب�إجازة مرافق مري�ض خالل
فرتة التعطيل عن العمل ،ومتابعة كل حالة و�إ��ص��دار الكتب اخلا�صة
بتمديد الإج� ��ازات �إىل وزي��ر النفط ووزي ��ر الكهرباء وامل ��اء بالوكالة
د .خالد الفا�ضل جلميع احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.

متابعة حلظ ًة بلحظة لتطبيق اال�شرتاطات ال�صحية يف كافة دوائر ال�رشكة

ق�سم م�شاريع املوارد الب�شرية
وفيما يخ�ص ق�سم م�شاريع امل��وارد الب�رشية وال�رشيك اال�سرتاتيجي،
�أو�ضح الفار�س �أنه �أجنز جميع الأعمال اخلا�صة به منذ بداية الأزمة
�سواء عن بعد� ،أو عن طريق احل�ضور ال�شخ�صي للمكتب ،و�أ�صدر
التقرير النهائي خلطة االرتباط الوظيفي لل�سنة املالية ،2020 /2019
واعتماده من قبل الرئي�س التنفيذي و�إر�ساله مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وقدم الق�سم الدعم اخلا�ص بنظام "الأوراكل" ،وذلك عن طريق ا�ستحداث
وبرجمة �إج ��ازات جديدة خا�صة ب�أزمة كورونا (�إج ��ازة اح�ترازي��ة –
�إج��ازة احلجر ال�صحي – �إج��ازة الإعفاء) ،والعمل على تغذية النظام
ب�شكل �آيل للحاالت اجلماعية ،كما برمج نظام "�أوراكل" لت�أجيل �أق�ساط
القرو�ض (القر�ض ال�شخ�صي ،وقرو�ض بنك االئتمان :القر�ض العقاري
– القر�ض االجتماعي  -قر�ض املحفظة  -قرو�ض املطلقات والأرامل)،
وعمل على ا�ستكمال املتطلبات اخلا�صة بتطوير نظام "الأوراكل" املتعلق
ب�أهداف ر�ؤ�ساء الفرق يف الدائرة.
هذا بالإ�ضافة �إىل تقدمي الق�سم الدعم اخلا�ص بنظام "الأوراكل" من خالل
�إ�صدار التقارير وتطوير النظام جلميع الأق�سام لت�سهيل عملهم ،وجتميع
و�إ�صدار التقارير اخلا�صة ببطاقات الأداء املتوازن ( )BSCلل�رشكة
وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،فيما يخ�ص بيانات دائرة املوارد الب�رشية.
وقام الق�سم بتجميع و�إ�صدار الإح�صائيات والبيانات اخلا�صة بتقرير
اال�ستدامة لل�رشكة ( )Report Sustainabilityفيما يخ�ص بيانات
دائرة املوارد الب�رشية ،وجتميع و�إ�صدار التقرير اخلا�ص ب�إجراءات
الدائرة ( ،)Risk Managementوالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات
لتطوير نظام �آيل جديد خا�ص بنظم تقييم الأداء واملكاف�أة الت�شجيعية
ال�سنوية املوحدة.

ق�سم �إدارة الأداء واملكاف�آت
�أم��ا ق�سم �إدارة الأداء وامل�ك��اف��آت ،ف�أو�ضح الفار�س �أن��ه ق��ام ب�رصف
ال�ع�لاوة ال�سنوية ( )2020/2019مع روات��ب �شهر �أب��ري��ل ،2020
بوقتها دون ت�أخري ،ومراجعة وتفعيل تقارير جديدة با�ستخدام نظام
"الأوراكل" لت�سهيل �إجراءات املكاف�أة الت�شجيعية.
ق�سم الت�أمينات االجتماعية
وحول �أعمال ق�سم الت�أمينات االجتماعية� ،أ�شار الفار�س �إىل �أنه ومبقت�ضى
التعميم رق��م ( ،)2020/1ق��ام الق�سم بت�أجيل بع�ض املبالغ ال��واردة
بقانون الت�أمينات االجتماعية ،و�أق�ساط اال�ستبدال ال�شهرية ملدة (6
�شهور) ملوظفي ال�رشكة الراغبني بذلك ،كما �أنهى ميكنة الكتب املوجهة
للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية اخلا�صة بطلب اال�ستبدال �أثناء
اخلدمة من خالل نظام املوارد الب�رشية والرواتب "�أوراكل" ،و�إجناز
جميع معامالت نهايات اخلدمة اخلا�صة باملوظفني الكويتيني املنتهية
خدماتهم خالل الفرتة من �شهر مار�س  ،2020وحتى تاريخه.
ق�سم عالقات العاملني
واخ�ت�ت��م ال�ف��ار���س ح��دي�ث��ه ،ب��الإ� �ش��ارة �إىل �إجن� ��ازات ق�سم عالقات
العاملني ،مبين ًا �أنه قام با�ستكمال التحقيقات يف موا�ضيع العاملني
املحالني للتحقيق ،وال�ت��ي ترتب عليها وق��ف رواتبهم حتى وقت
جائحة كورونا ،وذلك ل�ضمان �رصف رواتبهم خالل الأزم��ة وفق ًا
للإجراءات املتبعة بال�رشكة.
إصدار التقرير النهائي لخطة االرتباط

الوظيفي 2020/ 2019
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أزمة فيروس كورونا

القحطاني :الدائرة
أنجزت مهامها

وأعمالها بنجاح خالل
هذه الفترة االستثنائية

بندر القحطاني

الدائرة التجارية ...

توفير احتياجات الشركة
ومواد صيانة املصايف
الدائرة التجارية من الدوائر التي مل تتوقف حلظة عن �أداء عملها منذ اندالع �أزمة
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وا�ستمرت يف تقدمي خدماتها حتى �أثناء فرتة العطلة
اال�ستثنائية التي فر�ضتها هذه اجلائحة.
وخالل هذه الفرتة حققت الدائرة �إجن��ازات متعددة ،ووفرت كل املواد الالزمة
لوقاية العاملني يف "البرتول الوطنية" من هذه اجلائحة ،و�أي�ضاً احتياجات
ال�شركة من املواد واخلدمات بالوقت املنا�سب ل�ضمان �سري عمليات الت�شغيل و�أعمال
الإ�صالح وال�صيانة بامل�صايف كما هو خمطط وبدون توقف من �أجل ا�ستمرارية
العمل والإنتاج ،متبعة يف ذلك توجيهات الإدارة العليا لل�شركة.
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و�ضع لوحات �إر�شادية لتوجيه جميع الزائرين واملراجعني من ال�رشكات الأخرى بو�ضع الكمامات وا�ستخدام القفازات

تن�سيق بني الدوائر
للوقوف على م��ا حققته ال��دائ��رة و�آل�ي��ة عملها والإج � ��راءات التي
اتخذتها خالل الأزمة ،التقت جملة "الوطنية" مدير الدائرة التجارية
بندر القحطاين ،والذي �أكد �أن الدائرة مل ت َّدخر جهد ًا يف �إجناز كافة
املهام والأعمال املنوطة بها خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية بنجاح،
حيث قامت بالتن�سيق مع دائرة تقنية املعلومات من �أجل متكني جميع
املوظفني من العمل عن ُبعد وح�صولهم على �أجهزة احلا�سب الآيل
اخلا�صة بهم ،ومتكينهم �أي�ض ًا من الو�صول �إىل جميع التطبيقات
ال�لازم��ة ،وه��ذا الأم��ر مكَّن كل الفرق من �أداء �أعمالها على �أكمل
وجه وعلى مدار ال�ساعة ،م�شري ًا �إىل �أنه يف احلاالت ال�رضورية كان
يتواجد بع�ض املوظفني مبواقع العمل لإنهاء الأعمال التي ال ميكن
�إجن��ازه��ا من املنزل وتت�سم ب�صفة اال�ستعجال ،مع مراعاة اتخاذ
جميع الإجراءات ال�صحية املط ّبقة يف ال�رشكة.
و�أ� �ض��اف القحطاين �أن ال��دائ��رة خ�لال ه��ذه ال �ف�ترة اال�ستثنائية
ا�ستطاعت �إ�صدار الئحة املناق�صات اخلا�صة بال�رشكة التي تنظم
عمليات ال�رشاء والتكليف بخدمات ومقاوالت الأعمال والدرا�سات
اال�ست�شارية ،وبيع الأ�صناف امل�ستغنى عنها ،بالإ�ضافة �إىل �إجراءات
التعاقد يف حاالت الطوارئ.

�إجراءات احرتازية
وعن الإجراءات االحرتازية التي اتخذتها الدائرة خالل هذه الأزمة،
ق��ال القحطاين" :وفق ًا لتوجيهات الإدارة العليا لل�رشكة فقد مت
الت�أكيد على جميع �أق�سام الدائرة بعمل كل ما يلزم ل�ضمان تطبيق
هذه الإجراءات ،وانطالق ًا من ذلك قام ق�سم �ضمان اجلودة ب�إعداد
من��اذج خا�صة لت�سجيل احل�ضور واالن�رصاف اليومي للموظفني
وت�سليمها �إىل الأق�سام نظر ًا لتوقف نظام الب�صمة ،كما مت �إعداد
وو�ضع لوحات �إر�شادية لتوجيه جميع الزائرين واملراجعني من
ال�رشكات الأخرى ب�رضورة و�ضع الكمامات وا�ستخدام القفازات
عند مراجعة الدائرة التجارية ،و�أي�ض ًا مت و�ضع ر�سالة تنبيه على
�صفحة ال�ع�ط��اءات الإلكرتونية مبوقع ال�رشكة بوقف ال��زي��ارات
املكتبية واالكتفاء بالتوا�صل عن طريق الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين
�أو االجتماع عن ُبعد".
كما �شملت هذه الإج��راءات التنبيه على �أق�سام الدائرة بتجنب عقد
اجتماعات العمل وجه ًا لوجه قدر امل�ستطاع ،واال�ستعا�ضة عنها
باالجتماعات الهاتفية �أو الإلكرتونية ،مع املتابعة احلثيثة والت�أكد
من توفر القفازات والكمامات الطبية ومعقمات الأ�سطح ومعقمات
الأي ��دي الكحولية عند مداخل ال��دائ��رة ،والت�أكد �أي�ض ًا من �إتباع

"ضمان الجودة" أعد نماذج تسجيل حضور

إصدار الئحة المناقصات المنظمة للشراء

وانصراف الموظفين بعد توقف البصمة

والتكليف والدراسات االستشارية
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�إعادة ترتيب املقاعد يف غرف االجتماعات حفاظ ًا على التباعد االجتماعي

مل�صقات ال�سالمة التي مت و�ضعها �أم��ام وداخ��ل امل�صاعد ،و�إع��ادة
ترتيب املقاعد يف غرف االجتماعات حفاظ ًا على التباعد االجتماعي.
و�أ�ضاف القحطاين �أن الدائرة و َّف��رت خالل الأزم��ة �أرق��ام هواتف
اخلدمة املهمة ،و�أرقام الطوارئ يف اال�ستقبال وبغرف االجتماعات،
مع الت�أكيد على العاملني ب�رضورة االلتزام بقواعد العودة الآمنة
للعمل م��ن خ�لال ات�ب��اع �إر� �ش��ادات النظافة والإج� ��راءات الواجب
اتباعها لتحقيق التنقل الآم��ن من و�إىل العمل با�ستخدام �سيارات
وبا�صات ال�رشكة ،وب�ين مواقع العمل املختلفة بالن�سبة ملوظفي
الإعارة والعقود.
ي�ضاف �إىل ما �سبق ،قيام الدائرة التجارية بتوفري �ضابط ات�صال
و�سجل خ��ا���ص حلفظ ب�ي��ان��ات موظفيها مم��ن طُ �ب��ق عليهم احلظر
املناطقي ،واملوظفني العالقني خارج البالد ،وامل�صابني بالفريو�س،
وامل�شتبه ب�إ�صابتهم ،مع احلر�ص على تقدمي �شهادة �إمتام العالج �أو
�إمتام احلجر املنزيل �أو امل�ؤ�س�سي للم�صابني واملخالطني ،وكذلك حفظ
بيانات املوظفني املعفيني م�ؤقت ًا من العمل املكتبي ويعملون عن ُبعد،
نظر ًا ملعاناتهم من �أمرا�ض مزمنة ،واملوظفني الذين يحق لهم تخفيف
�ساعات العمل (من يرعون ذويهم من كبار ال�سن) ،واملوظفات ب�سبب
الر�ضاعة ،مع احلر�ص على حتقيق ن�سب املوظفني على ر�أ�س العمل،
طبق ًا لإر�شادات دائرة املوارد الب�رشية اخلا�صة بالعودة التدريجية
الآمنة للعمل.
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جهود توعوية
و�أو� �ض��ح �أن ال��دائ��رة ق��ام��ت بالرتكيز على ن�رش ال��وع��ي ال�صحي
وتو�ضيح قواعد الوقاية والتباعد االجتماعي ملوظفيها وذلك يف �إطار
ال�سيا�سة املتبعة يف ال�رشكة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،والتزام ًا
بتعليمات وزارة ال�صحة الكويتية ،حيث مت تطبيق اال�شرتاطات
ال�صحية ذات ال�صلة عند التعامل مع الأق�سام الأخرى� ،أو عند التعامل
مع املناق�صني واملقاولني �أثناء �أداء املهام الوظيفية اليومية ،كما مت
التن�سيق مع الدوائر ذات ال�صلة لتطهري وتعقيم املكاتب واحلفاظ
على م�ستوي اجل ��ودة ال�صحية� ،إ�ضافة �إىل تفعيل "بروتوكول"
التعامل مع احلاالت املخالطة مل�صاب بالفريو�س ،واحلاالت امل�شتبه
ب�إ�صابتها بالق�سم ،للحيلولة دون �إ�صابة �أي ع�ضو من الفريق.
وقامت ال��دائ��رة �أي�ض ًا مبجموعة من الإج� ��راءات التوعوية ،مثل:
�إر�سال ن�رشات التوعية للموظفني ،وتوزيع الكمامات واملعقمات،
وقيا�س حرارة عمال املقاول يومي ًا ،قبل الدخول �إىل �أي من مواقع
ال�رشكة ،وعمل ج��والت تفتي�شية على املواقع من �أج��ل الت�أكد من
تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية.
�إجنازات الأق�سام
وحول جهود �أق�سام الدائرة لت�سيري �أعمال ال�رشكة خالل هذه الأزمة،
�أو�ضح القحطاين� ،أن �أق�سام امل�شرتيات بذلت جهود ًا كبرية يف املبنى
الرئي�سي والت�سويق املحلي وم�صفاتي ميناء الأح �م��دي ،وميناء

األقسام تجنبت االجتماعات المباشرة

توفير أرقام هواتف الخدمة والطوارئ

واستبدلتها بالهاتفية واإللكترونية

في االستقبال وبغرف االجتماعات
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توفري معقمات الأيدي الكحولية يف خمتلف �أرجاء ال�رشكة حلماية املوظفني

عبداهلل ،حيث �أ�صدرت � 733أمر �رشاء �أثناء فرتة اجلائحة ،ا�شتملت
على �رشاء مواد ومعدات ملواجهة انت�شار الفريو�س� ،شملت� :رشاء
كامريات حرارية تو�ضع عند بوابات ال�رشكة وامل�صايف لقيا�س درجة
حرارة العاملني قبل الدخول ،و�أقنعة واقية قابلة لإعادة اال�ستخدام
حتمل �شعار "البرتول الوطنية" ،ومواد وم�ستلزمات ملراكز �إيواء
العمالة التي �أقامتها ال�رشكة ،كما مت �رشاء و�شحن و�إنهاء �إجراءات
التخلي�ص اجلمركي ب�صورة �رسيعة لثالث �سيارات �إ�سعاف للق�سم
الطبي يف ال�رشكة� ،إ�ضافة �إىل بع�ض املواد الأخرى.
كما �أ�صدرت �أق�سام امل�شرتيات عدد ًا من �أوامر ال�رشاء ملواد وقطع
غيار كانت مطلوبة للحاالت الطارئة اخلا�صة بعمليات ال�صيانة
والإ�صالح يف بع�ض م�رشوعات ال�رشكة ،حيث متت متابعة و�إنهاء
الإجراءات اللوج�ستية من خالل ق�سم التخلي�ص اجلمركي ،بالتن�سيق
مع الإدارة العامة للجمارك ،والهيئة العامة للبيئة ،ل�ضمان ت�سليم
املواد دون �أي ت�أخري.
ويعد تنفيذ ه��ذه املهام من �أك�بر التحديات التي واجهت الدائرة
التجارية خا�صة خالل فرتة احلظر اجلزئي والكلي و�إغالق احلدود
الربية والبحرية واجلوية �آنذاك.
�أق�سام العقود
�أم��ا �أق�سام العقود فلم تتوانٍ عن تقدمي خدمات الدعم وامل�ساندة
جلميع قطاعات ال�رشكة �أثناء الأزمة ،وا�ستمرت يف مراجعة و�إعداد

وثائق املناق�صات واملمار�سات وجتهيز العقود ملختلف الدوائر
بامل�صايف ،ودوائر :امل�شاريع ،والت�سويق املحلي ،وتقنية املعلومات،
وغريها من الدوائر.
وبف�ضل هذه اجلهود مل تتوقف �أعمال توقيع العقود ،ومل ت�سجل
�أي ح��االت ت�أخري �أو تعطيل لعقود :امل�شاريع ،واال�ست�شارات،
وال�صيانة ،واخل��دم��ات ،حيث قامت الفرق بالعمل على �إ�صدار
جميع الأوامر التغيريية الالزمة ومتديد ما يلزم من العقود ،وكذلك
طلبات ا�ستخدام املبالغ اخلا�صة مبخ�ص�ص االحتياطي ،وغريها
من املهام العاجلة.
كما قامت �أق�سام العقود بالتوا�صل امل�ستمر والتن�سيق الكامل
مع الإدارة العليا ،وجميع �أق�سام ال�رشكة ،وكذلك مع املناق�صني
وامل �ق��اول�ين ،ل�ت��ذل�ي��ل �أي م���ص��اع��ب ت�ع�تر���ض االن �ت �ه��اء م��ن وث��ائ��ق
املناق�صات� ،أو تقدمي العطاءات� ،أو توقيع العقود.
وقد قام ق�سم عقود امل�شاريع واال�ست�شارات با�ستعرا�ض الوثائق
النموذجية للعقود امل�ستخدمة ،والوقوف على مدى مالئمة املواد
املوجودة بها ملواجهة الآثار والعواقب والنتائج املتوقعة للجائحة،
حيث ناق�ش الفريق التكييف التعاقدي للمواد ذات ال�صلة بـ "القوة
القاهرة" والظروف الطارئة ،وكيفية اال�ستعداد للتعامل مع مطالبات
املقاولني املتوقعة نتيجة ت�أخر بع�ض العقود ب�سبب اجلائحة.
وملواجهة اجلائحة مت ابتكار وتفعيل �إجراءات جديدة وت�سهيل بع�ض
الإجراءات ،بحيث تتما�شي مع ظروف احلظر اجلزئي والكلي حتى

أقسام المشتريات ّ
وفرت كل المواد

"التخليص الخارجي" بذل جهوداً

المطلوبة رغم الحظر وإغالق الحدود

كبيرة لطرح وترسية المناقصات
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مل�صقات �أر�ضية تو�ضح �إجراءات ال�سالمة الواجب اتباعها �أمام وداخل امل�صاعد

ال يتم تعطيل �أن�شطة الق�سم ،وكان من �أبرزها:
 قبول التوقيع الإلكرتوين من املقاولني حلل م�شكلة عدم قدرتهمعلى االنتقال �أثناء فرتات احلظر للتوقيع الورقي االعتيادي.
 تخ�صي�ص موظف للتواجد باملكتب الرئي�سي يف �أي ��ام حم��ددةال�ستالم امل�ستندات الهامة من املناق�صني واملقاولني.
 قبول بع�ض امل�ستندات على هيئة م�ستند �إلكرتوين ( )PDFمعاحل�صول على تعهد من املقاول بتقدمي الأ�صل عند انتهاء احلظر
الكلي.
�أما ق�سم عقود ال�صيانة واخلدمات فقد قام بتوقيع عدد  17عقد �صيانة
وخدمات ،وعدد � 21أمر تغيريي ،وجارى �أخذ املوافقات على عدد
� 8أوامر تغيريية �أخرى.
التخلي�ص اخلارجي
وفيما يخ�ص ق�سم التخلي�ص اخلارجي ،فقد �أثنى القحطاين على
رئي�س الفريق وجميع العاملني بهذا الق�سم ملا بذلوه من جهد طوال
ف�ترة الأزم ��ة ،وحتركهم ب�شكل �رسيع للح�صول على املوافقات
الالزمة من اللجان واجلهات اخلارجية لطرح وتر�سية املناق�صات،
وكذلك �رسعة �إ�صدار الأوامر التغيريية من �أجل توفري احتياجات
ال�رشكة من املواد واخلدمات بالوقت املنا�سب ل�ضمان �سري عمليات
الت�شغيل و�أع�م��ال الإ��ص�لاح وال�صيانة بامل�صايف كما هو خمطط
وبدون توقف.
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التخلي�ص اجلمركي
وحول ق�سم املخازن والتخلي�ص اجلمركي ،قال القحطاين �إن "الق�سم
قام مبتابعة �أداء مهامه على م��دار ال�ساعة ط��وال فرتة الأزم��ة مبا
فيها العطالت الر�سمية للدولة ،حيث قام ب�رصف معدات الوقاية
ال�شخ�صية كالكمامات والقفازات للموظفني املناوبني ،وا�ستالم مواد
امل�شاريع ،ونقلها �إىل املواقع املحددة لها ح�سب احتياج كل م�صفاة،
كما قام الق�سم ب�إنهاء �إجراءات التخلي�ص للمواد لدى الإدارة العامة
للجمارك ،والهيئة العامة للبيئة.
�شكر وثناء
ويف اخلتام ،تقدم القحطاين بال�شكر لكافة ر�ؤ�ساء الفرق وموظفي
ال�رشكة والإع��ارة والعقود العاملني يف الدائرة التجارية ملا بذلوه
من جهد يف �أداء �أعمالهم� ،سواء عن ُبعد� ،أو من مقر العمل ،بقيادة
نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية عاهد اخلريف،
والعمل يف ظل ه��ذه الظروف الطارئة التي مر بها العامل ،م�شيد ًا
بجهود دائ��رت��ي الأم ��ن والإط �ف ��اء ،وال�صحة وال�سالمة والبيئة،
لقيامهما ب�إ�صدار الرتاخي�ص للعاملني يف الدائرة التجارية خالل
فرتتي احلظر اجلزئي والكلي ،لت�سهيل ح�ضورهم ملقر العمل� ،سواء
يف املكتب الرئي�سي� ،أو يف م�صايف ال�رشكة ،و�أي�ض ًا جهود دائرة تقنية
املعلومات التي وفرت كافة الربامج التقنية التي ت�ساعد على �أداء
الأعمال عن ُبعد خالل هذه الظروف اال�ستثنائية.

"المخازن" استلم مواد المشاريع ونقلها

"العقود" أعدت وثائق المناقصات

إلى المواقع حسب احتياج كل مصفاة

والممارسات وجهزت عقود الدوائر األخرى
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أزمة فيروس كورونا

العجمي :أداء الدائرة

لم يتأثر بفضل جهود
العاملين وتعاون
الدوائر األخرى

فهاد العجمي

دائرة التخطيط الشامل ...

إعادة النظر يف
املوازنات املالية
ا�ستمرت دائرة التخطيط ال�شامل يف �أداء �أعمالها ب�شكل طبيعي خالل الفرتة
اال�ستثنائية لتف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما تبعها من �إجراءات احرتازية
وتعطيل العمل مبعظم م�ؤ�س�سات الدولة.
وكان لت�ضافر جهود جميع العاملني بالدائرة ،وم�ساندة الدوائر الأخرى دور ًا كبرياً
يف �إجناز الدائرة ملهام عملها.
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"التخطيط ال�شامل" ن�سقت مع خمتلف الدوائر لتجنب ت�أخري تنفيذ م�شاريع ال�رشكة

ت�ضاعف حجم العمل
جملة "الوطنية" التقت مدير ال��دائ��رة فهاد العجمي ،ال��ذي حتدث
تف�صي ًال عن �آلية عمل الدائرة خالل الفرتة املا�ضية ،والعوامل التي
�ساعدتها يف �إجناز مهامها على الوجه الأكمل دون �أي ت�أخري ...وكان
احلوار التايل:
• ما حجم ت�أثري �أزمة انت�شار فريو�س كورونا على �أعمال الدائرة؟
مل يت�أثر �أداء الدائرة على الإطالق طوال الفرتة املا�ضية ،بالرغم من
هذه الظروف اال�ستثنائية ،والف�ضل يعود �إىل ت�ضافر جهود جميع
العاملني بالدائرة ،وا�ستجابة دائرة تقنية املعلومات و�إتاحتها
الفر�صة جلميع املهند�سني بالدائرة لأداء عملهم ب�شكل طبيعي من
خارج مقر ال�شركة� ،إ�ضافة �إىل تعاون جميع دوائر ال�شركة الأخرى
يف تقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة بالوقت املنا�سب.
وخالل الأ�شهر املا�ضية ،ويف ظل الأزم��ة االقت�صادية العاملية
وانخفا�ض �أ�سعار النفط ب�سبب هذه اجلائحة ،ت�ضاعف حجم
العمل بالدائرة مقارنة بالعام املا�ضي ،حيث �إنه بالإ�ضافة �إىل
�أعمال الدائرة خالل هذه الفرتة من كل عام ،والتي ت�شمل �إ�صدار
التقرير ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي لل�شركة وتقدمية ملجل�س
الإدارة ،و�إعداد موازنات ال�سنة املالية القادمة ،2022/2021
واخلطة اخلم�سية لل�شركة  ،2026/2025 - 2022/2021قامت
الدائرة مبجهود �إ�ضايف ا�ستجابة لطلب م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ب�إعادة النظر يف موازنات ال�سنة املالية  ،2021/2020واخلطة
اخلم�سية لل�شركة  2025/2024 - 2021/2020املعتمدة خالل
العام املا�ضي ،بهدف تقنني وتر�شيد امل�صروفات الر�أ�سمالية
صحة وسالمة العاملين والمقاولين
والموردين أولوية عند اإلدارة العليا للشركة
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والت�شغيلية ،وهو الأمر الذي تطلب الآتي:
 مراجعة كافة الربامج وامل�شاريع الر�أ�سمالية املدرجة يف املوازنةالتقديرية للعام املايل  2021/2020لتقليل ال�صرف الر�أ�سمايل.
 مراجعة كافة امل�شاريع الر�أ�سمالية باخلطة اخلم�سية لتقييم�أهميتها احليوية واحلاجة �إليها ال�ستمرارية الأعمال الرئي�سية
لل�شركة ،وقد مت ت�صنيف هذه امل�شاريع من حيث الت�أثري املبا�شر
�أو غري املبا�شر على �أعمال ال�شركة ،ومن ثم مت �إلغاء �أو ت�أجيل
�أو تخفي�ض تكلفة بع�ض هذه امل�شاريع مبا ال ي�ؤثر على �سالمة
وا�ستمرارية عمليات ال�شركة.
 حتديث اخلطة الت�شغيلية والإنتاجية ملرافق ال�شركة باملوازنةالت�شغيلية للعام املايل  2021/2020يف �ضوء املتغريات التي
طر�أت على الأ�سعار العاملية للنفط اخلام واملنتجات النفطية
ب�سبب جائحة ك��ورون��ا ،حتى يت�سنى ل�ل��إدارة العليا اتخاذ
القرارات املالية املنا�سبة.
العودة التدريجية
• كيف كانت �آلية عمل الدائرة خالل هذه الظروف اال�ستثنائية ،وما
الإجراءات التي اتخذتها ل�ضمان �سري العمل؟
مع بداية العودة التدريجية �إىل مقر العمل بال�شركة ،والتزاماً
بقواعد العودة الآمنة طبقاً لتوجيهات جمل�س ال ��وزراء ،فيما
يخ�ص ن�سبة العاملني مبقرات العمل ،والتي بلغت حالياً �أكرث من
 % 50طبقاً حلاجة العمل ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل تواجد ر�ؤ�ساء الفرق
واملهند�سني الأوائل بالدائرة ب�شكل دائم ،مت تق�سيم العاملني �إىل
جمموعتني لأداء العمل بالتناوب �إما مبقر ال�شركة� ،أو عن بعد،
مع اتخاذ عدد من الإجراءات ل�ضمان ت�سيري �أعمال ال�شركة ب�شكل
طبيعي ،منها:

�أزمة فريو�س كورونا �أكدت �أهمية و�ضع خطط ملواجهة هذا النوع من الأزمات التي متتد لفرتات طويلة

 التن�سيق مع الدائرة املالية لقبول الربيد الإلكرتوين خالل الفرتةاملا�ضية كو�سيلة ر�سمية للح�صول على املوافقات حلني تقدمي
�أ�صول الكتب املعتمدة من اجلهات املخت�صة لتنفيذ الدرا�سات
وامل�شاريع الر�أ�سمالية ،وذلك لتجنب ت�أخري تنفيذ امل�شاريع الهامة
املتوقع �أن ي�ؤثر ت�أخريها ب�شكل مبا�شر على �أداء ال�شركة.
 اعتماد ا�ستخدام تطبيق املذكرة الإلكرتونية (،)Easy Memoالتي �شاركت دائرة التخطيط ال�شامل مع دائرة تقنية املعلومات
يف �إعدادها خالل تنفيذ م�شروع �إدارة املحتوى ( ،)ECMوالذي
ُيكن املهند�سني املخت�صني يف الدائرة من مراجعة مرا�سالت دوائر
ال�شركة ،و�إعداد املذكرات الإلكرتونية على التطبيق عرب الإنرتنت
من خالل بوابة ال�شركة اخلارجية (،)KNPC External Portal
وذلك دون احلاجة للتواجد مبقر ال�شركة.
• ما �أبرز التحديات التي واجهت الدائرة ،وكيف مت الت�صدي لها؟
�أبرز التحديات كانت بالطبع مواكبة املتغريات ،و�سرعة �إتقان
التطبيقات وو�سائل التكنولوجيا اجلديدة للعمل عن بعد ،وعقد
االجتماعات عرب الإنرتنت ،لتجنب الآثار ال�سلبية لفقدان التوا�صل
املبا�شر ،وكل ذلك مت التغلب عليه ب�سرعة الت�أقلم مع احلدث ،حيث
�إن جميع العاملني بالدائرة ميتلكون مهارات التعامل مع الربامج
والتطبيقات الإلكرتونية ،ومن ثم مل جند �صعوبة (بحمد اهلل) يف
�إمتام �أعمال الدائرة على النحو الأمثل خالل هذه الفرتة.
توفري الإمكانيات
• ما خططكم امل�ستقبلية يف حال ا�ستمرار هذه الظروف الطارئة لفرتة �أطول؟
العامل الرئي�سي للنجاح يف التعامل مع مثل هذه الأزم��ات ،هو
توفري الإمكانيات الالزمة ل�ضمان قدرة جميع العاملني بالدائرة
على القيام ب�أعمالهم ب�شكل طبيعي عن ُبعد ،وانطالقاً من ذلك مت

التن�سيق مع دائرة تقنية املعلومات والدوائر املخت�صة لإ�ضافة
التطبيقات املختلفة التي ت�ستخدمها الدائرة �إىل بوابة ال�شركة
اخلارجية لإمتام الأعمال ،و�ضمان عدم توقف �أي من �أعمال الدائرة
يف حال عدم �إمكانية التواجد مبقر ال�شركة ،مع احلفاظ على �سالمة
املوظفني و�إتباع ال�شروط والإجراءات ال�صحية املطلوبة.
• ما هي الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأزمة غري املتوقعة؟
هذه الأزمة �أكدت على �أهمية تواجد فريق خمت�ص للتخطيط لهذا
النوع من الأزمات ،يقوم بالنظر �إىل ما هو �أبعد من جمرد اال�ستجابة
للتحديات اليومية ال�ستمرار �أعمال ال�شركة ،ومن ثم و�ضع اخلطط
اال�سرتاتيجية لكيفية مواجهة هذا النوع من الأزمات التي متتد
لفرتات طويلة ،على �أن يتم �إعداد هذه اخلطط عن طريق افرتا�ض
�سيناريوهات وو�ضع تو�صيات لدعم عملية اتخاذ القرارات من قبل
الإدارة العليا يف الوقت املنا�سب.
• كلمة �أخرية..
يف اخلتام �أود �أن �أتقدم بال�شكر لقيادات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
والإدارة العليا بال�شركة للحر�ص التام على التقيد مبعايري ال�صحة
وال�سالمة والبيئة �سعياً للحفاظ على �صحة و�سالمة العاملني
واملقاولني واملوردين.
كما �أتقدم بال�شكر لر�ؤ�ساء الفرق وجميع العاملني بالدائرة على
جهودهم خالل هذه الفرتة ،وااللتزام التام بجميع تعليمات ال�شركة
منذ بداية هذه الأزمة .و�أرجو من اهلل �أن يدمي نعمة الأمن والأمان
واال�ستقرار على وطننا احلبيب الكويت.
تقسيم العاملين إلى مجموعتين ألداء
العمل بالتناوب بمقر الشركة وعن ُبعد
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أزمة فيروس كورونا

الخضر :التعلم

عن بعد والتعلم
الذاتي بدائل البرامج
التدريبية التقليدية

دينا اخلضر

دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ...

أساليب مختلفة
للتعلم والتدريب
ت�أثرت الربامج التدريبية التي تقدمها دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ملوظفي
ال�شركة ب�شكل كبري ب�سبب جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،والتي حالت دون عقد
الكثري من برامج الدائرة ،وت�سببت يف �إلغاء العديد من فعالياتها.
ولكن الدائرة مل تقف مكتوفة الأيدي �أمام هذه اجلائحة ،ووا�صلت جهودها لتغطية
االحتياجات التدريبية ملوظفي "البرتول الوطنية" يف كافة التخ�ص�صات من خالل
اال�ستعانة بتقنيات حديثة لتقدمي الربامج التدريبية املتنوعة ،وذلك ل�ضمان ت�أهيل
جميع املوظفني باملهارات واخلربات املطلوبة لتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة.
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الظروف اال�ستثنائية لأزمة كورونا ت�سببت يف �إلغاء الربامج التدريبية التي تعقد ب�شكل مبا�رش

�أ�ساليب جديدة
مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي دينا اخل�رض ،حتدثت يف لقاء مع جملة
"الوطنية" عن �إجراءات الدائرة يف مواجهة �أزمة كورونا ...وكان اللقاء التايل:
• �إىل �أي مدى ت�أثرت �أعمال الدائرة بانت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما تبع
ذلك من تداعيات؟
ال �شك �أن �أعمال الدائرة ت�أثرت بالتداعيات ال�صحية التي �صاحبت
�أزم��ة جائحة كورونا ب�شكل كبري ،مثلها مثل باقي ال��دوائ��ر ،حيث
�شكلت هذه الأزمة عائقاً �أمام موظفي الدائرة للعودة الآمنة �إىل مقار
العمل وموا�صلة تقدمي مهام عملهم من خالل تنظيم الدورات والربامج
التدريبية كما يف ال�سابق.
وقد نتج عن هذه الظروف اال�ستثنائية �إلغاء جميع الربامج التدريبية
الداخلية واخلارجية ،وذلك بناء على تعليمات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
و�أي�ضاً �إرجاء قرعة التوظيف للعمالة الكويتية بعقود املقاولني ،وت�أجيل
دورة تدريب م�شغلي احلقل لعدد  59فرد ًا ،واتخاذ الإجراءات الالزمة
بالبعثات الدرا�سية ،وذلك حر�صاً من الدائرة على احلد من الأ�سباب التي
قد تعر�ض موظفي ال�شركة الحتماالت انتقال العدوى.
ورغم هذه الإج��راءات االحرتازية امل�شددة وا�صلت الدائرة �أعمالها
بتقدمي �أ�ساليب خمتلفة للتعلم والتدريب منها :التعلم عن بعد ،والتعلم
الذاتي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعانة بذوي اخلربات لتقدمي التدريب من خالل
برنامج العمل (.)OJT
�إجناز الأعمال
• ما الآلية التي اتبعتها الدائرة خالل هذه الظروف اال�ستثنائية ،والإجراءات
التي اتخذتها ل�ضمان ا�ستمرارية العمل؟
يف بداية اجلائحة حر�ص الفريق املعني بنظام البعثات والإج��ازات

الدرا�سية يف ق�سم تطوير العاملني على متابعة الر�سائل ال��واردة �إىل
عناوين الربيد الإلكرتوين اخلا�ص باملبتعثني ،و�إجناز ما يلزم من مهمات
بال�سرعة املمكنة طوال �أيام الأ�سبوع دون ا�ستثناء خالل فرتة تواجدهم
يف منازلهم� ،أو الذهاب �إىل مقر العمل �إذا لزم الأمر.
ومع العودة التدريجية �إىل العمل ،اقت�صر الأم��ر على تواجد فريق
عمل �صغري ي�ضم حوايل  % 30من موظفي الدائرة يف مقر ال�شركة،
ووا�صل باقي املوظفني �إجناز �أعمالهم من املنزل ،ثم بد�أ العدد يزداد
وفقاً ملراحل اخلطة الر�سمية احلكومية ال�صادرة من جمل�س الوزراء
الكويتي يف هذا ال�ش�أن.
وق��د اتخذت ال��دائ��رة �إج ��راءات اح�ترازي��ة متما�شية مع تدابري
ال�سالمة املُو�صى بها من قبل وزارة ال�صحة ،حتى يت�سنى لها
القيام مبهامها الأ�سا�سية مع �ضمان �سالمة موظفيها ،و�شملت هذه
التدابري العمل ،وعقد كافة االجتماعات عن بعد با�ستخدام برامج
االجتماعات الإلكرتونية ،وتنفيذ الربامج .online
• هل النظم املعمول بها يف الدائرة كافية ملواجهة متطلبات الظروف الطارئة� ،أم
مت �إجراء تعديالت عليها للتعامل مع الظروف امل�ستجدة؟
لقد مت اتباع كافة الإجراءات ال�صحية االحرتازية يف مكان العمل،
ابتدا ًء من نقطة الدخول �إىل امل�صايف عرب البوابة الرئي�سية ،ثم
خالل مرحلة االنتقال عرب البا�صات �إىل مركز التدريب ،وحتى
داخل قاعات التدريب ،هذا بالإ�ضافة �إىل اعتماد التدريب عن بعد
بوا�سطة برنامج ( ،)Microsoft Teamsكنظام تدريب رئي�سي
�إىل حني زوال هذه الأزمة ال�صحية ،كما مت اعتماد العمل باملذكرة
الإلكرتونية ( )EASY MEMOبد ًال من املذكرة التقليدية املطبوعة
عند التخاطب مع دوائر ال�شركة.
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"التدريب والتطوير الوظيفي" اتخذت اال�شرتاطات ال�صحية املو�صى بها من قبل وزارة ال�صحة

�صعوبات وحتديات
• ما �أبرز التحديات التي واجهت الدائرة يف هذه الفرتة ،وكيف مت مواجهتها؟
التحديات كانت متعددة ،ولكن �أهمها ك��ان بالن�سبة لنظام البعثات
والإج ��ازات الدرا�سية ،حيث �أنهى  10موظفني من ال�شركة (البعثة/
الإجازة الدرا�سية) املمنوحة لهم بنجاح خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية،
ويف ظل قرار احلظر الكلي ،فقد كان من ال�صعب على فريق العمل املعني
لدى ق�سم تطوير العاملني احل�صول على البيانات وامل�ستندات الالزمة
لإجناز املهام املرتتبة على تخرج ه�ؤالء املوظفني ومزاولتهم لعملهم
بالأوقات املحددة لكل منهم ،ولكن قام الفريق بتوحيد اجلهود والتوا�صل
مع بع�ضهم البع�ض من خالل و�سائل التوا�صل احلديثة املتاحة (الربيد
الإلكرتوين – الر�سائل من خالل الهاتف النقال) ،والعمل على مدار 24
�ساعة وطوال �أيام الأ�سبوع وحتى خالل عطلة عيد الفطر املبارك ،لإجناز
املهام املناطة بهم على �أكمل وجه ودون ت�أخري ،حيث قاموا بالتن�سيق
والتوا�صل مع كل املوظفني اخلريجني� ،سواء كانوا متواجدين يف بلد
البعثة الدرا�سية� ،أو يف دولة الكويت ،واملعنيني لدى م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وذلك للح�صول على البيانات الالزمة.
وبعد ذلك مت �إخطار الدوائر التي يعمل لديها ه�ؤالء املوظفني بتخرجهم
وموعد مزاولتهم العمل ،وتزويد دائ��رة امل��وارد الب�شرية مبا يلزم
التخاذ الإجراءات املرتتبة على ذلك ،مع الأخذ باالعتبار الإجراءات
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،هذا بالإ�ضافة �إىل التن�سيق
مع دائرة اخلدمات العامة حلجز تذاكر عودتهم من بلد البعثة �إىل دولة
الكويت ،وذلك بعد انتهاء رحالت الإجالء ،وفور �صدور تعميم الإدارة
العامة للطريان امل��دين ب�ش�أن قبول حجوزات املواطنني الكويتيني
الراغبني بالعودة �إىل دولة الكويت.
وكان من �أبرز التحديات �أي�ضاً كيفية ا�ستئناف التدريب ملوظفي امل�صايف
يف ظل تطبيق الإجراءات ال�صحية االحرتازية ،وكذلك تطبيق التحول �إىل
نظام التدريب عن بُعد ،كبديل لربامج التدريب التقليدية.
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خطط م�ستقبلية
• يف حال ا�ستمرار الظروف الطارئة لفرتة �أطول ،هل و�ضعتم خطة م�ستقبلية
للتعامل مع هكذا احتمال؟
نظر ًا ملا متثله عملية التدريب والتطوير الوظيفي ،فقد مت �إدراج
عدم ا�ستمرارية �أن�شطة التعلم والتطوير من قبل �إدارة املخاطر
ك�أحد �أهم املخاطر التي تواجه ال�شركة يف هذه الظروف اال�ستثنائية
ملا لها من ت�أثري �سلبي على تطوير ورفع كفاءة موظفي ال�شركة.
وعليه ر َّك��زت الدائرة جهودها لتدارك هذه ال�صعوبات عن طريق
و�ضع خطط تدريبية بديلة ال�ستمرار �أن�شطة ال��دائ��رة من خالل
التعلم املدمج ( ،)Blended Learningوهو "التطوير من خالل
العمل" ،وذل��ك عن طريق �أدوات تعلم ،مثل :التعلم االفرتا�ضي
(عرب الإنرتنت) ،التعلم الذاتي ،برامج القراءة الذاتية ،والتدريب
�أثناء العمل ،والتعلم العملي حتت نظام ( )ULMSللحفاظ على
ا�ستمرارية الأن�شطة التنموية والتدريبية ملوظفي ال�شركة ،وكذلك
اعتماد برنامج ( ،)Microsoft Teamsوتطبيقه يف معظم خطط
التدريب اجلديدة ،كما ب��د�أ ا�ستكمال اجتماعات ن��ادي "التو�ست
ما�سرتز" للمو�سم اخلام�س ،رغم الظروف اال�ستثنائية ،وذلك �أي�ضاً
من خالل تطبيق نف�س الربنامج.
• ما هي الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأزمة غري املتوقعة؟
لقد �أكدت هذه الأزمة مفهوم �أن التعلم عملية م�ستمرة مهما كانت الظروف،
وهناك و�سائل متعددة للتطور ولال�ستفادة ،و�أن تغيري منط العمل يكون
�ضرورة يف بع�ض الأحيان كبديل ملوا�صلة الإجنازات.
وق��د �أثبت العمل عن بُعد فعاليته و�إنتاجيته ،مع االحتفاظ بخطة
ال�ستمرارية الأعمال ( )Business Continuity Planيف حال حدوث
�أزمات م�شابهة (ال قدر اهلل) مع مراجعتها وحتديثها ب�شكل دوري ي�ضمن
�إىل حد كبري عدم تكرار الت�أثري ال�سلبي لأي �أزمة جديدة على �سري العمل
ب�شكله الطبيعي.

أزمة فيروس كورونا

المرجان :إغالق

المحاكم خالل أزمة
كورونا أدى إلى انخفاض
حجم العمل بالدائرة

عصام املرجان

الدائرة القانونية ...

صمام أمان الشركة
ّ
يف كل تعامالتها

تعد الدائرة القانونية من الإدارات املهمة يف ال�شركة ،فهي من تقوم بتقدمي امل�شورة
القانونية للإدارة العليا يف كثري من القرارات التي ت�صدرها ،لتكون هذه القرارات
مت�سقة مع القوانني والأنظمة واللوائح املتبعة.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن الإدارة القانونية لها دور ًا بارز ًا يف الدفاع عن حقوق ال�شركة
�أمام اجلهات املختلفة (املحاكم بكل �أنواعها واللجان وغريها من اجلهات) ،كما �أنها
ت�ضمن قانونية توقيع العقود املختلفة ،و�سري العمل والإنتاج واخلدمات وحفظ
امللكية العامة ،ومن ثم فهي �صمام الأمان لل�شركة يف كل تعامالتها.
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الدائرة القانونية ا�ستطاعت معاجلة الظروف الطارئة التي واجهت عقود �إمتام امل�شاريع

جهود خالل الأزمة
وعلى الرغم من �أزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،والتي �أ ّثرت
على كافة الدوائر واملواقع� ،إال �أن الدائرة القانونية وا�صلت عملها
طوال الوقت للحفاظ على م�صالح ال�رشكة ومقدراتها.
جملة "الوطنية" التقت مدير ال��دائ��رة القانونية امل�ست�شار ع�صام
املرجان ،للتعرف على اجلهود التي بذلتها الدائرة منذ ان��دالع هذه
الأزمة ،وكيف كانت تنُفذ �أعمالها املختلفة� ،إ�ضافة �إىل تو�ضيح بع�ض
الأم ��ور القانونية ذات الأهمية بالن�سبة ملوظفي ال���شرك��ة ...وكان
احلوار التايل:
• هل ت�أثرت �أعمال الدائرة القانونية ب�أزمة انت�شار فريو�س كورونا،
وما تبع ذلك من تداعيات؟
من �أهم اخت�صا�صات الدائرة القانونية الدفاع عن م�صالح ال�شركة
يف الق�ضايا املرفوعة منها �أو �ضدها ،ونظر ًا لإغالق املحاكم خالل
�أزمة انت�شار فريو�س كورونا فقد توقفت الدعاوي ،ومت ا�ستئنافها
بعد �أن بد�أت املحاكم بالعمل تدريجياً ،وهذا الأمر �أدى �إىل انخفا�ض
حجم العمل بالدائرة.
�إ�ضافة �إىل ذلك واجهت الدائرة م�شكلة ت�أثر مكتب املحاماة
املحلي املتعاقدة معه باجلائحة ،مما ت�سبب يف ا�ستغنائه عن
العمالة لديه ،ولكن ا�ستطاعت الدائرة �أن تتغلب على هذه امل�شكلة
بالتعاقد مع مكتب جديد توىل متابعة ق�ضايا ال�شركة �أمام خمتلف
املحاكم بدولة الكويت.
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�آلية العمل
• كيف كانت �آلية عمل الدائرة خالل هذه الأزمة ،وما الإجراءات التي
اتخذتها ل�ضمان ت�سيري �أعمال ال�رشكة؟
اتبعت الدائرة �آلية حمددة لإجناز كافة الأعمال ،حيث مل �أنقطع
عن العمل منذ بدء اتخاذ الإجراءات االحرتازية بتعطيل املوظفني
بتاريخ  12مار�س املا�ضي ،يف حني ا�ستمر باقي �أفراد الدائرة يف
�إجناز الأعمال عن ُبعد ،التزاماً بتوجيهات الإدارة العليا لل�شركة،
ومع العودة التدريجية �إىل العمل مت ا�ستدعاء املوظفني ح�سب
احلاجة ،وبالن�سب التي قررتها ال�شركة.
�شروط �أ�سا�سية
• هل اللوائح املعمول بها يف ال�رشكة تلبي متطلبات الظروف الطارئة� ،أم
مت تعديلها للتعامل مع هذه الظروف؟
تكمن �أهمية حتديد الظروف الطارئة� ،أو ما ي�سمى بـ "القوة
القاهرة" ،وطريقة التعامل معها يف ت�أثريها على عقود
ال�شركة ،حيث �إن عقود ال�شركات النفطية مرتبطة مب�شاريع
ر�أ�سمالية مهمة.
وق��د َّ
نظم القانون امل��دين الكويتي احل��االت التي ي�صبح فيها
التزام �أحد الطرفني م�ستحي ًال ،ب�سبب "القوى القاهرة" ،وهناك
�شروطاً لذلك ،كما �أن عقود امل�شاريع النفطية الر�أ�سمالية ت�ضع
�شروطاً �أ�سا�سية العتبار حدث ما "قوة قاهرة" ،لذا متت معاجلة

إنجاز األعمال كان يتم عن بعد بإشراف

معالجة الظروف الطارئة التي واجهت عقود

مدير الدائرة الذي لم ينقطع عن العمل

الشركة باالستناد إلى القوانين الكويتية
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اتخذت ال�رشكة كل الإجراءات ل�ضمان ا�ستمرار العمل والإنتاج

الظروف الطارئة التي واجهت عقود ال�شركة من خالل ن�صو�ص
و�شروط العقود املربمة مع �شركات املقاولني ،وباال�ستناد �إىل
القوانني املعمول بها يف دولة الكويت.
�أم��ا بالن�سبة للوائح املعمول بها يف ال�شركة ،فقد ط��ر�أ تعديل
على لوائح ال�صحة وال�سالمة والبيئة لتتنا�سب مع الإج��راءات
االحرتازية للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،وبقيت لوائح ال�شركة
الأخرى دون �أي تعديل عليها لعدم احلاجة لذلك يف الوقت احلايل.

خطة م�ستقبلية
• هل مت و�ضع خطة م�ستقبلية يف حال ا�ستمرت هذه الظروف الطارئة،
وما �أبرز مالحمها؟
قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بت�شكيل جلنة لبحث �آثار وباء
فريو�س كورونا على امل�شاريع الر�أ�سمالية للقطاع النفطي ،وقد
كنت من �ضمن فريق العمل امل�ساند لهذه اللجنة لو�ضع �إجراءات
موحدة للتعامل مع عقود القطاع النفطي ،ومتابعة حالة امل�شاريع
�أو ًال ب�أول ،والتعامل مع مطالبات املقاولني ح�سب احلالة.

حتديات
• ما هي �أبرز التحديات التي واجهت الدائرة ،وكيف مت الت�صدي لها؟
�أبرز التحديات التي واجهت ال�شركة خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية،
متثلت يف �ضرورة ا�ستمرار �أعمال املقاولني يف امل�شاريع الكربى
الهامة ،مثل :م�شروع الوقود البيئي ،وم�شروع الوحدة اجلديدة
ملعاجلة الغازات احلم�ضية ،وغريها من امل�شاريع.
ونتيجة للحظر اجلزئي والكلي الذي ُطبق يف البالد ،و�أي�ضاً حظر
بع�ض املناطق ،ا�ضطر كثري من املقاولني للعمل ب�أقل عدد من القوى
العاملة ،كما كان احلفاظ على عدم وجود �إ�صابات بالفريو�س يف
�صفوف عمال املقاولني وموظفي ال�شركة حتدياً �آخر ،ومن �أجل
ذلك اتخذت ال�شركة كل الإجراءات والتدابري االحرتازية لت�أمني
العمل وا�ستمراره على الوجه الأمثل.

خمزون معلوماتي
• ما هي الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأزمة غري املتوقعة؟
من الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأزم��ة� ،أن يتم التعامل مع
املهام املقررة �أو ًال ب ��أول ،وعدم الت�أجيل والت�سويف ،وبناء
فريق عمل متمكن يت�سلح باملهارات واخلربة واالطالع ،ليكون
جاهز ًا للت�صدي مل�ستجدات الأح��داث ،كما �أنه من ال�ضروري
بناء خمزون معلوماتي �آمن لكل امللفات يف الدوائر خارج نطاق
العمل ميكن الرجوع �إليه يف �أ�صعب الظروف وعند احلاجة
للعمل عن بعد.
• كلمة �أخرية..
�أمتنى �أن ت��زول ه��ذه الأزم ��ة وينعم العامل �أجمع بال�سالمة
وال�صحة والعافية.

تم تعديل لوائح الصحة والسالمة والبيئة

الشركة اتخذت كل اإلجراءات والتدابير

بالشركة لتتناسب مع اإلجراءات االحترازية

لتأمين سالمة العاملين واستمرار العمل
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أزمة فيروس كورونا

الفيلكاوي :أزمة

كورونا لم تؤثر بشكل

مباشر على األعمال
الرئيسية للدائرة

أحمد الفيلكاوي

دائرة مجموعة التصنيع األمثل ...

تقديم الخدمات
للمصايف دون انقطاع
تتوىل دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل يف "البرتول الوطنية" م�س�ؤولية عمليات
�إعداد خطط الت�شغيل املُثلى يف م�صايف ال�شركة على املديني الق�صري واملتو�سط،
م�ستخدمة �أحدث الأنظمة التكنولوجية يف �إعداد هذه اخلطط ومتابعة تنفيذها،
لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من خمتلف وحدات الت�صنيع وحت�سني الأداء وزيادة
ر�ضا العمالء.
ومل يتوقف عمل الدائرة منذ اندالع �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد ،وا�ستمرت يف
تقدمي خدماتها ،ل�ضمان ا�ستمرارية عمل ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية والوفاء بكل
التزاماتها املحلية واخلارجية.
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دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل قدمت الدعم الفني واخلدمات امل�ساندة للم�صايف ل�ضمان �سري العمل بال�شكل املطلوب

ت�أثري مبا�شر
للحديث يف ه��ذا ال���ش��أن� ،أ ّك ��د مدير دائ ��رة جمموعة الت�صنيع الأمثل
�أحمد الفيلكاوي� ،أن انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد مل يكن له ت�أثري
مبا�رش على �أعمال الدائرة الرئي�سية ،حيث مت التعامل مع هذه الظروف
اال�ستثنائية من خالل درا�سة كيفية فتح �آفاق جديدة لت�أكيد اجلاهزية
للتعامل مع �أي طارئ.
وقال الفيلكاوي� ،إن "الدائرة اتخذت عدة �إجراءات وو�ضعت �آلية عمل
ل�ضمان ت�سيري �أعمالها خالل هذه الظروف اال�ستثنائية ،حيث قامت
با�ست�صدار ت�صاريح عدم تعر�ض لبع�ض املوظفني للتواجد يف العمل
(حني تقت�ضي ال���ضرورة) ،ويف نف�س الفرتة مت ا�ست�صدار ت�صاريح
لأجهزة الكمبيوتر املحمولة لباقي املوظفني لإجن��از الأعمال و�إنهاء
املهام عن ُبعد ،من �أجل �ضمان ا�ستمرارية العمل" ،مبين ًا �أنه مت الرتكيز
على الأن�شطة الرئي�سية ل�ل��دائ��رة ،وت�ق��دمي ال��دع��م الفني واخل��دم��ات
امل�ساندة للم�صايف ،ل�ضمان �سري العمل بال�شكل املطلوب خالل هذه
الفرتة ودون انقطاع ،وذلك من خالل التواجد يف مواقع العمل ،بعد
اتخاذ الإجراءات االحرتازية الالزمة ،يف حني مت تعليق بع�ض التقارير
لفرتة وجيزة ،مع ا�ستمرارية تقدمي التقارير اخلا�صة بالعمل ،كما قام
املوظفون بزيادة �ساعات و�أي��ام العمل من �أجل �إنهاء الأعمال املهمة
بالوقت املطلوب.
الت�صدي للتحديات
و�أ�ضاف �أن الدائرة وللتعامل مع هذه الظروف اال�ستثنائية ،قامت
بالعديد من اخلطوات ،منها على �سبيل املثال ،تطوير لوحة التحكم
( )Dashboardلتعك�س املعلومات املطلوبة ،ومتابعتها ب�شكل
مبا�رش وفوري و�إر�سالها �إلكرتوني ًا �إىل امل�ستخدمني ب�شكل جمدول،
وكذلك متابعة والتعامل مع امل�شاريع ل�ضمان عدم ت�أخر تنفيذها،

حيث كانت عمليات املتابعة تتم �أو ًال ب�أول عن طريق عقد االجتماعات
بوا�سطة الربامج الإلكرتونية (� ،)Microsoft Teamأو عن طريق
توفري خدمة ( )WebExالتي تتيح للمقاول العمل عن بعد ،م�شري ًا
�إىل �أن��ه مت �أي�ض ًا تطوير �أنظمة التنبيه ( )Alertsاملعدة م�سبق ًا يف
بع�ض الربامج ملعرفة �أي خلل ط��ارئ والتعامل معه ب�شكل فوري
ل�ضمان توفر املعلومات على مدار ال�ساعة.
و�أو� �ض��ح �أن ��ه مت الت�صدي بنجاح لكل التحديات ال�ت��ي واجهتها
جمموعة الت�صنيع الأمثل خالل الظروف اال�ستثنائية جلائحة فريو�س
كورونا ،والتي �أدت �إىل االنقطاع امل�ؤقت عن العمل ،مما �أجرب الإدارة
على تعديل تدفق العمل وتغيري اخلطط لتقليل ت�أثريات هذه اجلائحة،
م�شيد ًا بالتن�سيق املتوا�صل بني جميع دوائر ال�رشكة والدعم النف�سي
واملعنوي لكل املوظفني على مدار ال�ساعة من �أجل ا�ستمرارية العمل.
خطة الطوارئ
وب َّ�ين الفيلكاوي �أن ال�رشكة اتخذت �إج ��راءات اح�ترازي��ة متعددة
حلماية موظفيها و�أ�صولها ،حيث مت تفعيل خطة الطوارئ ،وت�أكيد
الإبقاء على اجلاهزية للعمل ،واتباع نظام العمل عن ُبعد ،كما مت
اتخاذ �إج ��راءات للتعرف على �أي ح��االت �إ�صابة بني املوظفني من
خالل تطبيق تو�صيات دائ��رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة بال�رشكة
املتوافقة مع تعليمات ال�سلطات ال�صحية بدولة الكويت.
واختتم الفيلكاوي بالت�أكيد على �أن هذه الأزم��ة ميكن ا�ستخال�ص
بع�ض الدرو�س منها ،على ر�أ�سها �أهمية و�ضع خطط لتطوير الأنظمة
و�أمتتتها بقدر الإمكان ،واال�ستمرار يف تطوير هذه اخلطط ،ور�سم
عدة �سيناريوهات لال�ستعداد لأي طارئ م�ستجد ،وكذلك ا�ستمرار
مراجعة خطط الطوارئ اخلا�صة با�ستمرار العمل وتقدمي الواجب
الوطني.
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الغواص :تعاملنا مع

تحديات األزمة بكفاءة
عالية وطبقنا كل اإلجراءات
االحترازية والصحية

وليد الغواص

دائرة البحث والتكنولوجيا ...

خطط متطورة للتعامل
مع املستجدات
مع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،وحتوله �إىل "جائحة" فر�ضت �أو�ضاعاً
ا�ستثنائية على كل الدول وال�شركات بكل فئاتها :ا�ستثمارية ،وخدمية ،وجتارية،
ونفطية ،كانت دوائر �شركة البرتول الوطنية الكويتية على موعد مع حتديات غري
م�سبوقة من �أجل موا�صلة �أعمالها واملحافظة على ا�ستمرار الإنتاج ودعم االقت�صاد
الوطني يف هذه الظروف ال�صعبة.
ومن هذه الدوائر ،دائرة البحث والتكنولوجيا التي جنحت يف التغلب على كل
التحديات ،وا�ستطاعت �أن حتقق �إجنازات ملمو�سة خالل هذه الفرتة ال�صعبة.
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ا�ستمرار الأعمال
للوقوف على الآلية التي اتبعتها الدائرة ملواجهة هذا الظرف اال�ستثنائي،
ل�ضمان ا�ستمرار الأعمال على �أكمل وجه دون توقف ،التقت جملة "الوطنية"
مدير دائ ��رة البحث والتكنولوجيا وليد ال�غ��وا���ص ،ورئي�س فريق البحث
والتكنولوجيا جمموعة (�أ) �شيماء �أمني.
ويف البداية حتدث الغوا�ص ،م�ؤكد ًا �أن الدائرة تعاملت مع هذه الأزم��ة من
خالل تطبيق الإجراءات االحرتازية وال�صحية ال�صادرة عن اجلهات املعنية
على م�ستوى الدولة ،ملنع انتقال العدوى �سوا ًء يف العمل �أو البيت ،كما اتبعت
نظام العمل عن بعد ،م�شري ًا �إىل �أنه خالل جتربة العمل عن بعد برزت العديد
من التحديات والإ�شكاليات التي تركت ب�صمات جديدة فيما يتعلق ببيئة
وثقافة العمل امل�ؤ�س�سي.
�إجراءات احرتازية
و�أو�ضح �أن الإجراءات التي مت اتخاذها للتغلب على هذه الظروف اال�ستثنائية،
ت�ضمنت ما يلي:
 -1تن�سيق العمل وعقد االجتماعات عن بعد عرب تقنية الفيديو ب�شكل دوري
ومنتظم مع املوظفني.
 -2الت�شديد على جميع املوظفني بااللتزام بالتعليمات ال�صحية ال�صادرة
ملواجهة الفريو�س.
 -3مت �إعطاء املوظفني �أجهزة احلا�سوب اخلا�صة بالعمل ،وذلك ال�ستعمالها
يف املنزل يف حالة عدم تواجدهم بال�رشكة.
 -4اتخاذ جميع تدابري ال�سالمة والوقاية وفق ًا ملا ن�صت عليه التعليمات
ال�صادرة من اجلهات احلكومية وال�رشكة.
 -5ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية املتاحة لإجناز العمل على �أكمل وجه.
 -6تنظيم �أوق��ات العمل بني املوظفني متا�شي ًا مع خطة العودة التدريجية
للعمل ،بحيث يتواجد موظف واحد يف الغرف التي بها �أكرث من موظف ،مع
�إجناز كافة الأعمال دون ت�أخري.
و�أ�شار الغوا�ص �إىل �أن هذه الظروف الطارئة تطلبت التن�سيق با�ستخدام
الو�سائل التكنولوجية التي وفرتها ال�رشكة ،حيث عقدت الدائرة العديد من
االجتماعات من خالل ا�ستخدام تقنية االت�صال عن ُبعد التي وفرت الكثري من
الوقت ،و�أتاحت للجميع التواجد يف االجتماعات بكل ي�رس و�سهولة ملناق�شة
كافة الق�ضايا.
أمين :الدائرة تابعت الدراسات المرتبطة

مع شركات ومستشارين عالميين أو ً
ال بأول

شيماء أمني

ومن الو�سائل التي وفرتها ال�رشكة �أي�ض ًا نظام �إدارة املحتوى ال�شامل ،الذي
كان يتم من خالله التعامل وتن�سيق جميع املرا�سالت بني الدوائر.
وعن اخلطط امل�ستقبلية للدائرة يف حال ا�ستمر الوباء باالنت�شار ،قال الغوا�ص:
"يوجد خطط يتم تعديلها وتطويرها مبا يتالءم مع التعليمات ال�صادرة من
احلكومة وال�رشكة ،كما �أننا ب�صدد و�ضع خطة تعمل على �ضمان �سري العمل
يف الدائرة ،بحيث يتم توزيع املهام بني املوظفني و�إجناز العمل واحل�صول على
النتائج املُراد حتقيقها ب�صورة �أقرب �إىل ما كانت عليه قبل جائحة كورونا".
تذليل العقبات
من جانبها ،حتدثت رئي�س فريق البحث والتكنولوجيا جمموعة (�أ) �شيماء
�أم�ين ،عن ال�صعوبات والتحديات التي واجهت ال��دائ��رة خ�لال ه��ذه الفرتة
اال�ستثنائية ،مبينة �أن جائحة كورونا �س َّببت �أزم��ة اقت�صادية �ش َّلت معظم
القطاعات يف العامل ،والكويت كانت من الدول التي ت�أثرت بتداعيات هذه الأزمة.
وقالت �أم�ين� ،إن "دائ ��رة البحث والتكنولوجيا ا�ستطاعت �أن تتعامل مع
التحديات وال�صعوبات التي جنمت عن هذه الأزمة ،خا�صة فيما يتعلق مبتابعة
الدرا�سات املرتبطة مع �رشكات وم�ست�شارين عامليني خارج دولة الكويت -
وبف�ضل اهلل  -ا�ستطعنا التغلب على هذه التحديات وموا�صلة حمادثاتنا مع
هذه ال�رشكات واملحافظة على اجلدول الزمني املحدد م�سبق ًا لهذه الدرا�سات".
وتابعت بالقول" :منظومة العمل عن ُبعد فتحت �أنظارنا على الفر�ص الكبرية
غري امل�ستغلة ،وك�شفت كثري ًا من الثغرات التي من املمكن حت�سينها ب�أقل
التكاليف ،ولذلك �ستكون هذه الفرتة اال�ستثنائية نقطة معيارية ملقارنة الأنظمة
واملمار�سات التي كانت مقبولة ومتثل العرف املهني قبلها ،فبعد هذه الأزمة
قد ال تكون كذلك".
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المحطات الجديدة تلبي
احتياجات المجتمع
من المشتقات النفطية
المختلفة بأنواعها

افتتحها فريق إنشاء المنطقة الشمالية

 5محطات وقود جديدة
فريق �إن�شاء حمطات تعبئة الوقود اجلديدة يف املنطقة ال�شمالية ،كان �أحد الفرق
العاملة يف ال�صفوف الأوىل لل�شركة ،حيث مل متنعه ظروف انت�شار فريو�س كورونا
من موا�صلة العمل ال�ستكمال امل�شروعات الإن�شائية اخلا�صة مبحطات تعبئة
الوقود اجلديدة يف مدينة جابر الأحمد ،و�شمال ال�صليبخات ،ومزارع العبديل،
وبع�ض املواقع الأخرى.
وقد �أجنز الفريق ،وافتتح منذ اندالع الأزمة وحتى الآن  5حمطات وقود ،متغلباً
على كل التحديات التي واجهته ،من حظر جزئي وكلي ،وقلة توافر العمالة،
و�صعوبة و�صول املعدات �إىل مواقع العمل ،كما �أجنز كافة التوثيقات والت�صاريح
املطلوبة لت�شغيل هذه املحطات.
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�أزمة كورونا مل متنع فريق �إن�شاء حمطات تعبئة الوقود اجلديدة من موا�صلة العمل والإجناز

روح �إيجابية
جملة "الوطنية" التقت الفريق لتتعرف على �أهم التحديدات التي
واجهته ،وال ��روح الإيجابية التي �سادت بني �أف ��راده يف ظل هذه
الظروف ال�صعبة ،وكانت البداية مع مهند�س �أول �إن�شاءات ومدير
م�رشوع �إن�شاءات املحطات ال�شمالية ،حمود اخلليفي ،والذي قال
�إن "فريق عمل امل�رشوع حاول ا�ستكمال الأعمال ،و�إجناز املحطات
وفق اخلطة الزمنية املو�ضوعة م�سبق ًا ،عرب ا�ستكمال الأعمال غري
املوقعية �أوالً ،مثل متابعة الرتاخي�ص والت�صديقات مع اجلهات
الر�سمية املختلفة" ،م�شري ًا �إىل �أن الفريق قام خالل �أ�شهر الأزمة
بالتن�سيق مع وزارة الكهرباء وامل��اء ،لإدخ��ال التيار الكهربائي
لبع�ض املحطات التي �شارفت على مرحلة الت�شغيل ،وجنح بالفعل
يف هذا الأمر.
كما قام الفريق بالتن�سيق مع بلدية الكويت ،ووزارة املوا�صالت ،وبع�ض
اجلهات الر�سمية الأخرى ب�ش�أن ا�ستكمال كل تراخي�ص ت�شغيل املحطات
يف املناطق ال�شمالية املختلفة ،كال�صليبخات ،ومدينة جابر الأحمد،
ومدينة �سعد العبداهلل ومنطقة مزارع العبديل.
و�أ�ضاف اخلليفي �أن الفريق قام بالتن�سيق �أي�ض ًا مع الإدارة العامة
للإطفاء ،ال�ستيفاء كافة اال�شرتاطات اخلا�صة ب��إج��راءات ال�صحة
وال�سالمة خالل مراحل الإن�شاء والت�شغيل املختلفة للمحطات ،مبين ًا
�أن الفريق ا�ستطاع افتتاح خم�س حمطات يف املناطق ال�شمالية منذ
اندالع الأزمة ،بواقع ثالث حمطات يف مدينة جابر الأحمد ،وحمطة
الخليفي :تم إنجاز المحطات وفق

الخطة الزمنية الموضوعة مسبق ًا

يف مدينة �سعد العبداهلل وحمطة يف م��زارع العبديل ،فيما ا�ستطاعت
ال�رشكة افتتاح حمطتني �أخرتني خالل الأزم��ة يف املنطقة اجلنوبية
مبدينة �صباح الأحمد.
�إجناز امل�شروعات
من جانبه� ،أكد مهند�س �إن�شاءات مدين وع�ضو الفريق حممد عبدالرحيم،
�أن امل�س�ؤولية جتاه �أعمال ال�رشكة وخدمة املجتمع كانت الدافع الأ�سا�سي
خلف �إجناز هذه امل�رشوعات املهمة.
م�شري ًا �إىل �أن فريق العمل التزم بكافة ا�شرتاطات وتعليمات وزارة
ال�صحة الكويتية ،من ارتداء كمامات وقفازات ،وغ�سل الأيدي املتكرر
وا�ستخدام املطهرات ،واحلفاظ على م�سافات التباعد االجتماعي.
وق�سم العمل وفق ًا لنوبات
و�أو�ضح �أن الفريق كان على قلب رجل واحد ّ
متوا�صلة ،الأمر الذي �سهل املهمة و�أجنز كل متطلبات املحطات يف وقت
قيا�سي ،وذل��ك بالرغم من ال�صعوبات املختلفة التي واجهت الفريق،
نظر ًا للظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل والبالد.
تعاون كبري
من ناحيته ،قال مهند�س ت�صميم كهرباء وع�ضو الفريق عبد العزيز
النا�رص� ،إن "التزام الفريق بالتعليمات واال�شرتاطات ال�صحية كان
بدافع امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه البالد ،وجتاه عائالتنا ،فقد كنا نتبع
�أعلى م�ستويات احليطة واحلذر قبل وبعد اخلروج من املنزل".
و�أ�شاد النا�رص بالتعاون الكبري بني �أع�ضاء الفريق ،الأم��ر الذي دفع
عبدالرحيم :الفريق كان على قلب

رجل واحد في سرعة إنجاز األعمال
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حمطات تعبئة الوقود اجلديدة تتميز بالت�صميم اجلذاب وتلبي احتياجات املجتمع من امل�شتقات النفطية

اجلميع ل�ب��ذل ق�صارى جهدهم وت�ق��دمي ك��ل م��ا لديهم م��ن ع�ط��اء ،مع
املحافظة على ال�سالمة ال�شخ�صية و�سالمة الآخرين.
وعن �أبرز التحديات التي واجهت الفريق� ،أكد النا�رص �أن الفريق كان
هدفه الأول والأ�سا�سي هو �إجناز املحطات وفق ًا للمخطط املر�سوم ،ومن
�أجل حتقيق ذلك تغلب على كل ال�صعوبات والتحديات ،وكانت الروح
املعنوية مرتفعة جد ًا ،والتفا�ؤل �سيد املوقف.
متابعة دقيقة للعمل
ب��دوره� ،أو�ضح مهند�س �إن�شاءات مدين وع�ضو الفريق حممد د�شتي،
�أن العمل مل يقت�رص على عدد ال�ساعات امل�سموح فيها بالتجوال يومي ًا،
�أو �ساعات النهار فقط ،بل كان متوا�ص ًال ب�صفة م�ستمرة ،وكان فريق
العمل يتواجد يف بع�ض الأحيان مبحطات الوقود التي يتم �إن�شا�ؤها
كل �أيام الأ�سبوع ،ويف حاالت الت�شغيل التجريبي للمحطات كان الأمر
يتطلب يف بع�ض الأحيان التواجد على مدار ال�ساعة ،من �أجل املتابعة
الدقيقة للعمل ،و�إجناز املحطات يف املوعد املقرر.
و�أ�شاد د�شتي ب�إجراءات احليطة واحلذر ال�صحية التي كان يتبعها فريق
العمل ب�أكمله ،والتزامه ال�شديد بها للحفاظ على �صحته و�سالمته ،وفق
تعليمات ال�رشكة امل�ستمدة من ا�شرتاطات ال�سالمة املقررة من وزارة
ال�صحة الكويتية.
�صالبة الفريق
يف ذات ال�ش�أن ،قال مهند�س �إن�شاءات ميكانيكا وع�ضو الفريق ح�سن
الناصر :التزام كبير باالشتراطات

الصحية حفاظ ًا على وطننا وعائالتنا
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عا�شور� ،إن "الأزمة �أظهرت مدى �صالبة وتفاهم فرق عمل �إن�شاءات
ال�رشكة يف املواقع املختلفة" ،م�شيد ًا بالإجنازات التي حققتها الفرق
الإن�شائية املختلفة على �صعيد م�شاريع ال�رشكة كافة ،خا�صة م�شاريع
�إن�شاء وت�شغيل حمطات الوقود ،والتي يحتاجها املجتمع ب�شدة لتلبية
احتياجاته الأ�سا�سية من امل�شتقات النفطية املختلفة.
و�أك��د عا�شور على �أن فريق العمل كان ي�شعر مب�س�ؤولية كبرية جتاه
املجتمع من مواطنني ومقيمني ،وجتاه م�شاريع ال�رشكة ،وهذا �ش ّكل
حافز ًا كبري ًا لأع�ضاء الفريق دفعهم للعمل بقوة وعزمية من �أجل تلبية
احتياجات املجتمع من امل�شتقات النفطية ،خا�صة يف املناطق ال�سكنية
اجلديدة ،التي مل تُقدم فيها اخلدمات ب�شكل كامل ،ويحتاج قاطنيها
للدعم خا�صة يف فرتات الأزمات.

حمطات افتتحها فريق �إن�شاء املنطقة
ال�شمالية خالل �أزمة كورونا
تاريخ االفتتاح
 15يونيو 2020
 6يوليو 2020
 13يوليو 2020
 20يوليو 2020
 27يوليو 2020

املنطقة
مدينة جابر الأحمد
مزارع العبديل
مدينة جابر الأحمد
مدينة �سعد العبداهلل
مدينة جابر الأحمد

رقم املحطة
136
130
148
132
146

عاشور :أزمة فيروس كورونا أظهرت مدى

تفاهم فرق عمل اإلنشاءات في الشركة

أزمة فيروس كورونا

المطيري :رسالتنا
طمأنة المجتمع

وتعريفه بجهود الشركة
لتلبية احتياجاته

خلود املطيري

العالقات العامة واإلعالم ...

تطوير الخطط ملواجهة
الظروف االستثنائية
يف عامل اليوم ،مل تعد مهمة دوائر العالقات العامة والإعالم يف امل�ؤ�س�سات وال�شركات
الكربى التعريف بامل�ؤ�س�سة ،و�أهدافها ،و�إجنازاتها ،ونقل الأح��داث والأخبار
للجمهور وح�سب ،بل باتت هذه الدوائر تلعب دور ًا متنامياً ،ولها �أهمية كبرية يف
م�ساعدة امل�ؤ�س�سات على �إدارة الأزم��ات ،وتوعية املجتمع بكيفية التعاطي معها
ومواجهتها والتغلب عليها.
وهذا الدور َ�سعَ ت دائرة العالقات العامة والإعالم يف "البرتول الوطنية" للقيام به
خالل �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  )19 -التي ع�صفت بالعامل ،حيث واكبت
الدائرة ب�شكل مبا�شر الظروف والأو�ضاع الطارئة التي مرت بها البالد منذ �شهر مار�س
املا�ضي ،وحر�صت �أ�شد احلر�ص على م�ساندة ال�شركة يف تعاملها مع هذه الأزمة.
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�شمل ن�شاط "العالقات العامة والإعالم" خمتلف و�سائل الإعالم وو�سائل التوا�صل الإجتماعي

إصدار نشرات وبيانات صحفية إليصال

نشر  53خبراً تم تداولها  204مرات

المعلومة من مصدرها للمجتمع

في وسائل إعالمية متنوعة

طم�أنة املجتمع
ويف هذا ال�صدد� ،أكدت مدير الدائرة خلود املطريي� ،أنه وعلى الرغم
من الظروف اال�ستثنائية التي فر�ضتها �أزمة فريو�س كورونا ،والتي
تعد الأ�صعب يف التاريخ احلديث� ،إال �أن الدائرة ا�ستمرت يف �أداء
�أعمالها دون توقف ،ووا�صلت عملها وتقدمي خدماتها الإعالمية
لنقل ر�سائل ال�رشكة والإدارة العليا �إىل املجتمع الكويتي وطم�أنته
بتوافر خمزون ا�سرتاتيجي �آمن من امل�شتقات البرتولية املختلفة،
يلبي احتياجاته من الوقود مبختلف �أنواعه.
و�أ� �ض��اف��ت امل �ط�يري �أن ه��ذه ال �ظ��روف ال�ط��ارئ��ة تطلبت التن�سيق

زيارة وزير النفط
لعدم القدرة على �إقامة م�ؤمتر �صحفي �أو احتفال يليق ب�إجناز افتتاح
وح��دات م�رشوع ال��وق��ود البيئي مب�صفاة ميناء الأح �م��دي ،التزام ًا
ب��الإج��راءات ال�صحية ال�صادرة عن وزارة ال�صحة الكويتية ،تولت
الدائرة مهمة الرتتيب والتن�سيق للزيارة امليدانية التي قام بها وزير
النفط ووزي��ر الكهرباء وامل��اء بالوكالة د .خالد الفا�ضل ،والرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ها�شم ها�شم ،والرئي�س التنفيذي
لل�رشكة وليد البدر ،لالطالع على �سري العمل يف امل�صفاة بعد ا�ستكمال
ت�شغيل جميع وحدات امل�رشوع بنجاح.
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با�ستخدام الو�سائل التكنولوجية التي وفرتها ال�رشكة ،ومنها على
�سبيل املثال تقنية االجتماعات عن ُبعد ،حيث عقدت ال��دائ��رة عدة
اجتماعات من خالل ا�ستخدام هذه التقنية التي وفرت الكثري من
و�سهلت مناق�شة العديد من الق�ضايا ،م�شرية �إىل �أن الدائرة
الوقتَّ ،
حتر�ص وب�صفة م�ستمرة على تعديل وتطوير خططها مبا يتالءم
مع تعليمات الإدارة العليا لل�رشكة يف ظل هذا الظرف اال�ستثنائي،
وتوزيع املهام بني املوظفني ل�ضمان �سري و�إجناز العمل ،واحل�صول
على النتائج امل ُ��راد حتقيقها مبا يتنا�سب مع طموحات وتطلعات
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
تفاعل مع �سائل الإعالم
و�أ� �ش��ارت امل�ط�يري �إىل �أن ال��دائ��رة ك َّر�ست ج�ه��ود جميع �أف��راده��ا
وو�سائلها للتعامل مع هذه الأزمة ،وم�ساندة الدولة يف الت�صدي لهذه
اجلائحة ،حيث د�أب��ت على ن�رش الأخبار والبيانات ال�صحفية ب�صفة
دوري��ة يف الو�سائل الإعالمية املختلفة التي متلكها ال�رشكة ،و�أي�ض ًا
يف و�سائل الإع�ل�ام املحلية يف الكويت لإي�صال املعلومة ال�صحيحة
من م�صدرها �إىل املجتمع ويف الوقت املنا�سب ،حتى ال ين�ساق وراء
�شائعات ومعلومات مغلوطة قد ت�ؤثر على جهود الدولة يف الت�صدي
لهذه الأزم��ة ،منوهة يف هذا ال�ش�أن �إىل قيام الدائرة بن�رش  53خرب ًا
(منذ بدء الأزمة وحتى الآن) مت تداولها  204مرات يف و�سائل �إعالمية
متنوعة� ،شملت وكاالت �أنباء ،و�صحف حملية ،وتلفزيونات.

َ�سخّ رت الدائرة كل امكانياتها لدعم جهود ال�رشكة يف الت�صدي جلائحة كورونا

ترتيب عدد من المقابالت لمسؤولي
الشركة في وسائل اإلعالم المختلفة

ر�سائل متنوعة
وتنوعت هذه الأخبار ما بني ر�سائل تطمني للمجتمع عن ا�ستمرار
العمل يف م�صايف ال�رشكة ،وت��واف��ر املنتجات البرتولية املختلفة يف
حمطات الوقود التابعة لها ،و�أماكن املحطات التي تعمل يف �أوقات
احلظر الكلي واجلزئي ومواعيدها ،و�أي تغيريات ت�ستجد يف هذه
املواعيد ،حتى يح�صل امل�ستهلك على كل احتياجاته من الوقود دون
معاناة �أو م�شقة ،ومتابعة تطورات تنفيذ م�شاريع ال�رشكة الر�أ�سمالية
املختلفة ،مبا فيها م�رشوع الوقود البيئي ،وا�ستكمال �إن�شاء وت�شغيل
حمطات تعبئة الوقود اجلديدة خلدمة خمتلف املناطق يف الكويت،
�إ�ضافة �إىل ذلك مت ترتيب عدد من املقابالت الهامة با�ستخدام الو�سائل
التكنولوجية احلديثة مل�س�ؤويل ال�رشكة يف و�سائل الإعالم املختلفة.

عمل جماعي
قالت املطريي� ،إن العمل ب��روح الفريق الواحد كان من �أه��م �أ�سباب
جناح الدائرة يف ت�أدية �أعمالها خالل هذه الفرتة ،حيث كان التعاون
هو الأ�سا�س الذي انطلقنا منه لإجناز كافة الأعمال واملهام يف الأوقات
املحددة لها ،وا�ضعني ن�صب �أعيننا خدمة بلدنا وجمتمعنا و�رشكتنا بكل
تفان و�إخال�ص ،و�أداء م�س�ؤوليتنا على �أكمل وجه ،وطم�أنة النا�س ب�أن
الدولة مب�ؤ�س�ساتها ت َُّ�سخر كل �إمكاناتها للت�صدي لهذه الأزمة.

إصدار عدد خاص من مجلة "الوطنية"
ّ
يوثق هذه المرحلة االستثنائية

التوا�صل مع اجلمهور
وترى مدير دائرة العالقات العامة والإع�لام� ،أن و�سائل التوا�صل
االجتماعي باتت تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف الوقت الراهن يف التوا�صل مع
املجتمع واجلمهور ،لذا فقد اهتمت الدائرة بن�رش العديد من الر�سائل
التوعوية والتطمينية على و�سائل التوا�صل اخلا�صة بال�رشكة،
ل�ضمان و�صولها �إىل �أك�بر عدد ممكن من اجلمهور ،وكذلك قامت
بالرد على ا�ستف�سارات املواطنني عرب هذه الو�سائل� ،سواء ب�ش�أن
مواعيد و�آلية عمل حمطات تعبئة الوقود يف �أوقات احلظر املختلفة،
�أو ب�ش�أن توافر املنتجات البرتولية ب�أنواعها ،وقد �أ�سهم ذلك وهلل
احلمد يف طم�أنة النا�س ،وتعميق �إميانهم بدور ال�رشكة الإيجابي يف
مواجهة الأزمات وخدمة املجتمع� .أما على امل�ستوى الداخلي ،فقد
�أطلقت الدائرة كتيب ًا �إلكرتوني ًا ا�شتمل على الروابط الإلكرتونية
الهامة لوزارات وهيئات وم�ؤ�س�سات الدولة التي يحتاجها موظفو
ال�رشكة يف تعامالتهم.
حمالت توعوية �صحية
وب�ش�أن جهود الدائرة يف التوعية ال�صحية� ،أو�ضحت املطريي �أن
الدائرة تبنت العديد من احلمالت التوعوية ال�صحية على الو�سائل
الإلكرتونية املختلفة لل�رشكة ،بالتعاون مع دائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة (الق�سم الطبي) لتوعية املوظفني ب��الإج��راءات ال�صحية
ال�سليمة الواجب اتباعها �أثناء العمل ،وحتى يف املنزل للوقاية من
هذا الفريو�س.
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تواجد م�ستمر لل�رشكة يف تغطيات ال�صحافة املحلية  ..ويف الإطار رئي�س فريق العالقات الإعالمية راكان الف�ضالة

و�أ�صدرت الدائرة بالتعاون مع دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة �أي�ض ًا
على املوقع الإلكرتوين لل�رشكة كتيب "دليل العودة الآمنة �إىل العمل
بعد �أزم��ة فريو�س كورونا امل�ستجد" بـ  5لغات ،ويحتوي على كافة
اال�شرتاطات والن�صائح الطبية التي يجب اتباعها للحفاظ على �سالمة
املوظفني ،ومنع انت�شار الفريو�س داخل ال�رشكة� ،أو �أي من املن�ش�آت
التابعة لها ،كما �أع��دت دليل "قواعد العودة الآمنة للعمل" باللغتني
العربية والإجنليزية ،وهو عبارة عن من�شورات (بو�ستات) تت�ضمن
الإجراءات الواجب مراعاتها خالل التنقل �أو التواجد يف العمل ،حيث
يتم ن�رشها ب�صفة م�ستمرة على �شبكة الإنرتنت الداخلية لل�رشكة،
و�إ�ضافة �إىل ما �سبق �أطلقت ال��دائ��رة خدمة "وات�س �آب" للرد على
ا�ستف�سارات العاملني� ،سواء الطبية� ،أو فيما يتعلق ب�أعمال ال�رشكة
يف ظل هذه اجلائحة.
�إ�صدار املطبوعات
وعن املطبوعات الدورية لل�رشكة قالت املطريي� ،إنه كان من ال�صعب �أن
مت َّر هذه املرحلة املهمة من عمر العامل ،والوطن ،وال�رشكة ،دون توثيق
لها ،خ�صو�ص ًا و�أنه خالل هذه املرحلة الع�صيبة ا�ستطاعت ال�رشكة
حتقيق �إجنازات مهمة يف م�شاريعها الر�أ�سمالية ،وعلى ر�أ�سها ت�شغيل
جميع وحدات م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي ،وكان
البد من توثيق هذه الإجنازات ،ومن هنا �أ�صدرت الدائرة عدد ًا خا�ص ًا
من جملة "الوطنية" للأ�شهر (�أبريل – �أغ�سط�س)  2020ير�صد ما
�أجنزته ال�رشكة خالل هذه املرحلة املهمة ،مت�ضمن ًا ملفات خا�صة عن
الفضالة :فريق اإلعالم أنجز 5340

طلب عمل من مارس إلى أغسطس
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م�صفاة ميناء الأحمدي ،و�أزمة فريو�س كورونا ،بالإ�ضافة �إىل العديد
من املو�ضوعات الأخرى.
كما انتهت الدائرة خالل هذه الفرتة اال�ستثنائية ،وبالتعاون مع
دائرة التخطيط ال�شامل والدوائر الأخرى من �إعداد التقرير ال�سنوي
لل�رشكة لل�سنة املالية  ،2020 /2019واعتماده من الإدارة العليا،
ون�رشه على املوقع الإلكرتوين لل�رشكة.
 5340طلب عمل
من ناحيته ،قال رئي�س فريق العالقات الإعالمية راك��ان الف�ضالة،
�إن الفريق ا�ستمر يف �أداء مهامه ومل يتوقف عن العمل طوال الفرتة
اال�ستثنائية لتف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما تبعها من �إجراءات
احرتازية ،وتعطيل العمل مبعظم م�ؤ�س�سات الدولة.
و�أ�ضاف الف�ضالة �أن الفريق �أجنز خالل الفرتة من مار�س �إىل �أغ�سط�س
 5340طلب عمل ،منها  1253طلب ًا لتحرير �أخ�ب��ار ومو�ضوعات
ومقابالت مت ن�رشها بال�صحف املحلية وجملة ال�رشكة ،و�إنتاج 1502
ت�صميم ما بني �إل�ك�تروين ومطبوع للحمالت الإعالنية والتوعوية،
وكذلك ن�رش  1134خرب ًا عرب مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل العديد من خدمات الرتجمة والت�صوير الفوتوغرايف
والفيديو والإنفوغرافيك.
و�أ�شار �إىل �أن الفريق اتبع خالل فرتة التعطيل الإلزامي نظام العمل
عن ُبعد ،و َّكون موظفوه منظومة متكاملة لإجناز الأعمال دون توقف،
م�شري ًا �إىل �أنه يف بع�ض احلاالت ال�رضورية كان يتواجد بع�ض املوظفني
العنزي :تنسيق مع عدة جهات لتنفيذ

مبادرة الشركة بتجهيز  3مراكز إيواء

الدائرة �أ�رشفت على مبادرة ال�رشكة بتجهيز  3مراكز م�ؤقتة لإيواء العمالة الوافدة

إعداد دليل "قواعد العودة اآلمنة للعمل"

تنظيم حمالت توعوية صحية متعددة

باللغتين العربية واإلنجليزية

بالتعاون مع القسم الطبي

مبواقع العمل� ،سواء باملكتب الرئي�سي �أو داخل امل�صايف وحمطات
الوقود لإنهاء الأعمال التي ي�صعب �إجنازها من املنزل.
و�أو�ضح �أن��ه مع بداية العودة التدريجية �إىل مقر العمل بال�رشكة،
والتزام ًا بقواعد العودة الآمنة مت تدوير املوظفني يف �أوقات خمتلفة
لأداء العمل بالتناوب م��ن مقر ال�رشكة ،وع��ن ُب�ع��د ،ث��م مت��ت زي��ادة
ع��دد املوظفني متا�شي ًا مع تعليمات جمل�س ال ��وزراء يف ه��ذا ال�ش�أن،
مبين ًا �أنه مت اتخاذ �إج��راءات احرتازية م�شددة للحفاظ على �سالمة
املوظفني و�ضمان ت�سيري الأعمال ب�شكل طبيعي ،منها� :إعادة ترتيب
املكاتب حفاظ ًا على التباعد االجتماعي ،والت�شديد على جميع املوظفني
ب ���ضرورة و��ض��ع ال�ك�م��ام��ات واالل �ت ��زام بالتعليمات ال �� �ص��ادرة من
اجلهات احلكومية وال�رشكة ملواجهة الفريو�س ،وا�ستخدام الو�سائل
التكنولوجية املتاحة لإمت��ام و�إجن��از العمل على �أكمل وجه ،و�إع��داد
مناذج خا�صة لت�سجيل احل�ضور واالن�رصاف اليومي للموظفني نظر ًا
لتوقف نظام الب�صمة.
مراكز الإيواء
من جهته ،ق��ال رئي�س فريق العالقات اخلارجية خالد العنزي� ،إن
الفريق ق��ام ب��الإ��شراف على م�ب��ادرة ال�رشكة بتجهيز ثالثة مراكز
م�ؤقتة لإيواء العمالة الوافدة ،مل�ساندة جهود الدولة يف �إجراءاتها للحد
من انت�شار فريو�س كورونا يف البالد.
و�أ�ضاف العنزي �أن الفريق قام بالتن�سيق مع فريق عمل املحاجر
ال�صحية ومراكز الإي ��واء يف وزارة الأ�شغال العامة ،حيث ت�سلمت

ال�رشكة امل��واق��ع املخ�ص�صة لإق��ام��ة امل��راك��ز يف مناطق :العار�ضية
احلرفية ،واجلهراء ،وجنوب ال�صباحية ،ومن ثم قامت بتجهيزها
وتزويدها باملرافق واخلدمات الأ�سا�سية الالزمة لت�صبح قادرة على
ا�ستقبال عدد كبري من العمالة ،وتوفر لهم ظروف معي�شية مالئمة.
وقد قامت ال�رشكة بعد جتهيز املراكز بت�سليمها �إىل جلنة املحاجر
التابعة ملجل�س الوزراء ،وهي اجلهة التي حتدد كيفية اال�ستفادة منها.

حتديث مواقع ومعلومات
قام فريق الإعالم منذ بداية �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد وحتى
الآن بتحديث  51موقع ًا ملن�ش�آت ومرافق ال�رشكة على خدمة خرائط
جوجل ( ،)Google Mapsوذلك من �أجل التي�سري على املوظفني
والعمالء يف الو�صول �إىل مواقع ومرافق ال�رشكة املختلفة ،والتي
منها :م�صايف التكرير ،وم�ستودعات ال��وق��ود ،وحمطات تعبئة
الوقود يف املناطق املختلفة ،وخ�صو�ص ًا املحطات اجلديدة التي
مت افتتاحها خ�لال ف�ترة الأزم��ة يف م��دن� :صباح الأح�م��د ،وجابر
الأحمد ،و�سعد العبداهلل ،ومنطقة مزارع العبديل.
�إ�ضافة �إىل ذلك قام الفريق �أي�ض ًا بتنفيذ  6حتديثات للمعلومات
املتعلقة ب��ال���شرك��ة ع�ل��ى م��وق��ع امل��و��س��وع��ة ال�ع��امل�ي��ة ويكيبيديا
( ،)Wikipediaوذلك من �أجل توفري معلومات دقيقة وم�ؤكدة عن
ال�رشكة ،و�إظهار التطورات التي ت�شهدها يف م�شاريعها املختلفة.
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الوقود
البيئي

بمصفاة ميناء عبداهلل

وحدات بدأت التشغيل
توا�صل فرق عمل م�صفاة ميناء عبداهلل عملها على مدار ال�ساعة من �أجل
�إجناز عمليات الت�شغيل لوحدات م�شروع الوقود البيئي بامل�صفاة ،متهيد ًا
لبدء الت�شغيل الكامل للم�شروع.
ورغم التحديات التي تواجهها ال�شركة جراء �أزمة انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ،وت�أثري ذلك على تقييد حركة العاملني واال�ست�شاريني
واملرخ�صني العامليني الذين يفرت�ض وجودهم لت�شغيل الوحدات اجلديدة،
�إال �أن �أبناء "البرتول الوطنية" يعملون بكل كفاءة وحرفية لإجناز ت�شغيل
الوحدات ب�شكل �آمن مهما كانت الظروف.
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أبناء "البترول الوطنية"
يعملون بكل كفاءة
وحرفية لتشغيل
الوحدات بشكل آمن

وحدة ا�ستخال�ص الأمني ت�ستهدف تقليل غاز كربيتيد الهيدروجني من � % 5إىل % 0.1

جهود كبرية
وق ��د �أث �م ��رت اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة وامل�ت��وا��ص�ل��ة
للعاملني يف ه ��ذه ال �ظ��روف اال�ستثنائية عن
ت�شغيل عدد من الوحدات امل�ساندة ووح��دات
اخل��دم��ات بامل�صفاة �ضمن م ���شروع ال��وق��ود
البيئي خالل الفرتة املا�ضية ،وفيما يلي نقدم
نبذة عن هذه الوحدات.
• وحدة مياه التربيد وخط غاز الوقود:
مت ت�شغيل وح ��دة م �ي��اه ال �ت�بري��د ،وخ ��ط غ��از
الوقود الرئي�سي مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وهما
من امل�شاريع الهامة التي متهد الطريق خالل
الأ�شهر القليلة القادمة لإجن��از كافة الأعمال
التابعة مل�رشوع الوقود البيئي بامل�صفاة.
ووح ��دة م�ي��اه ال�ت�بري��د ه��ي الأخ �ي�رة ال�ت��ي يتم
تد�شني العمل بها �ضمن جمموعة ال��وح��دات
الجهود الكبيرة للعاملين
تقف وراء تشغيل
عدد من الوحدات
المهمة بالمصفاة

امل�ساندة مل���شروع ال��وق��ود البيئي يف م�صفاة الإن�ت��اج التجاري وفق ًا للخطة التي و�ضعتها
ميناء عبداهلل ،وتعد الع�صب الرئي�سي لتربيد ال�رشكة.
جميع م�ع��دات امل�صفاة ،وت�ساهم يف ت�شغيل
�أول وحدة
وحدات امل�رشوع نظر ًا لأنها متد خط التغذية
• وحده الهواء والنيرتوجني رقم (:)134
الرئي�سي يف امل�صفاة مبياه التربيد.
وي �� �ص��ل ط� ��ول خ ��ط ال �ت �غ��ذي��ة امل ��ذك ��ور �إىل ت�ق��وم ه��ذه ال��وح��دة ب ��إم��داد وح ��دات م�رشوع
الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء عبداهلل بالهواء
 3كيلومرتات ،ومقا�س قطره  94بو�صة،
امل�ضغوط ،والهواء اجلاف ل�صمامات التحكم،
يقل تدريجي ًا لي�صل يف نهايته �إىل  20بو�صة،
والنيرتوجني بدرجة نقاوة .% 99.5
وهو م�صنوع من الألياف الزجاجية التي مت
وحتتوي الوحدة على � 6ضواغط هواء ب�سعة
تقويتها بالبال�ستيك ليقاوم ال�صد�أ ،مما يقلل
 6820مرت ًا مكعب ًا � /ساعة.
احلاجة لعمليات ال�صيانة الدورية ،كما �أنه
وق��د مت ت�شغيلها ب�شكل ك��ام��ل� .أم ��ا يف نظام
يعمل على �إع��ادة ا�ستخدام املياه ،ويحافظ النيرتوجني ( ،)PSAفيتم �إنتاج النيرتوجني
بالتايل على البيئة من خماطر ت�رسب مياه
يف ثالث حزم متوازية بطاقة �إنتاجية 1600
الت�صنيع.
مرت ًا مكعب ًا بال�ساعة لكل حزمة.
�أما خط غاز الوقود الرئي�سي فيبلغ طوله 12.5
كيلومرت ًا ،وقيا�س قطره  42بو�صة ،وم�صدره
وحدة مياه التبريد
م�صفاة ميناء الأحمدي.
وتعود �أهميته �إىل �أن��ه يغذي م�رشوع الوقود
تعد العصب الرئيسي
البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل ،ويلبي احتياجاتها
لتبريد جميع
من غاز الوقود ،مما ي�ساعد يف ت�شغيل الوحدات
معدات المصفاة
الإنتاجية للم�رشوع ،والبدء ر�سمي ًا بعمليات
39

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية ت�ستهدف ف�صل املركبات الهيدروكربونية والأمونيا وغاز كربيتيد الهيدروجني امل�صاحب للمياه

• وح���دة �إ���ش��ع��ال ال ��غ ��ازات احلم�ضية
رقم (:)146
تتبع ه��ذه ال��وح��دة املنطقة ال�ع��ا��شرة ب��دائ��رة
عمليات ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي -الق�سم
الثالث  -وهي �أول وحدة يتم ت�شغيلها يف جممع
الكربيت مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وتبلغ طاقتها
الت�شغيلية  79869قدم ًا مكعبة قيا�سية /دقيقة.
وقد �صممت ال�ستقبال جميع الغازات احلم�ضية
املر�سلة من وح��دات جممع الكربيت املختلفة
وح��رق�ه��ا على ارت �ف��اع � 110أم �ت��ار ،ل�ضمان
مطابقة جميع االنبعاثات لل�رشوط البيئية.
ت�شغيل
• وحدة ا�ستخال�ص الأمني رقم (:)125
ي�شمل ه��ذا امل ���شروع ال ��ذي يتبع املنطقة
خط الغاز الرئيسي
يلبي احتياجات
مصفاة ميناء عبداهلل
من غاز الوقود
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العا�رشة بدائرة عمليات ت�شغيل م�رشوع
ال��وق��ود البيئي  -الق�سم الثالث � -إن�شاء
وحدتني ال�ستخال�ص الأمني بامل�صفاة.
وق��د مت ت�شغيل ال��وح��دت�ين ،وتبلغ الطاقة
الت�صميمية ل�ك��ل منهما  4843غالون/
دقيقة ،و�سيتم ت�شغيل كل وحدة بن�سبة 70
 %من الطاقة الت�صميمية لها� ،أي ما ي�صل
�إىل  3390غالون /دقيقة.
وت�ستهدف ال��وح��دة تقليل غ ��از كربيتيد
الهيدروجني يف الأم�ين من � % 5إىل 0.1
 ،%مم��ا ي � ��ؤدي �إىل �إزال� ��ة  27333ق��دم� ًا
مكعبة قيا�سية /دق�ي�ق��ة م��ن غ ��از كربيتيد
الهيدروجني ،حيث يتم �إر�ساله �إىل وحدة
�إنتاج الكربيت لتحويله �إىل منتج الكربيت
ال�سائل.
وحدتان متكاملتان
• وح ��دة معاجلة امل��ي��اه احلم�ضية رقم
(:)126
ي�شمل هذا امل�رشوع الذي يتبع املنطقة العا�رشة
ب ��دائ ��رة ع�م�ل�ي��ات ت���ش�غ�ي��ل م ���ش�روع ال��وق��ود

البيئي -الق�سم الثالث� -إن�شاء وحدتني ملعاجلة
املياه احلم�ضية بامل�صفاة.
وقد مت م�ؤخر ًا ت�شغيل الوحدتني ،وتبلغ الطاقة
الت�صميمية لكل منهما  1430غالون /دقيقة،
و�سيتم ت�شغيل كل وحدة يف البداية بن�سبة % 68
من طاقتها� ،أي مبقدار  992غالون /دقيقة.
وق ��د مت ت�صميم ال ��وح ��دة لف�صل امل��رك�ب��ات
الهيدروكربونية والأم��ون �ي��ا وغ ��از كربيتيد
ال �ه �ي��دروج�ين امل���ص��اح��ب ل�ل�م�ي��اه احلم�ضية
من باقي الوحدات ال�صناعية ،و�إع��ادة املياه
بعد معاجلتها للوحدات م��رة �أخ��رى لإع��ادة
ا�ستخدامها ،وتقليل كميات املياه امل�ستخدمة
يف امل�صفاة.
ويتم �إر�سال غاز كربيتيد الهيدروجني لوحدة
�إنتاج الكربيت لتحويله ملنتج الكربيت ال�سائل.
وحدة الهواء
والنيتروجين تمد
وحدات المصفاة بالهواء
المضغوط والجاف

ورقة عمل
ورقة عمل أصدرها "جيبكا"

الصناعات الكيماوية بعد "كوفيد"19-
يف وقت تتزايد فيه ت�أثريات انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  )19 -على
اقت�صادات ال��دول والقطاعات الإنتاجية� ،سارعت قطاعات و�شركات وجمموعات
اقت�صادية وم�ؤ�س�سات �إىل التباحث ومناق�شة ال�سيناريوهات املحتملة للتعامل مع
"ع�صر ما بعد كورونا".
وكان من هذه القطاعات قطاع البرتوكيماويات اخلليجي ،حيث دعا االحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات "جيبكا" �إىل �ضرورة البدء بالتخطيط واال�ستعداد
ملرحلة ما بعد فريو�س كورونا ،وبحث �آليات حتويل الأزمات �إىل فر�ص ودرو�س ميكن
اال�ستفادة منها للحفاظ على القدرات وامليزة التناف�سية العاملية للقطاع.

ورقة عمل
وللتغلب على تداعيات فريو�س كورونا ال�سلبية
�أ� �ص ��در االحت� ��اد اخل�ل�ي�ج��ي ل�ل�ب�تروك�ي�م��اوي��ات
والكيماويات "جيبكا" م�ؤخر ًا ورقة عمل حتت
عنوان "كوفيد ..19 -وال�صناعات الكيماوية"
ت�ضمنت ر�ؤيته لت�أثري هذه اجلائحة على العر�ض
وال�ط�ل��ب و�أ� �س �ع��ار ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات وانهيار

توقعات أن يشهد
الربع الثالث بداية
التعافي في قطاع
البتروكيماويات

�أ�سعار النفط� ،إ�ضافة �إىل الآث��ار املرتتبة على طويلة ،وهذا ي�شكل يف حد ذاته فر�صة �سانحة
�سال�سل الإم��داد يف املنطقة والتجارة الدولية ،لتحديث ومعاجلة نقاط ال�ضعف احلالية التي
وبحث �آليات حتويل التحديات �إىل فر�ص ميكن تعرتي هذه ال�صناعة.
اال�ستفادة منها.
تباط�ؤ الطلب
و�أ��ش��ار "جيبكا" �إىل �أن ه��ذه اجلائحة ك�شفت
وك�ح��ال كثري م��ن ال�ق�ط��اع��ات ،فقد ت��أث��ر قطاع
ع��ن جمموعة م��ن العيوب يف �سال�سل الإم ��داد
الكيماويات اخلليجي بتداعيات جائحة (كوفيد-
التي تعتمد عليها ال�صناعة الكيماوية منذ عقود
 ،)19ال�سيما جلهة انخفا�ض الأ�سعار ،وتراجع
41

�أزمة فريو�س كورونا ت�سببت يف تراجع الطلب على البرتوكيماويات يف الأ�سواق العاملية

الطلب على البرتوكيماويات يف الأ�سواق العاملية
ويف مقدمتها ال�سوق ال�صيني ،ب�سبب تباط�ؤ
الطلب من قبل �صناعات املنتجات النهائية يف
قطاعات النقل والإل�ك�ترون�ي��ات وم ��واد البناء،
�إ�ضافة �إىل اال�ضطراب يف منظومة الإمداد وقيود
احلجر املنزيل وتوقف ال�سفر.
�أما على م�ستوى اجلانب الإيجابي ،فقد ا�ستمر
الطلب على املنتجات امل�ستخدمة يف ت�صنيع
امل�ع�ق�م��ات واحل �م��اي��ة ال�شخ�صية ومنتجات
الرعاية ال�صحية مع عدم وجود ت�أثري وا�ضح
ع�ل��ى �إن �ت��اج الأ� �س �م��دة ،ح�ي��ث ح��اف�ظ��ت امل ��واد
الكيماوية امل�ستخدمة يف حماربة جائحة كورونا
على �أ��س�ع��ار معتدلة ،بينما حت�سنت �أ�سعار
الأ�سمدة بن�سبة  % 3يف �شهر مار�س املا�ضي،
مقارنة ب�شهر فرباير من العام .2020
مواجهة التحديات
وتعليق ًا على ذل��ك ،ق��ال الأم�ين العام لالحتاد
اخل�ل�ي�ج��ي ل�ل�ب�تروك�ي�م��اوي��ات وال�ك�ي�م��اوي��ات
تراجع الطلب على
البتروكيماويات في
األسواق العالمية
والسوق الصيني

42

العـدد � - 506سبتمرب

2020

د .عبد الوهاب ال�سعدون�" :إنها �أوقات ع�صيبة
ع�ل��ى ال���ص�ن��اع��ة ،ل�ي����س يف امل�ن�ط�ق��ة وح���س��ب،
و�إمنا يف جميع �أنحاء العامل� ،سنلتزم بتوفري
كافة �سبل الدعم املتاحة لأع�ضاء االحت��اد مبا
ميكنهم من مواجهة التحديات التي قد تطر�أ
م�ستقب ًال".
وتابع" :لقد حان الوقت للرتكيز على املجاالت
الأ�سا�سية التي تعزز من التناف�سية واخلروج
م ��ن الأزم� � ��ة �أك �ث��ر ق � ��وة ،وع �ل ��ى ال ���شرك��ات
اال�ستفادة م��ن ال��درو���س امل�ستقاة وحت�سني
كفاءتها الت�شغيلية وتقليل التكاليف ،ودرا�سة
ال�سلوك املتغري للم�ستهلكني النهائيني نتيجة
اجل��ائ �ح��ة ك �ف��ر� �ص��ة ه��ام��ة ل�ت�ح���س�ين ع��ر���ض

تنويع اقت�صاديات املنطقة
�أك ��دت �أزم ��ة جائحة ك��ورون��ا م��رة �أخ��رى
�أهمية التوجه نحو امل��زي��د م��ن التنويع يف
اقت�صاديات دول املنطقة ،والرتكيز على
امل��واد الكيماوية ذات القيمة امل�ضافة التي
ك��ان لها دور ًا هام ًا يف توفري حلول فريدة
من نوعها يف جمال الرعاية ال�صحية� ،إ�ضافة
لتمتعها بدرجة مناعة �أعلى �ضد ا�ضطرابات
ال�سوق ب�صفتها �أقل ت�أثر ًا ب�أ�سعار النفط.

منتجاتهم وتلبية احتياجات العمالء اجلدد
والرتكيز على االبتكار".
وتوقع ال�سعدون� ،أن ي�شهد الربع الثالث
م��ن ال �ع��ام احل� ��ايل ب��داي��ة حت��� ّ�س��ن يف قطاع
البرتوكيماويات ،لكن معدالت الطلب والنمو
�ستكون متوا�ضعة ن�سبي ًا مقارنة مب�ستوياتها
ال�سابقة ،م�شري ًا �إىل �أن ه�ن��اك �صعوبة يف
ت�ق��دي��ر وحت��دي��د ت ��أث�ير ه ��ذه اجل��ائ �ح��ة على
ال�ق�ط��اع ،حيث �إن بع�ض ال���شرك��ات �أعلنت
بالفعل تخفي�ضات يف خططها اال�ستثمارية،
وت�أجيل عدد من امل�شاريع التو�سعية داخل
املنطقة وخارجها ،فعلى �سبيل املثال ،علقت
�رشكات كربى يف القطاع نفقاتها الر�أ�سمالية
لعام  ،2020با�ستثناء النفقات الر�أ�سمالية
لعمليات �آمنة وموثوقة تو�شك م�شاريعها
على االكتمال.
وا�ست�شعار ًا النك�شاف ال�صناعة على املتغريات
يف االقت�صاد العاملي ،قامت ال�رشكات اخلليجية
استمرار الطلب على
المنتجات المستخدمة
في المعقمات والرعاية
الصحية جانب إيجابي

املواد الكيماوية امل�ستخدمة يف ت�صنيع املعقمات واحلماية ال�شخ�صية مل تت�أثر ب�أزمة كورونا وحافظت على �أ�سعار معتدلة

الصناعة الخليجية عززت
تنافسيتها عبر عمليات
االندماج وتنويع
قاعدة المنتجات

بخطوات ا�ستباقية رك��زت على حت�سني الأداء
ورفع كفاءة عمليات الت�شغيل ،الأمر الذي انعك�س
على حمافظتها على م �ع��دالت ت�شغيل تتجاوز
 % 100من الطاقات الت�صميمية ملعظم جممعات
الإن �ت��اج ،فيما ت��راج��ع م�ع��دل ت�شغيل ال�صناعة
العاملية من � 85إىل  % 76خالل �أزمة كورونا.
اندماج وتكامل
و�أ�� � � �ش � � ��ار ال � �� � �س � �ع� ��دون �إىل �أن � �ص �ن��اع��ة
ال �ب�تروك �ي �م��اوي��ات يف دول اخل �ل �ي��ج مرتبطة
بال�صناعة العاملية� ،إذ تقوم بت�صدير �إنتاجها
�إىل الأ�سواق اخلارجية ،الأمر الذي يجعل منها
عر�ضة للمتغريات الدولية ،م�ؤكد ًا �أن ال�صناعة
اخلليجية �س ّعت �إىل تعزيز تناف�سيتها عاملي ًا من
خ�لال زي��ادة وت�يرة عمليات االن��دم��اج و�إع��ادة
النظر يف ا�سرتاتيجيات النمو وتنويع قاعدة
املنتجات ،وكان من �أهم عمليات الإندماج التي
مت��ت :ان��دم��اج ��شرك��ات "�سبكيم" وال�صحراء
للبرتوكيماويات ،وا�ستحواذ "�أرامكو" على

"�سابك" ،وعملية االندماج والتكامل املهمة التي
قامت بها �أه��م �رشكات قطاعي النفط والغاز
والبرتوكيماويات يف �سلطنة عمان حتت مظلة
�رشكة "�أوكيو" ،الأم ��ر ال��ذي �شكل ن��وع� ًا من
احل�صانة �أو امل��رون��ة التي �أ�سهمت يف تعزيز
قدرة القطاع على الت�صدي لأزمة كورونا.

الشركات الخليجية
حافظت على معدالت

تشغيل تتجاوز % 100

لمجمعات اإلنتاج

ارتفع الطلب على منتجات التغليف والتعقيم
الت�صدي للجائحة
وقد لعبت �صناعة البرتوكيماويات مبجاالتها وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات الأ�سا�سية ال�ت��ي ت��دخ��ل يف
امل �ت �ع��ددة دور ًا م �ه �م � ًا يف ال �ت �� �ص��دي جلائحة �إنتاج مواد التعقيم و�أجهزة التنف�س ال�صناعي
ك��ورون��ا وامل�ساهمة يف �إن�ق��اذ حياة الب�رش� ،إذ واملواد التي ت�ستخدم يف ت�صنيع الأقنعة.
وه ��ذا الأم ��ر غ َّ�ير ال���ص��ورة النمطية ملنتجات
القطاع التي يعتقد البع�ض �أن�ه��ا قائمة فقط
على منتجات البال�ستيك ،كما اختلفت النظرة
انخفا�ض الأ�سهم
�إىل القطاع من قبل بع�ض الن�شطاء البيئيني يف
امتدت الت�أثريات ال�سلبية جلائحة كورونا
حمالتهم الإعالمية �ضد هذه املادة� ،إذ بد�أوا يف
�إىل �أ�سعار �أ�سهم �رشكات البرتوكيماويات،
�إعادة تقييمهم لهذا املنظور ال�سائد ،خ�صو�ص ًا
ح � �ي� ��ث ك � ��ان � ��ت ال � � ��� �ش��رك� � ��ات امل� �ن� �ت� �ج ��ة
عند النظر �إىل الدور املهم الذي ي�ؤديه البال�ستيك
للبرتوكيماويات الأ�سا�سية الأك�ث�ر ت��أث��ر ًا
ً
والبرتوكيماويات عموما يف حماية املنظومة
من غريها� ،إذ �شهدت انخفا�ض ًا يف �أ�سعار
�أ�سهمها بن�سبة  ،% 33.1مقارنة ب�أ�سعار
الطبية وخط الدفاع الأول يف جمابهة الوباء.
العام ال�سابق.
ويف امل �ق ��اب ��ل ك� ��ان ال��ت���أث�ي�ر ع �ل��ى منتجي
الكيماويات املتخ�ص�صة �أق ��ل ح��دة حيث
بلغ االنخفا�ض ن�سبة  % 23.7يف �أ�سعار
الأ�سهم خالل الفرتة نف�سها.

امل�صدر:

• الر�ؤية  -والعربية نت.
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إنجازات

رغم تحديات أزمة كورونا

يتفوق
"التسويق العاملي"..
ّ
حقق قطاع الت�سويق العاملي يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية العديد من الإجنازات،
رغم التحديات والظروف اال�ستثنائية غري امل�سبوقة ب�سبت جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد ،)19 -وذلك من �أجل �ضمان ا�ستمرارية �أعمال امل�ؤ�س�سة
والوفاء بالتزاماتها اخلارجية.
وكان من هذه الإجنازات ت�شغيل كافة �أنظمة امل�ؤ�س�سة عن بعد ،مبا فيها نظام
مبيعات الت�سويق والأنظمة املالية ،واملوارد الب�شرية ،مع �ضمان جودة اخلدمة
وتقدمي الدعم الفني للم�ستخدمني.
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المؤسسة التزمت
بتعاقداتها وحافظت
على مكانتها المتميزة
في األسواق العالمية

جمال اللوغاين

جهود مميزة لقطاع الت�سويق العاملي لت�سويق املنتجات النفطية التي تنتجها م�صايف الكويت

توا�صل يومي
اجتماع � 10أبريل املا�ضي ،والذي �أ�سفر عن لبع�ض ال�رشكات التي مت ت�أهيلها �سابق ًا من
ويف ه��ذا ال �� �ش ��أن ،ق��ال ن��ائ��ب الع�ضو املنتدب التو�صل �إىل اتفاق تاريخي لتخفي�ض �إنتاج قبل دائرة تنظيم املبيعات.
لتنظيم ال �ع �ق��ود يف ق �ط��اع ال�ت���س��وي��ق العاملي ال�ن�ف��ط� ،إ��ض��اف��ة �إىل امل���ش��ارك��ة يف اجتماعات
ت�سعري املنتجات
مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية جمال اللوغاين ،اللجان التح�ضريية.
وفيما يتعلق ب�أوامر ت�سعري املنتجات البرتولية
ملجلة الوطنية� ،إن "امل�ؤ�س�سة ومع بداية �أزمة
املختلفة� ،أ��ش��ار اللوغاين �إىل �أن��ه مت ت�صدير
جتديد العقود
ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د ،ف� ّع�ل��ت ب��رن��ام��ج
و�أو�� �ض ��ح ال �ل��وغ��اين �أن ق �ط��اع ال�ت���س��وي��ق عدد من الأوام��ر ،منها نحو � 282أمر ت�سعري
االجتماعات املرئية وامل�سموعة عن بعد ،لإبقاء
ال �ع��امل��ي ،ع�ق��د ع ��دة اج�ت�م��اع��ات ع��ن ب�ع��د مع ل�شحنات منتجات النافثا والبنزين والغاز
م�س�ؤويل وموظفي القطاع النفطي على توا�صل
زبائن امل�ؤ�س�سة لتجديد عقود نفطية ،وتكللت امل�سال ،و� 208أوام��ر ت�سعري ل�شحنات منتج
يومي ،وت�ب��ادل الوثائق ومتابعة �سري العمل
ه��ذه االجتماعات بتجديد نحو  15عقد ًا يف النفط اخل ��ام ،و� 138أم ��ر ت�سعري ل�شحنات
حلني العودة للعمل من املكاتب".
مبيعات النفط اخلام ،وامل�شتقات الو�سطى ،منتجات امل�شتقات الو�سطى ،و� 21أمر ت�سعري
و�أ�ضاف �أنه رغم هذه الظروف ،حققت امل�ؤ�س�سة
وزيت الوقود ،واملنتجات اخلا�صة ،ومبيعات ل�شحنات منتجات زي ��ت ال��وق��ود وال�ك�بري��ت
�إجن ��ازات مهمة م��ن بينها امل�شاركة الف ّعالة
النافثا ،والغاز امل�سال ،والبنزين ،ومت �إعداد والفحم ال�ب�ترويل ،مبين ًا �أن��ه مت �إ��ص��دار نحو
لوزير النفط ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة
عقود م�شرتيات فورية مبا يقارب  30عقد ًا  23خطاب �ضمان ،ت�ضمنت حت�صيل �إيرادات
د .خ��ال��د ال�ف��ا��ض��ل ،وحم��اف��ظ منظمة ال ��دول
بكميات خمتلفة �إىل جانب التوا�صل امل�ستمر امل��ؤ��س���س��ة ب��ال��وق��ت امل �ح��دد دون �أي ت��أخ�ير،
امل���ص��درة للنفط "�أوب� ��ك" هيثم الغي�ص ،عن
مع العمالء ،وتلبية متطلبات الطرفني ح�سب ح��ر��ص� ًا ع�ل��ى ا��س�ت�م��رار ال�ت�ع��ام��ل م��ع عمالء
طريق االت���ص��ال امل��رئ��ي يف  10اجتماعات لـ
امل�ؤ�س�سة دون �أي تغيري.
االتفاقات والعقود واال�شرتاطات.
(�أوبك) ،لتمثيل دولة الكويت ،وكان من �أهمها
وب �ي ّ�ن �أن� ��ه مت ع �ق��د ن �ح��و  10جل ��ان لقطاع
ال�ت���س��وي��ق ال �ع��امل��ي ل�ت���س�ع�ير ال �ن �ف��ط اخل ��ام
تجديد  15عقداً
تأهيل  12شركة
ال �ك��وي �ت��ي ،وخم �ت �ل��ف امل �ن �ت �ج��ات ال�ب�ترول�ي��ة
للتعاقد معها على
في مبيعات النفط
مثل :النافثا ،والكربيت ،والفحم البرتويل،
والديزل ،ووقود الطائرات ،كما مت ت�أهيل 12
بيع وشراء المنتجات
والمشتقات وزيت الوقود
�رشكة للتعاقد معها على بيع و�رشاء املنتجات
النفطية المختلفة
والمنتجات الخاصة
النفطية املختلفة ،فيما مت التجديد تلقائي ًا
45

امل�ؤ�س�سة ا�ستمرت يف ت�صدير النفط الكويتي ومنتجاته للحفاظ على عمالئها والتزاماتها التعاقدية

�إجنازات �أخرى
وق��ال اللوغاين� ،إن الإجن��ازات مل تتوقف عند
ه��ذا احل��د ،حيث ا�ستمرت م�ؤ�س�سة البرتول
يف ال�ت��وا��ص��ل م��ع الإدارة ال �ع��ام��ة للجمارك
ب �خ �� �ص��و���ص ع �م �ل �ي��ات الإف � � � ��راج اجل �م��رك��ي
للمنتجات امل�ص ّدرة وامل�ستوردة امل�سموح بها
من قبل امل�ؤ�س�سة ،حيث مت ا�ستالم نحو 16
بيان ًا جمركي ًا وتدقيقها واعتمادها م��ن قبل
املخولني بذلك.
ك�م��ا مت �إق �ف��ال ال�سنة امل��ال�ي��ة 2020/2019
و�إع ��داد التقارير ال�لازم��ة مب��ا يخ�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها ،و�إعداد التقرير ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة  ،2020/2019اخلا�ص بالت�سويق
العاملي ،و�إعداد املوازنة التقديرية لل�سنة املالية
.2022/2021
و�أك� ��د �أن ه ��ذه الإجن� � ��ازات حتققت بف�ضل
جهود ال�شباب الكويتي الذي وا�صل العمل
إصدار  23خطاب
ضمان لتحصيل إيرادات
المؤسسة بالوقت
المحدد ودون تأخير
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لي ًال ون�ه��ار ًا ،وا�ضع ًا ن�صب عينيه م�صلحة
الكويت ،برغم هذه الظروف ال�صعبة من �أجل
�ضمان ا�ستمرار عمليات بيع وت�صدير النفط
اخلام الكويتي واملنتجات البرتولية ،لتعزيز
دور امل�ؤ�س�سة و�ضمان ا�ستمرار التدفقات
املالية للدولة.
دعم الإدارة العليا
وح��ول دع��م الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة لتمكني
املوظفني من اال�ستمرار بالعمل عن بعد� ،أ�شار
اللوغاين �إىل �أن العامل احلديث مل ي�سبق �أن
مر ب�أزمة مماثلة جلائحة كورونا ،وما ترتب
عليها من �آث��ار اجتماعية وتداعيات �سيا�سية
واقت�صادية ا�ستلزمت قيام احلكومات باتخاذ
�إج � ��راءات � �ص��ارم��ة ،ح�ي��ث تعطلت الأن�شطة
احلياتية يف �أغلب دول العامل خوف ًا من انهيار
املنظومات ال�صحية.
ً
ويف ظل هذه الظروف كان لزاما على م�ؤ�س�سة
ال �ب�ترول الكويتية التكيف �رسيع ًا م��ع تغري
مفاهيم �إدارة الأع �م ��ال ع��امل�ي� ًا للحفاظ على
عمالئها وال�ت��زام��ات�ه��ا ال�ت�ع��اق��دي��ة ومكانتها
املتميزة يف �أ�سواق النفط والغاز العاملية ،ومن
ثم قامت بالتعامل الفوري مع تداعيات هذه
الأزمة عرب وقف العمل يف مرافقها حفاظ ًا على

�صحة و�سالمة موظفيها ،و�إ�صدار تعليماتها
ل�ل�م��وظ�ف�ين ب��ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال�ه��م ال�ي��وم�ي��ة من
منازلهم عن بعد.
وق ��د وف ��رت الإدارة العليا ك��ل الإم�ك��ان�ي��ات
املطلوبة لتنفيذ الأع�م��ال عن بعد با�ستخدام
�أحدث الأجهزة الذكية والأنظمة الإلكرتونية
امل �ق��دم��ة م ��ن ق �ب��ل �إدارة ت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
بامل�ؤ�س�سة ،وال�ت��ي مت اختيارها بعناية من
ك�برى ال�رشكات العاملية التي تتعامل معها
امل�ؤ�س�سة ،باعتبارها �رشيك ًا ا�سرتاتيجي ًا ال
جمرد مزود للخدمات.
حتديات
وعن التحديات التي واجهها قطاع الت�سويق
ال�ع��امل��ي يف �أ� �س �ل��وب ال�ع�م��ل ع��ن ب �ع��د� ،أو� �ض��ح
اللوغاين �أن القطاع قام بتفعيل اخلطط طويلة
املدى املعدة م�سبق ًا للعمل عن بعد ،والتي ت�أتي
استالم نحو 16
بيان ًا جمركي ًا

وتدقيقها واعتمادها
من قبل المختصين

قطاع الت�سويق العاملي جنح خالل �أزمة فريو�س كورونا يف جتديد  15عقد ًا مببيعات النفط وم�شتقاته

�ضمن ا�سرتاتيجية ال�ق�ط��اع النفطي لإدارة
ال �ك��وارث حت�سب ًا لأي ظ��روف ا�ستثنائية من
�ش�أنها عرقلة �سري العمل داخل مقر امل�ؤ�س�سة،
مبين ًا �أن �إدارة تقنية املعلومات ،قامت فور
الإعالن عن وقف الأعمال بتكوين فريق طوارئ
من الكوادر امل�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا لتفعيل خطة
الكوارث ح�سب املمار�سات املثلى املتبعة عاملي ًا،
ومتكني كافة موظفي امل�ؤ�س�سة وقيادي القطاع
النفطي من ا�ستكمال �أعمالهم عن بعد.
و�أ�شار �إىل �أن �إدارة تقنية املعلومات قدمت
اال� �س �ت �� �ش ��ارات ووف� � ��رت ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
واخل ��دم ��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ل�ك��اف��ة ق�ط��اع��ات
امل�ؤ�س�سة ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،م��ع ت��أم�ين حماية
الأن�ظ�م��ة وم�ع�ل��وم��ات امل�ستخدمني �ضد �أي
هجمات �إلكرتونية ت�ستهدف العاملني �أثناء
انخفا�ض �أ�سعار النفط
�أداء �أعمالهم ،ومن ثم مت ّكن قطاع الت�سويق
وح��ول انخفا�ض �أ�سعار النفط والتغيري يف
العاملي م��ن القيام مبهامه على �أك�م��ل وج��ه،
موازين العر�ض والطلب يف الأ�سواق العاملية،
�أو�ضح اللوغاين �أن الفرتة املا�ضية �شهدت
اإلدارة العليا وفرت
تقلبات كبرية مل ت�شهدها �أ�سواق النفط والغاز
م��ن ق�ب��ل ،وم��ن ث��م ك��ان ل��زام � ًا على موظفي
كل اإلمكانيات
ق�ط��اع الت�سويق ال�ع��امل��ي اال��س�ت�م��رار ب���أداء
المطلوبة لتنفيذ
مهامهم الوظيفية على �أكمل وجه ،وم�ضاعفة
األعمال عن بعد
اجلهود يف متابعة �أ�سواق النفط والغاز �أو ًال

ومتابعة ت�سويق النفط الكويتي ومنتجاته،
وت��وف�ير ك��اف��ة و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل ل�ضمان
ا�ستمرار العالقات مع العمالء دون انقطاع،
وال �ت��وا� �ص��ل �أي �� �ض � ًا م ��ع م�ك��ات��ب امل��ؤ��س���س��ة
اخلارجية ومتابعة �إجناز �أعمالها بان�سيابية
دون توقف ،وتوفري كافة املتطلبات الإدارية
وامل��ال�ي��ة واالع �ت �م��ادات امل�ط�ل��وب��ة مب��ا يخ�ص
العقود وامل�رصوفات ،الفت ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
قامت �أي�ض ًا مبتابعة �إج ��راءات ع��ودة بع�ض
امل��وظ�ف�ين م��ن مكاتبها يف ال ��دول املت�رضرة
من جائحة فريو�س ك��ورون��ا ،مثل :ال�صني،
والهند ،ولندن ،بالتن�سيق مع �إدارة امل��وارد
ال�ب���شري��ة بامل�ؤ�س�سة رغ ��م ظ ��روف الإغ�ل�اق
الق�رسية يف �أرجاء العامل.

ب ��أول وحلظة بلحظة ،واال�ستعانة باحللول
الإل �ك�ترون �ي��ة و�أن �ظ �م��ة االج �ت �م��اع ع ��ن بعد
للوقوف على �أحدث البيانات الالزمة التخاذ
قرارات م�صريية و�رسيعة ،وعمل الدرا�سات
وتقدمي التحاليل الالزمة ال�ستعرا�ضها �أمام
خمتلف املجال�س واللجان احلكومية العليا
يف ال��دول��ة ،م���ش�ير ًا �إىل �أن دائ ��رة البحوث
الت�سويقية �أع ��دت نحو  20درا��س��ة خمتلفة
خالل �أزمة فريو�س كورونا.
واختتم اللوغاين بالإ�شارة �إىل �أن التوا�صل
عن بعد مل يكن مقت�رص ًا على �إدارات امل�ؤ�س�سة
فقط ،ب��ل �شمل كافة قطاعات ال��دول��ة ،فعلى
�سبيل املثال ك��ان يتم ال��رد على ا�ستف�سارات
دي� ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة ،و�أ��س�ئ�ل��ة جمل�س الأم ��ة،
وال�ت��وا��ص��ل م��ع وزارة ال�ن�ف��ط ،وال���شرك��ات
التابعة للم�ؤ�س�سة ،ووزارة الكهرباء واملاء،
و�إ�صدار تقارير �شهرية.
"تقنية المعلومات"
قدمت االستشارات
ووفرت الخدمات لكافة
قطاعات المؤسسة
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طاقة
يخفض التكاليف واالنبعاثات الملوثة للبيئة

نظام إدارة الطاقة
مع تزايد ا�ستهالك الطاقة يف �شتى املجاالت ،وخا�صة يف ال�صناعات
النفطية ،وحمدودية م�صادرها ومواردها ،يتجه العامل �إىل اتباع �سبل
ت�ساهم يف توفري واحلد من ا�ستنزاف موارد الطاقة غري املتجددة.
ومن هذا املنطلق ،ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية �إىل تطبيق
�أف�ضل النظم يف �إدارة ا�ستخدام الطاقة ،وذلك عن طريق تطبيق نظام �إدارة
الطاقة ( ،)ISO 50001 – Energy Management Systemحيث
�إنها يف طور �صياغة و�إ�صدار الإجراءات وال�ضوابط والتعليمات اخلا�صة
بالطاقة ،والتي من �ش�أنها تنظيم ا�ستخدام الطاقة وزيادة كفاءتها.

تطوير "البترول

الوطنية" نظام إلدارة
الطاقة خطوة نحو
مستقبل مزدهر

�إعداد :مهند�س �سالمة
علي نا�رص العبيد

�ضوابط وتعليمات
ي��وج��د ه�ن��اك جمموعة م��ن امل�صطلحات التي
ي �ت��م ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف ن �ظ ��ام �إدارة ال �ط��اق��ة
(،)ISO 50001 – Energy Management System
وهي:
 ا�ستخدام الطاقة :ه��و التطبيق الفعليللطاقة� ،أو الغاية من ا�ستعمال الطاقة ،ومثال
ع�ل��ى ذل ��ك ،الإ�� �ض ��اءة ،وال�ت���س�خ�ين ،وال�ن�ق��ل،
والتكييف� ...إلخ.
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 ا���س��ت��ه�لاك ال��ط��اق��ة :ه ��و ك �م �ي��ة ال �ط��اق��ةامل�ستخدمة خالل فرتة زمنية حمددة.
 كفاءة الطاقة :هي الن�سبة �أو قيا�س الكميةملقارنة الإنتاجية� ،سواء كانت طاقة �أو منتجات
�أو خدمات ،مقارنة با�ستهالك الطاقة.
 �أداء الطاقة :هو نتائج وم�ؤ�رشات قيا�سيةمتعلقة با�ستخدام (ا�ستهالك) وكفاءة الطاقة.
وي�ضع نظام �إدارة الطاقة �ضوابط وتعليمات
لل�رشكات واملنظمات الراغبة يف احل�صول على

اعرتاف الـ ( ،)ISO 50001حيث ت�شمل وثيقة
هذا النظام ع��دد ًا من املتطلبات من ال�رشكات
واملنظمات تتمثل يف �إن�شاء نظام �إدارة خا�ص
بها للتعرف على كل ما يتعلق ب�أداء الطاقة لديها
والعوامل امل�ؤثرة فيه� ،سواء كانت داخلية �أم
خارجية.
وت��و� �ض��ح ال��وث�ي�ق��ة �أن ��ه ي�ج��ب ع�ل��ى املنظمات
�أن ت���ض��ع �أه ��داف� �ه ��ا اخل��ا� �ص��ة ف�ي�م��ا يتعلق
با�ستخدامها للطاقة وا�ستهالكها و�أدائ �ه��ا،

خطوات جادة تتخذها "البرتول الوطنية" يف م�صافيها لتطوير نظام �إدارة الطاقة من �أجل تخفي�ض التكاليف

وعلى هذا الأ�سا�س تقوم هذه املنظمات بو�ضع
نظم الإدارة اخلا�صة بها ،وو�ضع ال�سيا�سات
وال��و��س��ائ��ل ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساعدها يف
حتقيق �أهدافها فيما يخ�ص الطاقة.
وتن�ص الفقرة ( )4.1يف وثيقة نظام �إدارة
ال�ط��اق��ة ع�ل��ى �أن� ��ه" :يجب ع�ل��ى ال ���شرك��ات �أو
املنظمات التعرف على ال�ع��وام��ل والأط ��راف
ال��داخ �ل �ي��ة واخل ��ارج��ي ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��أه��داف �ه��ا
وتوجهاتها وامل�ؤثرة على قدرتها لتحقيق هذه
()ISO 50001 – Energy Management System
الأه��داف فيما يتعلق بالطاقة و�إدارتها"� .أما
يعترب خطوة يف االجت��اه ال�سليم نحو م�ستقبل
الفقرة ( )4.4فتن�ص على �أن ��ه" :يجب على
�أكرث تقدم وازدهار لل�رشكة.
ال�رشكات �أو املنظمات �إن�شاء وتطبيق واحلفاظ
تطبيقات فعلية
على �أنظمة �إدارة الطاقة اخلا�صة بها وتطويرها
با�ستمرار ،وذلك لتح�سني �أداء الطاقة لديها" .وقد قامت العديد من ال�رشكات واملنظمات بتبني
نظام �إدارة الطاقة ومت ن�رش درا�سات على موقع
فوائد متعددة
( )wwcleanenergyministerial.orgعن
ويف ظل وجود نظام ف َّعال لإدارة الطاقة يف �رشكة جتارب الكثري من ال�رشكات املطبقة لهذا النظام.
البرتول الوطنية الكويتية� ،سوف تتمكن ال�رشكة وم��ن �ضمن ال��درا��س��ات املن�شورة على املوقع
من مراقبة �أداء الطاقة لديها ،و�ستكون قادرة درا� �س��ة ع��ن م�صفاة ��شرك��ة (PTT Global
على تخفي�ض تكاليف ا�ستهالك الطاقة� ،إ�ضافة �إىل
ذلك �سيمكن النظام ال�رشكة من تقليل االنبعاثات
امللوثة للبيئة ،و�سي�سمح لها ب�إدارة طوارئ الطاقة
ب�صورة �أف�ضل ،مثل االنقطاعات الكهربائية،
وذلك من خالل تنويع م�صادر الطاقة.
وامل��ؤك��د �أن قيام "البرتول الوطنية" الكويتية
بال�سعي ل�ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام لإدارة ال �ط��اق��ة بها،
وال�سعي للح�صول على اعرتاف املنظمة الدولية
للمقايي�س (الأيزو  -نظام �إدارة الطاقة )50001

يضع نظام إدارة
الطاقة معايير
للحصول على اعتراف

ISO 50001

Chemical Public Company Limited-

 )Branch 6 Refineryال�ت��اي�ل�ن��دي��ة ،وه��ي
م�صفاة ب�ترول وم�صنع برتوكيماويات ذات
ق ��درة ت�ك��ري��ري��ة ت�صل �إىل � 280أل ��ف برميل
يومي ًا ،حيث قامت هذه ال�رشكة بتطبيق النظام
يف �سنة  2013وبتكلفة بلغت  1.2مليون دوالر

�أمريكي ،وكانت فرتة الدرا�سة � 4سنوات ،وعلى
�إث��ره��ا متكنت م��ن حتفي�ض ا�ستهالك الطاقة
لديها مب �ق��دار � 130أل ��ف م �ي �غ��اواط ،ووف��رت
امل�صفاة  5.6ماليني دوالر خالل الـ� 4سنوات.
�أي�ض ًا طبقت �رشكة �أبوظبي الوطنية للبرتول
(�أدن� ��وك) ن�ظ��ام �إدارة الطاقة ومت��ت درا��س��ة
فاعليته ،حيث �أظ �ه��رت نتائج ال��درا� �س��ة �إن
ال�رشكة قامت بتوفري  150مليون دوالر خالل
� 3سنوات مقابل تكلفة �أ�سا�سية (تكلفة تطبيق
النظام) قدرها  55مليون دوالر ،كما انخف�ض
ا� �س �ت �ه�لاك ال �ط��اق��ة  16.5م �ل �ي��ون م �ي �غ��اواط
وانخف�ضت انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون 3.1
ماليني طن مرتي لفرتة الثالث �سنوات.
وه�ن��اك �أمثلة ك�ث�يرة على درا� �س��ات ل�رشكات
خمتلفة� ،سواء �رشكات �صناعات نفطية� ،أو
�صناعات �أخ ��رى ،مثل� :صناعات الأ�سمنت،
�أو الكهرباء واملاء على املوقع املذكور �سابق ًا،
وتُظهر جميعها نتائج �إيجابية يف توفري الطاقة
وتقليل االنبعاثات.
يجب على المنظمات
أن تحدد أهدافها
في استخدام
الطاقة واستهالكها
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مشاريع
يدعم الثروة السمكية في البالد

استزراع الروبيان
يف مزرعة �أ�سماك خا�صة على م�ساحة  3000مرت مربع ،مت جتهيزها بتقنيات متطورة ت�ضمن
ا�ستمرارية الإنتاج دون �أي معوقات ،بد�أ تنفيذ حلمه يف ا�ستزراع الروبيان ب�شكل جتاري.
حديثنا هنا عن �أحمد امليل ،وهو يعمل رجل �أمن �أول بدائرة الأمن والإطفاء يف �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،والذي ح َّول هوايته وحبه للحياة البحرية وال�صيد �إىل عمل احرتايف،
بعدما طور ذاته بالدرا�سة العلمية وح�صل على دورة يف ا�ستزراع الأ�سماك والروبيان من
معهد الكويت للأبحاث العلمية ،ثم نال ع�ضوية االحتاد الكويتي ال�ستزراع الأ�سماك ،ليك ّلل
كل ذلك باحل�صول على جائزة برنامج "خلك ريادي" من تلفزيون الكويت عن م�شروعه لـ
"ا�ستزراع الروبيان".

خطة الدولة التنموية
ويف لقاء مع جملة "الوطنية" ،قال امليل �إن "فكرة
امل ���شروع ب ��د�أت يف ��ض��وء امل �ب��ادرة احلكومية
ال�ستزراع الروبيان للإنتاج التجاري ،والتي
�أطلقها معهد الكويت للأبحاث العلمية� ،ضمن
خطة الدولة التنموية الهادفة �إىل تطوير العديد
من الو�سائل ل�سد الفجوة بني العر�ض والطلب
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الميل :مزارع إنتاج

الروبيان تتطلب

تجهيزات خاصة
ودرجة حرارة مناسبة

يف ا�ستهالك الأ�سماك ،وحتقيق دول��ة الكويت بع�ض العنا�رص ال�رضورية ،مثل :املغن�سيوم،
والكال�سيوم ،والبوتا�سيوم ،وبع�ض الأم�لاح
االكتفاء الذاتي يف هذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �أن مزارع �إنتاج الروبيان ب�شكل جتاري املطلوبة لذلك ،حتى تعطي نتائج جيدة.
تتطلب جتهيزات خا�صة ،من حيث توفري درجة
اختيار ال�ساللة
حرارة منا�سبة حلياة نوعية الروبيان التي يتم و�أو�ضح امليل �أن فكرة �إن�شاء مزرعة ال�ستزراع
اختيارها ،والتي ترتاوح ما بني  33 - 21درجة ال ��روب �ي ��ان ك��ان��ت ت���س�ت�ه��وي��ه م�ن��ذ زم� ��ن ،وب�ع��د
مئوية ،وكذلك توفري مياه عذبة م�ضاف ًا �إليها �أن ت�ب�ل��ورت ال�ف�ك��رة ل��دي��ه ،ق��ام ب ��إع��داد درا��س��ة

فكرة �إن�شاء مزرعة ال�ستزراع الروبيان ا�ستهوت امليل منذ زمن

املزرعة مزودة بتقنيات متطورة لإعادة تدوير املياه وتنقيتها

اجلدوى للم�رشوع ،وا�ستطاع من خاللها حتديد �أ�شهر (دورة الروبيان) وت�سمينها يف املزرعة ،واالندماج مع العنا�رص الطبيعية للرتبة دون
احتياجاته يف مرحلتي الت�أ�سي�س والت�شغيل ،على �أن يتبعها مراحل �أخرى يتم فيها اال�ستزراع الإ�رضار بالبيئة.
وبعد الوقوف على هذه االحتياجات بد أ� يف تنفيذ والت�سمني مع ًا داخل البالد.
دعم اقت�صاد
امل�رشوع ،مبين ًا �أن املزرعة حتتوي على � 8أحوا�ض
و�أو�صى امليل ال�شباب الكويتي بالبحث عن �أفكار
�إنتاج الكويت
ً
دائرية ،قطر كل منها يبلغ  15مرتا ،ومت تزويدها و�أكد �أن امل�رشوع يهدف لدعم الرثوة ال�سمكية �إيجابية تدعم اقت�صاد البالد ،والبعد عن امل�شاريع
بنوعيات متطورة من الفالتر البيولوجية ت�سمى يف البالد من خالل توفري الروبيان طول العام اخلدمية التي باتت مكررة وم�ستن�سخة ،متمني ًا
منظومة ( )RASلإعادة تدوير املياه وتنقيتها ،وب�أحجام جيدة و�أ�سعار يف متناول اجلميع� ،أن ت�ن��ال م���ش��اري��ع ال���ش�ب��اب م��زي��د ًا م��ن ال��دع��م
ً
متوقعا �أن تبلغ �إنتاجية الأحوا�ض الثمانية نحو مبين ًا �أن��ه وفق ًا لإح�صائيات الإدارة املركزية احلكومي ،خا�صة قطاع ا�ستزراع الأ�سماك الذي
 48طن ًا من الروبيان �سنوي ًا.
للإح�صاء (ق�سم �إح�صاءات الرثوة ال�سمكية) ،ميكن �أن يزيد م�ستقب ًال من �صادرات الكويت.
وقد مت اختيار �ساللة روبيان من نوعية فانامي ي �ق��در �إن �ت ��اج ال �ك��وي��ت ب�ن�ح��و  2500ط��ن من وع ��ن م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د �أزم� ��ة ف�يرو���س ك��ورون��ا
( ،)Vannamei Shrimpوهي �ساللة تتميز الروبيان �سنوي ًا ،وه��ي كمية غري كافية ل�سد امل�ستجد (كوفيد� ،)19 -أك��د �أن ه��ذه الأزم��ة
بجودة حلومها وطعمها اجليد وحجمها الكبري ح��اج��ة ال���س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،وال �ت��ي ت�ق��در بنحو �أك� ��دت اح �ت �ي��اج دول� ��ة ال �ك��وي��ت �إىل م�ث��ل ه��ذه
وقدرتها على العي�ش يف كثافة عالية ،حيث ميكن � 7آالف طن �سنوي ًا ،الأمر الذي يتطلب توفري امل�شاريع التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف توفري
الأم��ن الغذائي للبالد ،مبين ًا �أن االقت�صادات
�أن ي�ستوعب كل مرت مربع من املياه  300روبيانة ،العجز من عمليات اال�سترياد.
ب��امل�ق��ارن��ة م��ع  20روب�ي��ان��ة فقط م��ن ال�سالالت و�أ� �ش��ار �إىل �أن م���شروع ا��س�ت��زراع الروبيان القوية التي مل تت�أثر كثري ًا ب��الأزم��ة ،هي تلك
الكويتية ،مو�ضح ًا �أن عمل املزرعة كمرحلة �أوىل يعد من امل�رشوعات ال�صديقة للبيئة ،حيث �إن االقت�صادات القائمة على التنوع والقدرة على
�سيقت�رص على عمليات الت�سمني فقط ،عرب جلب الروبيان اجليد يباع للم�ستهلك� ،أم��ا النافق توفري احتياجاتها من خمتلف املواد وال�سلع.
زريعة من هذه ال�ساللة من مملكة تايالند كل ثالثة فيتم ا�ستخدامه ك�أ�سمدة ع�ضوية بعد جتفيفه
وم�ع��اجل�ت��ه ل �ه��ذا ال �غ��ر���ض ،فيما ي�ت��م جتميع
إنتاج الكويت من
المزرعة تحتوي
الق�رش الناجت من دورة تربية الروبيان ،وطحنه
على  8أحواض
الروبيان المقدر 2500
وحت��وي�ل��ه �إىل م�سحوق (ب� ��ودر) ،وت�صديره
لال�ستخدام يف �صناعة بع�ض �أن ��واع ال�ضماد
طن سنوي ًا ال يكفي
وإنتاجيتها  48طن ًا
الطبي� ،أو يف �إن�ت��اج البال�ستيك البيولوجي،
االحتياجات المحلية
من الروبيان سنوي ًا
وهي نوعية جديدة من البال�ستيك قابلة للتحلل
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صحة
وسالمة
أساسية في كل مجاالت الحياة

الصحة املهنية والسالمة الصناعية
ال�سالمة ال�صناعية ،هي �إدارة جميع العمليات والأحداث داخل �صناعة
ما وفق �أ�س�س معينة ،لتقليل املجازفات واملخاطر واحلوادث ،من �أجل
حماية املوظفني والأ�صول.
�أما ال�صحة املهنية فت�شمل ق�ضايا �أعم يف جمال ال�صحة وال�سالمة يف مكان
العمل ،حيث تت�ضمن القوانني واملعايري والربامج التي تهدف �إىل جعل
املكان �أف�ضل ل�صحة العاملني.
وال�سالمة ال�صناعية وال�صحة املهنية يدخالن يف كل جماالت احلياة،
�سواء يف العمل �أو يف املنزل عند تعاملك مث ًال مع الكهرباء والأجهزة
املنزلية ،و�أي�ضاً عند قيادتك ال�سيارة فـدائماً ما تكون "ال�سالمة �أو ًال".

المنشآت األكثر أمان ًا
تسعى إلى توفير كل
اإلرشادات المتعلقة
بحماية موظفيها

ت�شرتك فيها جميع ال�صناعات) ،وال�سالمة منها :ال�سالمة يف مكان العمل (�إع��داد مكان
�أنواع ال�سالمة
عند احلديث عن ال�سالمة ال�صناعية ،البد من وال�صحة املهنية ،وكذلك �سالمة العمليات العمل) ،وال�سالمة من احلرائق ،وال�سالمة
الكهربائية ،وال�سالمة الإن�شائية ،و�سالمة
مناق�شة عدة مو�ضوعات ب�شكل عام ،كال�سالمة الإنتاجية و�سالمة املواد.
العامة (هي اجلوانب العامة لل�سالمة التي وتت�ضمن ال���س�لام��ة ال�صناعية ع ��دة �أم ��ور ال�ب�ن��اء ،وال�سالمة البيئية ،وه��ي تلك التي
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ال�صحة املهنية تهتم بكافة بجوانب �صحة املوظف البدنية والنف�سية

تتعلق بالأثر البيئي املبا�رش وغ�ير املبا�رش
لهذه ال�صناعة.
برامج ا�ستباقية
وتعد ال�سالمة ال�صناعية ج��زء ًا من ال�صحة
املهنية ،حيث تتعامل ال�سالمة ال�صناعية
مع خماطر ال�سالمة املحتملة التي ميكن �أن
ت�سبب الإ�صابة.
ك�م��ا تهتم ال���س�لام��ة ال�صناعية ب�شكل �أك�بر
بال�سالمة البدنية للموظفني.
ال�صحة املهنية
�أما فيما يخ�ص ال�صحة املهنية ،ف�إن مفهومها
يكون �أ�شمل من مفهوم ال�سالمة ال�صناعية،
وت �� �ش �م��ل ق �� �ض��اي��ا �أع � ��م يف جم� ��ال ال���ص�ح��ة
وال�سالمة يف مكان العمل ،حيث تغطي كافة
ج��وان��ب �صحة امل��وظ �ف�ين ب��دن �ي � ًا ونف�سي ًا،
وتت�ضمن القوانني واملعايري والربامج التي
تحسين معايير الصحة
المهنية يحقق عم ً
ال

جيداً وصورة تجارية

أفضل للشركات

تهدف �إىل جعل مكان العمل �أف�ضل ل�صحة
ال �ع �م��ال ،ك�م��ا ت�ت�ط��رق �إىل ع�لاق��ات العامل
بالزمالء يف العمل ،و�أفراد الأ�رسة ،والعمالء
و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين.
وميكن �أن تكون برامج ال�صحة املهنية ا�ستباقية
م��ن خ�لال ال�سعي لتح�سني �صحة املوظفني
ورفاهيتهم ،فعلى �سبيل املثال ،ميكن لأ�صحاب
العمل تقدمي درو���س للإقالع عن التدخني� ،أو
توفري قاعة ريا�ضية يف موقع العمل ملمار�سة
بع�ض ال��ري��ا��ض��ات ،وي�ق��ع على �أرب���اب العمل
يف ه��ذه احل��ال��ة م�س�ؤولية حتديد االهتمامات
ال�صحية املتعلقة بالوظيفة ،ومراقبتها متام ًا
كما يفعلون مع خماطر ال�سالمة ال�صناعية.
وحتقق عمليات حت�سني معايري ال�صحة املهنية
لل�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة عم ًال جيد ًا و�صورة جتارية
�أف���ض��ل ،كما �أن �ه��ا ت�ساهم يف رف��ع معنويات
املوظفني ،حيث تهتم مفاهيمها مبعاجلة العديد
من �أنواع املخاطر يف مكان العمل ،مثل :خماطر
املواد الكيميائية ،والأخطار املادية ،والعوامل
البيولوجية ،والتداعيات النف�سية ،واحلوادث.
وتفر�ض معايري ال�صحة املهنية �إزال ��ة �أو
تقليل �أو ا�ستبدال خماطر موقع العمل من
خالل برامج ومواد �إر�شادية ت�ساعد يف تقليل
�آثار الأخطار.

ويلتزم �أرب��اب العمل و�إدارة ال�رشكة بتوفري
بيئة عمل �آمنة جلميع موظفيهم ،وتبحث معظم
اجلهات احلكومية التي تراقب �سالمة العمال
يف جميع بيانات ال�صحة وال�سالمة املتعلقة
ب��ال�ع�م��ل ،مب��ا يف ذل ��ك الإ� �ص��اب��ات والأم ��را� ��ض
امل�سجلة ،وهذا ي�شمل جميع الق�ضايا ال�صحية
الناجمة عن بيئة العمل.
�أولويات املن�ش�آت
وت �ع ��د ال �� �س�لام��ة �أول� ��وي� ��ة ل �ك��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ات
ال���ص�ن��اع�ي��ة� ،إذ ي� ��درك ك��ل ��ص��اح��ب ع�م��ل �أن
ال�سالمة هي املفتاح عندما يتعلق الأمر باحلفاظ
على الإنتاجية واحلفاظ على �سمعة م�ؤ�س�سته،
وجتنب العقوبات �أي�ض ًا ،حيث ي�شدد القانون
على توفري �إج� ��راءات ال�سالمة للموظفني يف
�أماكن عملهم.
وتت�شابه تدابري ال�سالمة يف املن�ش�آت ال�صناعية
الأكرث �أمان ًا يف العامل ،وهي كما يلي:
يلتزم أرباب العمل
وإدارات الشركات
بتوفير بيئة عمل آمنة
لجميع موظفيهم
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ال�سالمة ال�صناعية توفر للعاملني معدات احلماية ال�شخ�صية الالزمة لأداء عملهم ب�أمان

مبعدات احلماية ال�شخ�صية التي يحتاجونها
الصحة المهنية تشمل
لأداء عملهم ب ��أم ��ان ،ولكنها تفعل م��ا هو
تكون استباقية
قضايا أعم في مجال
�أكرث من جمرد �رشاء وتخزين وتوزيع هذه
لتحسين صحة
الصحة والسالمة
امل��ع ��دات ال �� �س�لام��ة ،ح�ي��ث ت �ق��وم بت�صميم
ب��رام��ج �إر��ش��ادي��ة ف ّعالة للت�أكد م��ن ح�صول
الموظفين ورفاهيتهم
بمكان العمل
عمالتها على امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ُتكنهم من
حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من معدات احلماية
املخاطر ،ثم درا�سة ا�ستبدال م�صدر اخلطر،
 -1تقوم بع�ض املن�ش�آت بتدريب املوظفني على
وال�سالمة ال�شخ�صية.
مفاهيم ومعايري ال�صحة املهنية.
ويف ح��ال ��ضرورة تواجد امل�صدر يتم حتديد
فعال
برنامج ّ
 -2تعتمد املن�ش�آت الآم�ن��ة �سيا�سات �صارمة
ال�ضوابط الهند�سية والإدارية للتعامل معه مع
ب�ش�أن ارتداء معدات ال�سالمة املنا�سبة.
ول�ضمان ت�صميم برنامج ف ّعال ُيح�سن من �أداء توفري معدات احلماية ال�شخ�صية ال�رضورية
 -3ت� ��وظ� ��ف ه � � ��ذه امل � �ن � �� � �ش � ��آت م ��وظ �ف�ي�ن �سالمة العاملني ،يجب �إت �ب��اع ث�لاث ن�صائح لهذا التعامل.
متخ�ص�صني ومعنيني بال�صحة وال�سالمة هامة ،وهي:
 -3اختيار نوعيات منا�سبة من معدات احلماية
�	-1إج� ��راء تقييم امل�خ��اط��ر ،وي�شمل �إج ��راء
وت�شكل جلان ًا لذلك.
ال�شخ�صية ،وتدريب املوظفني على ا�ستخدام
 -4تقوم املن�ش�آت ب�إجراء فحو�صات ال�صيانة تفتي�ش املوقع وحتليل البيانات املتاحة ،على �أن
وااله�ت�م��ام مب�ع��دات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية ،ثم
يعاد التقييم ب�شكل منتظم ويتم توثيق املخاطر
الدورية على جميع املعدات والأدوات.
حتديد مواعيد ثابتة لفح�ص و�صيانة وتنظيف
 -5تعتمد املن�ش�آت الأك�ثر �أم��ان� ًا الفحو�صات ب�شكل �صحيح.
 -2الق�ضاء على املخاطر ،وحتديد متى و�أين معدات الوقاية ال�شخ�صية.
ال�صحية الدورية للموظفني.
يحتاج ال�ع��ام��ل مل �ع��دات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية،
احلماية ال�شخ�صية
حيث توجد املخاطر يف كل مكان داخل العمل،
امل�صدر:
وت�سعى املن�ش�آت الأك�ث�ر �أم��ان� ًا �إىل توفري كل ولأن املخاطر متعددة وال ميكن الق�ضاء عليها
• ك� �ت ��اب "م��ه��م ��ات ال �� �س�لام��ة ل �ل��وق��اي��ة
الإر� � �ش� ��ادات املتعلقة ب��احل�م��اي��ة ال�شخ�صية بالكامل ،لذا ف�إن ا�سرتاتيجيات حماية العمال
ال�شخ�صية" ،للم�ؤلف حممد عبد احلليم
لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من معدات ال�سالمة �رضورية عند التعامل مع املخاطر ،ول�ضمان
خليفة  -مار�س .2019
اخلا�صة بالعاملني.
ح ��دوث ذل��ك ب�شكل �آم ��ن يجب حم��اول��ة �إزال ��ة
وال تكتفي هذه املن�ش�آت فقط بتزويد العاملني
برامج الصحة المهنية

54

العـدد � - 506سبتمرب

2020

بيئة

يكلف االقتصاد العالمي  14.2تريليون دوالر

ارتفاع مستوى سطح البحر

ي�شكل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر م�شكلة حقيقية للحياة على �سطح الكرة الأر�ضية،
حيث ي�ؤدي هذا االرتفاع �إىل انغمار املدن القريبة من ال�سواحل البحرية باملياه.
ويحدث هذا االرتفاع ب�سبب ذوبان الكتل اجلليدية نتيجة ازدياد درجة حرارة
الأر�ض ،والتي ت�سبب فيها ما ي�سمى باالحتبا�س احلراري �أو الغازات الدفيئة.
ولأول مرة تتناول درا�سة (ن�شرت م�ؤخر ًا يف جملة �ساين�س ريبورت�س) الأثر
االقت�صادي املتوقع الرتفاع م�ستوى �سطح البحار الناجم عن �أزمة املناخ ،م�ؤكدة
�أنه �إذا مل يفعل العامل �شيئاً للحد من ارتفاع م�ستوى �سطح البحار ،ف�ست�صبح
الفي�ضانات ال�ساحلية �شديدة للغاية ومدمرة ،و�ست�سبب �أ�ضرار ًا ت�صل �إىل % 20
من الناجت املحلي الإجمايل العاملي بحلول عام .2100

الفيضانات ستغمر
مساحات أكبر من
األراضي التي يقطنها
ماليين الناس
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التلوث واالحتبا�س احلراري من الأ�سباب الرئي�سية الرتفاع درجة حرارة الأر�ض

وي�ضيف كريزكي" :كان هدفنا الرئي�سي من
الدرا�سة هو �إخطار �صناع القرار و�صانعي
ال�سيا�سات حول العامل حتى نتمكن من حتديد
النقاط ال�ساخنة (املناطق الأكرث �ضعف ًا) عرب
ال�سواحل العاملية".
وم ��ع ارت �ف��اع درج� ��ات احل� ��رارة وم�ستويات
البحار ،تقدر الدرا�سة �أن ما ي�صل �إىل 287
مليون �شخ�ص ميكن �أن يتعر�ضوا للفي�ضانات
ال�ساحلية العر�ضية بحلول عام  ،2100ارتفاع ًا
من احلد الأق�صى البالغ  171مليون ًا يف الوقت
الراهن ،كما �أن هذا االرتفاع يف م�ستويات مياه
البحار ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل اخ�تراق �أك�ثر من
مليون كيلومرت مربع من اخلط ال�ساحلي ،وهي
م�ساحة تقارب �ضعفي م�ساحة فرن�سا.

تكاليف باهظة
وت�ؤكد الدرا�سة �أن ارتفاع م�ستويات البحار ميكن
�أن يكلف االقت�صاد العاملي  14.2تريليون دوالر
�أمريكي من الأ�صول املفقودة �أو التالفة بحلول
نهاية القرن اجلاري ،حيث �ستُغمر املياه م�ساحات
�أكرب من الأرا�ضي التي يقطنها ماليني النا�س.
وي �ق��ول �إب� ��رو ك�يرزك��ي ،م��ن ج��ام�ع��ة ملبورن
الأ� �س�ترال �ي��ة وال���ذي ق ��اد ال��درا� �س��ة� ،إن "هذا
الأم��ر يتعلق ب�سيناريو انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون� ،إذ من املتوقع �أن يحدث ارتفاع يف
متو�سط درج��ات احل ��رارة العاملية لت�صل �إىل
احلد الأعلى للتوقعات� ،إذا ُ�سمح لالنبعاثات
العاملية باال�ستمرار يف م�سارها احلايل".
وتابع" :ن�شهد بالفعل تواتر ًا متزايد ًا يرتبط
املناطق املهددة
ب��ال �ع��وا� �ص��ف وارت� �ف ��اع م���س�ت��وي��ات ال�ب�ح��ار
ال�شديدة� ،إن املخاطر تتزايد وي� ��ؤدي تغري وت�شمل املناطق الأكرث عر�ضة خلطر الفي�ضانات
ال�شديدة ،ال�ساحل ال�شمايل ال�رشقي للواليات
املناخ �إىل تفاقم هذه الآثار".
امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،و��ش�م��ال غ ��رب �أوروب� ��ا،
و�أجزاء كبرية من قارة �آ�سيا ،مبا يف ذلك البلدان
توقعات بارتفاع
املحيطة بخليج البنغال ،و�إندوني�سيا ،وال�صني،
و��ش�م��ال �أ� �س�ترال �ي��ا ،وك�ث�ير م��ن ه ��ذه املناطق
متوسط درجات
ال�سابق ذك��ره��ا ه��ي مناطق مكتظة بال�سكان
الحرارة عالمي ًا لتصل
ومنخف�ضة ال��دخ��ل وت�ت�ع��ر���ض للفي�ضانات
إلى الحد األعلى
املدمرة �سنوي ًا.
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وت�شري الدرا�سة �إىل �أن هذه الأرق��ام ال ت�أخذ
يف االع �ت �ب��ار ال��دف��اع��ات ال�ساحلية� ،أو منو
االقت�صاد العاملي� ،أو معدالت ال�سكان بحلول
عام  ،2100ومع ذلك ف�إن و�ضع رقم بالدوالر
وفق ًا لل�سيناريوهات املطروحة ميكن �أن يحفّز
الدول على تغيري �سيا�ساتها يف �ش�أن انبعاثات
ث ��اين �أك���س�ي��د ال �ك��رب��ون ق�ب��ل ف ��وات الأوان
وتعقيد الأمور.
عبارات ذات �صدى
ويقول �إي��ان يونغ� ،أ�ستاذ الهند�سة يف جامعة
ملبورن وامل ��ؤل��ف امل�شارك يف ال��درا��س��ة�" :إذا
كنت تريد �أن يتنبه ال�سيا�سيون فعليك �أن ت�ضع
الق�ضية يف ع�ب��ارات لها �صدى بالن�سبة لهم،
فامل�صطلحات التي لها �صدى هي التي حتدث
ت�أثريات اقت�صادية".
وي�ضيف ي��ون��غ" :ال��ق ��درة ع�ل��ى من��ذج��ة امل��د
واجلزر والعوا�صف و�أعداد املوجات وارتفاع
المناطق األكثر عرضة
لخطر الفيضانات
تشمل أجزاء من
أمريكا وأوروبا وآسيا

ذوبان الكتل اجلليدية ت�سببت يف ارتفاع م�ستوى �سطح البحار

كثير من المناطق
المعرضة للفيضانات
مكتظة بالسكان
ومنخفضة الدخل

م�ستوى �سطح البحر والآث ��ار التي تولدها
والقيام بذلك على نطاق عاملي هو ما مييز هذا
امل�رشوع".
وتناولت الدرا�سة م�ستويات �سطح البحر خالل
العوا�صف ال�شديدة على م��دار الثالثني عام ًا
املا�ضية ،للوقوف على �أق�صى م�ساحة ُيكن
�أن تكون عر�ضة خلطر الفي�ضانات ،وقد �سلك

اخل�براء هذا الطريق لأن الفي�ضانات غالب ًا ما
حتدث خالل العوا�صف.

 287مليون شخص
يمكن أن يتعرضوا

مناذج للزيادات
للفـيضانات المدمرة
وق��د ر�سم اخل�براء جميع �أح��داث الفي�ضانات
بحلول عام 2100
ال� �ت ��ي حت� ��دث ك ��ل  100ع� ��ام م � ��رة ،خ��ا��ص��ة
ال �ع��وا� �ص��ف امل ��دم ��رة وال�ف�ي���ض��ان��ات ال�ن��اجت��ة ووج��د الباحثون �أن��ه �إذا مل يتم التحرك لتقليل
م��ن ال �ع��وا� �ص��ف والأع ��ا� �ص�ي�ر ال �� �ش��دي��دة على ان�ب�ع��اث��ات ال �ك��رب��ون ب�ح�ل��ول ع ��ام  ،2100ف ��إن
� �س��واح��ل ال �ع ��امل ،وب��دم��ج ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات مع املناطق املعر�ضة خلطر حدوث في�ضان واحد كل
�إ��س�ق��اط��ات ارت �ف��اع م�ستوى �سطح البحر يف  100عام �ستعرف ذلك مرة كل عقد.
ظل �سيناريوهات انبعاثات ال�غ��ازات الدفيئة
املختلفة ،و�ضع الباحثون من��وذج� ًا للزيادات
امل�صدر:
الق�صوى يف م�ستويات �سطح البحر.
• ملبورن :وكاالت

 12بو�صة ارتفاع يف كل قرن
ارتفع متو�سط من�سوب �سطح البحر يف العامل
خالل الفرتة املمتدة بني عامي ()2016 - 1900
مبقدار يرتاوح ما بني  8.3 - 6.3بو�صات ،ولكن
البيانات الأكرث دقة التي ُجمعت يف الفرتة املمتدة
بني عامي  2017 - 1993عن طريق قيا�سات
الأقمار ال�صناعية تك�شف عن ارتفاع مت�سارع يف
من�سوب البحار يبلغ قدره نحو  3بو�صات� ،أي ما
يعادل  12بو�صة يف كل قرن.

وي �ع��ود ه ��ذا ال�ت���س��ارع يف ارت �ف��اع من�سوب
البحار �إىل االحتبا�س احلراري الذي ي�سببه
الإن�سان ،وال��ذي يزيد من التمدد احل��راري
مل�ي��اه ال�ب�ح��ر ،وذوب� ��ان ال�صفائح اجلليدية
املوجودة على الياب�سة.
و�� �س ��اه ��م ال� �ت� �م ��دد احل� � � ��راري احل��ا� �ص��ل
للمحيطات يف ال �ف�ترة امل �م �ت��دة ب�ين عامي
 2018 - 1993يف ارتفاع من�سوب �سطح

البحر بن�سبة  ،% 42وذوبان اجلليد بن�سبة
 ،% 21وذوب��ان ثلوج جزيرة "جرينالند"
بن�سبة  ،% 15وذوبان ثلوج القارة القطبية
اجلنوبية بن�سبة .% 8
ويتوقع علماء امل�ن��اخ ازدي ��اد ه��ذا املعدل
ب �� �ش �ك��ل ك� �ب�ي�ر خ �ل��ال ال � �ق� ��رن احل � ��ادي
وال�ع���شري��ن �إذا مل ت��وج��د ح�ل��ول مل�شكلة
التلوث واالحتبا�س احلراري.
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معالم
من بلدي
منارة علمية وتاريخية حديثة

مركز عبداهلل السالم الثقايف
منذ ت�أ�سي�سه ا�ستطاع مركز عبداهلل ال�سامل الثقايف �أن ي�ضع ب�صمته
يف احلياة الثقافية ،وير�سخ مكانته باعتباره منارة علمية وتاريخية
حديثة يف دولة الكويت.
ومل تتوقف الأن�شطة والفعاليات الثقافية يف املركز منذ قيام �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح -حفظه اهلل ورعاه،
ب�إفتتاحه يف فرباير عام  ،2018حيث ا�ستقبل �أكرث من � 580ألف زائر
خالل العامني املا�ضيني.
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 127ألف متر مربع
المساحة اإلجمالية
للمركز ويقع في
منطقة الشعب

متحف التاريخ الطبيعي يقدم معلومات للزائر عن الزواحف والثد ّيات والكائنات التي عا�شت يف مياه الكويت قدمي ًا

تطور ح�ضاري
لقد �أك ��د ه��ذا ال���صرح الثقايف التعليمي على
التطور احل�ضاري الذي ت�شهده دولة الكويت،
و�إمي��ان�ه��ا ب ��دور الثقافة يف دع��م احل�ضارات
ودفع عجلة التنمية يف البالد.
ويقع املركز الذي �شُ يد على م�ساحة �إجمالية
تبلغ ن�ح��و � 127أل ��ف م�تر م��رب��ع يف منطقة
ال�شعب مبحافظة ح��ويل ،ت�شغل املباين منها
م�ساحة ت�ق��در ب �ـ � 30أل ��ف م�تر م��رب��ع ،فيما
ت�ستحوذ احلدائق على ما يقارب � 100ألف
مرت مربع.
وق��د عمـل علـى جتهيـز املركـز ما يقارب من
 100جهـة متخ�ص�صـة مـن  13بلـد ًا حـول
العالـم ،ممــا يعــد تعاون ًا دولي ًا مميز ًا.
ويت�ضمن امل��رك��ز  6م�ت��اح��ف ،ت�شمل :النظم
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،وال� �ت ��اري ��خ ال �ط �ب �ي �ع��ي ،وال �ع �ل��وم
الحدائق تستحوذ

على نحو  100ألف

متر مربع من
المساحة اإلجمالية

والتكنولوجيا ،وج�سم الإن �� �س��ان ،والعلوم وح���ص��ل امل��رك��ز ع�ل��ى ج��ائ��زة "ليف" العاملية
العربية الإ�سالمية ،والف�ضاء.
ك�أف�ضل مبنى لعام  ،2017وج��ائ��زة �أف�ضل
وت �� �ض��م ه� ��ذه امل �ت��اح��ف جم�ت�م�ع��ة �� 22ص��ال��ة ت�صميم معماري للخدمات العامة عام ،2018
عر�ض حتتوي على �أكرث من  1100قطعة من كما ح�صل �أي�ض ًا على  4جوائز عاملية �أخرى
تخ�ص املعرو�ضات.
املعرو�ضات.
�إ�ضافة �إىل ذل��ك يحتوي امل��رك��ز على مبنى
املتاحف
للوثائق ،ي�ضم :قاعة م ��ؤمت��رات ،وم��رك��ز ًا
تتيح املتاحف ال �ـ  6امل��وج��ودة يف م��رك��ز عبداهلل
ً
للمعلومات ،وم���سرح�ا يت�سع لنحو  300ال�سامل الثقايف للزوار التعرف على التاريخ القدمي
ً
�شخ�صا ،ومبنى للخدمات العامة ،ومبنى وع ��امل الطبيعة ،ك�م��ا ت�ق��دم ل�ه��م جت ��ارب علمية
مل ��واق ��ف ال �� �س �ي��ارات ي�ت���س��ع ل�ن�ح��و  1200وتكنولوجية مثرية ،وفيما يلي تو�ضيح خمت�رص
�سيارة.
ملا يقدمه كل متحف.
ويتزين املركز بـ  25نافورة مياه ،ونوافري • متحف النظم البيئية:
نفاثة ،موزعة حول املحيط اخلارجي للمباين ي�سافر بالزائر �إىل املا�ضي ليتعرف على عامل الطبيعة
ً
لت�ضيف جماال لهذا ال�رصح املميز ،وتبهج ويفهم �أهمية الأنظمة البيئية والكيفية التي �أثرت بها
الزائرين بن�سمات ورذاذ املياه اجلميل.
على التنوع البيولوجي لكوكبنا عرب ماليني ال�سنني.
جوائز عاملية
وق ��د ا��س�ت�غ��رق ب �ن��اء امل��رك��ز ن�ح��و � 20شهر ًا
ل�ل�إن �� �ش��اءات ،و� � 18ش �ه��ر ًا ل�ل�أع �م��ال الفنية
اخلا�صة باملتحف ،لي�صبح م��ن �أك�بر مناطق
العر�ض املتحفي على م�ستوى ال�ع��امل ،و�أح��د
�أ�رسع امل�رشوعات الهند�سية العاملية من حيث
مدة الت�صميم والتنفيذ.

 100جهة
متخصصة من

 13بلداً عملت في

تجهيز هذا الصرح
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متحف الف�ضاء يتيح املجال لالطالع على �إجنازات الب�رشية يف علوم الف�ضاء

يتضمن المركز

 6متاحف و22

صالة عرض تحتوي
معروضات متنوعة

• متحف التاريخ الطبيعي:
ُي��دخ��ل ال��زائ��ر �إىل ع��امل الدينا�صورات وي�شاهد
من خالله الزواحف والثدييات التي عا�شت قبل
نحو  65مليون �سنة ،ويتعرف على املخلوقات
ال�ضخمة التي عا�شت يف مياه الكويت قبل التاريخ.
• متحف العلوم والتكنولوجيا:
يقدم للزائر �صورة عن تطور عملية النقل عرب
الع�صور من مناطيد الهواء ال�ساخن �إىل املحركات
النفاثة ،وم��ن العربات التي جترها اخليول �إىل
ال�سيارات ،وم��ن امل��راك��ب ال�صغرية �إىل ناقالت
النفط.
• متحف ج�سم الإن�سان:
ُي �ع ��رف ال ��زائ ��ر ع �ل��ى �أ�� �س��رار اجل �� �س��م وال�ع�ق��ل
ووظائفهما املعقدة ،ويبني له مدى �أهمية ال�صحة
وكيفية التعامل مع �أي هجوم يقع على اجل�سم.
• متحف العلوم العربية الإ�سالمية:
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يلقي ال���ض��وء على الع�رص ال��ذه�ب��ي للإ�سالم
والإ�سهامات العلمية والثقافية والفنية القيمة
للعرب وامل�سلمني يف جم��ال ال�ع�ل��وم احلديثة
والعامل املعا�رص ،ويعرف ال��زوار على �أعمال
علماء العرب وامل�سلمني يف جم��االت االخ�تراع
العلمي وغريه من املجاالت.
• متحف الف�ضاء:
ي �ق��دم ل �ل��زائ��ر م �ع �ل��وم��ات ق�ي�م��ة ح ��ول امل �ج��رات
والف�ضاء الوا�سع ،ويوفر له فر�صة غري م�سبوقة
ل�لاط�لاع على �أه��م الإجن� ��ازات واال�ستك�شافات
الب�رشية يف تاريخ درا�سة الف�ضاء.

مبنى الوثائق يضم
قاعة مؤتمرات

ومسرح ًا يتسع

لنحو  300شخص ًا

نحو  500جهة خا�صة دولية ،حيث حر�صت
�إدارة امل��رك��ز ع�ل��ى ت�أ�سي�س ��شراك��ات مع
�سفارات الدول املختلفة ،والعديد من اجلهات
العاملية ،ونظمت مهرجانات دول�ي��ة بهدف
تبادل الثقافات.
كما ��ش��ارك امل��رك��ز يف فعاليتني خارجيتني،
فعاليات و�أن�شطة
�أقُيمت الأوىل يف يونيو ع��ام  2019مبدينة
يتمتع مركز عبداهلل ال�سامل الثقايف ب�إقبال البندقية الإيطالية ،بعنوان "مهرجان قلب
�شديد منذ ت�شييده ،حيث �شهد �إق��ام��ة  88الثقافة" ،فيما �أقُيمت الثانية يف �أكتوبر من
فعالية ثقافية وعلمية م��ا ب�ين حم��ا��ضرات نف�س العام يف مدينة برلني الأملانية ،بعنوان
وم �ن ��اظ ��رات ق��دم�ه��ا ع ��دد م ��ن الأك��ادمي �ي�ين "مهرجان الأ�ضواء".
واملتخ�ص�صني من داخ��ل وخ��ارج الكويت،
كان �أهمها :مهرجان الأ�ضواء ،وور�ش عمل
امل�صدر:
عن ال�صخور و�إعادة التدوير ،وحما�رضات
• م��وق��ع م��رك��ز ع �ب��داهلل ال �� �س��امل ال�ث�ق��ايف
ع��ن النباتات وم���ص��ادر الطاقة والظواهر
الإلكرتوين
الطبيعية.
https://www.ascckw.com
وقد زار املركز خالل عامي  2018و2019

صحة
بينهما ترابط وظيفي

الجهاز العصبي والغدد الصماء
علم الغدد ال�صماء ،هو �أحد فروع علم البيولوجيا الذي يتعلق بعمل
الهورمونات ،والغدد التي تقوم بتكوين و�إفراز تلك الهورمونات.
ويت�ضمن هذا العلم درا�سة النواحي الت�شريحية والف�سيولوجية
للغدد ال�صماء و�إفرازاتها ،وكيفية عمل الهرمونات ،والأمرا�ض
النا�شئة عن اخللل يف �إفراز هذه الهرمونات.

علم الغدد الصماء
أحد فروع علم
البيولوجيا المعني
بعمل الهرمونات

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

ثالثة �أجهزة
ولكي تقوم الأن�سجة املتخ�ص�صة على القيام
بوظائفها على نحو متكامل يف الكائن احلي
يحتاج ذلك �إىل عمل ثالثة �أجهزة لالت�صاالت
تقع خارج اخللية ،وهي:
 اجل�ه��از الع�صبي ،وي�ق��وم بنقل الإ� �ش��اراتالكهروكيميائية يف طريقني بني املخ والأن�سجة
الطرفية ،وبني الأن�سجة بع�ضها البع�ض ،وذلك
يف دوائر منعك�سة.

 جهاز الغدد ال�صماء ،ويطلق مواد كيميائية الع�صبي ،وع�م��ل ال �غ��دد ال�صماء ال�ت��ي تنتجو�سيطة ت�سمى الهرمونات يف الدورة الدموية ،الهرمونات و"الهيبوثالمو�س" ،ال��ذي يقع يف
مركز قاعدة امل��خ ،وه��و احللقة الوا�صلة بني
لتحدث �أثرها بعيد ًا عن مكان من�ش�أها.
اجل� �ه ��از امل �ن ��اع ��ي ،وي �ح �م��ي ال �ك��ائ��ن احل��ي �أع�ضاء اجل�سم املختلفة واملخ.م ��ن الأخ� �ط ��ار اخل ��ارج �ي ��ة ،م �ث��ل :ال�ب�ك�ت�يري��ا،
ات�صال ت�شريحي
والفريو�سات ،والفطريات ،والأخطار الداخلية ،وقد �أ�صبح وا�ضح ًا �أنه ال يوجد فرق كبري بني
كالأورام اخلبيثة.
الغدد ال�صماء واجلهاز الع�صبي ،حيث يقوم
وحتى يعمل ج�سم الإن�سان ب�صورة �صحيحة الأخري ب�إطالق عوامل كيميائية ميكنها العمل
يحتاج �إىل تناغم دقيق للغاية بني عمل اجلهاز كو�سيط كيميائي يف مكان �إف��رازه��ا� ،أو يقوم
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الغدة الدرقية تقع يف مقدمة الرقبة وتفرز هرمونات تعمل على اكتمال منو اجلهاز الع�صبي وتنظيم معدل ا�ستهالك الأك�سجني يف اجل�سم

بعمل مم��اث��ل لعمل ال�ه��رم��ون��ات عند دخولها الأنرتلوكينات (�أحد �أنواع ال�سيتوكينات) على
الدورة الدموية.
تثبيط حمور الغدة الدرقية.
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن بع�ض الهرمونات تقوم وينتج الرتابط الوظيفي جلهاز الغدد ال�صماء
بعمل الو�سيط الع�صبي داخل اجلهاز الع�صبي واجلهاز الع�صبي واجلهاز املناعي من الن�ش�أة
املركزي وعلى م�ستوى غدة "الهيبوثالمو�س" امل�شرتكة لهذه الأجهزة.
والغدة النخامية يوجد ات�صال ت�رشيحي بني
وظائف الهرمونات
اجلهاز الع�صبي والغدد ال�صماء ،يقوم بتحقيق
التكامل بني اجلهازين كوحدة وظيفية �ضابطة .وللهرمونات جمموعة م��ن ال��وظ��ائ��ف ،ميكن
وقد �أثبتت الأبحاث العلمية �أن اجلهاز املناعي تلخي�صها يف الآتي:
�أي�ض ًا ميكن �أن يقوم بالعمل كجهاز تنظيمي  -التكاثر ،وذلك من خالل تكوين خاليا التكاثر
ل�ضبط عمل الغدد ال�صماء والأع�صاب ،وبالتايل اجلن�سية (البوي�ضة يف املر�أة واحليوان املنوي يف
ف�إن اجلهاز املناعي يحدث ت�أثري ًا عك�سي ًا على الرجل) ،و�ضبط التطورات الت�رشيحية والوظيفية
وال�سلوكية ال�رضورية للتكاثر اجلن�سي.
كل من اجلهاز الع�صبي والغدد ال�صماء.
وق ��د يلعب اجل �ه��از امل�ن��اع��ي دور ًا يف ح��دوث  -النمو والتطور ،خا�صة دور هرمون النمو يف
�أم��را���ض ال �غ��دد ال�صماء بوا�سطة الأج���س��ام اكتمال منو العظام ،وهرمون الغدة الدرقية يف
امل�ضادة� ،أو املناعة اخللوية ،وذلك عن طريق اكتمال منو اجلهاز الع�صبي املركزي.
امل��واد الو�سيطة املناعية ،والتي تعرف با�سم  -احلفاظ على البيئة الداخلية للج�سم ،حيث
"ال�سيتوكينات" ،وهي مواد بروتينية تطلقها حت��اف��ظ ال �ه��رم��ون��ات ع �ل��ى ت��رك �ي��ب ووظ�ي�ف��ة
بع�ض �أن� ��واع ك ��رات ال ��دم البي�ضاء ،وتلعب خاليا اجل�سم ،وذل��ك م��ن خ�لال تنظيم حجم
دور ًا هام ًا يف املناعة ،فعلى �سبيل املثال ت�ؤثر �أمالح و�سوائل اجل�سم ،و�ضغط الدم ،ومعدل
�رضبات القلب ،والتوازن احلام�ضي القاعدي،
ودرج� � ��ة ح� � ��رارة اجل �� �س ��م ،وك �ت �ل��ة ال �ع �ظ��م،
قدرة األنسجة
والع�ضالت والدهون.
 �إن�ت��اج وا�ستخدام وتخزين الطاقة ،وه��ذاالمتخصصة على لقيام
يربز ال��دور ال��ذي يلعبه هرمون الأن�سولني يف
بوظائفها تعتمد على
�أي�ض (التمثيل الغذائي) املواد ال�سكرية لإنتاج
 3أجهزة لالتصاالت
وتخزين الطاقة ،وحتريك ا�ستخدام الأحما�ض
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الأمينية والأحما�ض الدهنية عند اللزوم للحفاظ
على معدل اجللوكوز يف ال��دم حلماية اجلهاز
الع�صبي املركزي.
 تقوم هرمونات الغدة الدرقية بتنظيم معدلا��س�ت�ه�لاك الأوك �� �س �ج�ين ف�ي�م��ا ي �ع��رف مبعدل
الأي�ض القاعدي.
وه �ن��اك ث�لاث��ة ج��وان��ب يف علم ال �غ��دد ال�صماء
ينبغي الرتكيز عليها ،وهي:
 الهرمونات وطبيعتها الكيميائية. تخليق و�إفراز الهرمونات. االت�صال الوثيق بني العلم الأ�سا�سي للغددال�صماء والطب الإكلينيكي.
• ال��ه��رم��ون واخ��ت�لاف��ه ع��ن الإف�����رازات
الأخرى:
تقوم ال�غ��دد ال�صماء ب ��إف��راز حمتوياتها من
الهرمونات مبا�رشة داخ��ل الأوع�ي��ة الدموية
دون احل��اج��ة ل��وج��ود ق �ن��وات ،ول�ه��ذا �سميت
بال�صماء ،ثم تنتقل هذه الهرمونات عن طريق
الدم �إىل �أن�سجة وخاليا اجل�سم املختلفة.
وتختلف الغدد ال�صماء عن الغدد الأخ��رى التي
الجهاز العصبي
يقوم بنقل اإلشارات
الكهروكيميائية بين
المخ واألنسجة الطرفية

اجلهاز الع�صبي للإن�سان يقوم بنقل الإ�شارات الكهروكيميائية يف طريقني بني املخ والأن�سجة الطرفية

ال تنتقل �إف��رازات�ه��ا عن طريق ال��دم ،و�إمن��ا عرب
قنوات ،حيث ت�ؤثر على هدف قريب منها ،ومن
�أمثلة هذه الغدد ،الغدة اللعابية التي تفرز اللعاب
داخل الفم ،حيث تبد�أ عملية اله�ضم ،و�أي�ض ًا الغدد
اله�ضمية الأخرى التي تتواجد بالأمعاء ،وغدة
البنكريا�س التي تفرز �إنزميات ه�ضمية ت�ساعد
على امت�صا�ص الغذاء ،وكذلك الغدة املخاطية،
والغدة العرقية التي تفرز العرق وغريها.
خ�صائ�ص الهرمونات
تتميز الهرمونات مبجموعة من اخل�صائ�ص،
�أهمها الآتي:
 توجد الهرمونات يف الدم برتكيزات �صغرية. ت��وج��د م�ستقبالت خ��ا��ص��ة ل�ك��ل ه��رم��ون يف�أن�سجة اجل�سم ي ��ؤث��ر فيها ال �ه��رم��ون ،وه��ذه
امل�ستقبالت تتعرف على الهرمون وتتحد به،
وبغري ذلك ال ي�ستطيع الهرمون القيام بوظيفته.
انتقال الهرمونات
تنتقل الهرمونات التي تذوب يف اجلزء املائي
من البالزما كمحلول ذائب ،وال حتتاج �إىل �آلية
خا�صة لنقلها �إىل الن�سيج امل�ستهدف.
الجهاز المناعي
يحمي الكائن الحي
من األخطار الخارجية
كالبكتيريا والفيروسات

�أما الهرمونات التي ال تذوب يف املاء ،فتحتاج
�إىل �آلية حلملها ،وهي الربوتينات الناقلة ،حيث
�إن الهرمون احلر(غري املتحد مع الربوتني)،
هو ال��ذي يدخل �إىل اخللية ،والربوتني الناقل
ي�ستخدم كمخزن للهرمون احل��ر ،وذل��ك من
خالل توازن ديناميكي.
• النظام النهاري الليلي للهرمونات:
ُت�ف��رز معظم ال�ه��رم��ون��ات بطريقة منتظمة �أو
ن�سقية ،و�أي اختالل يف ه��ذا النظام ينتج عنه
بع�ض �أمرا�ض الغدد ال�صماء ،وتتفاوت الن�سقية
ب�ين دق��ائ��ق �إىل ��س��اع��ات ،مثل نب�ضات �إف ��راز
هرمونات املفرز الدرقي ،والهرمون الذكوري.
وقد تتخذ هذه الن�سقية �صورة نظام نهاري ليلي،
مثل �إفراز هرمون الكورتيزون ،حيث تقوم الغدة
الكظرية (ف ��وق الكلوية) ب ��إف��رازه يف ال�صباح
مبعدل قد ي�صل �إىل �ضعف معدل �إفرازه يف امل�ساء،
�أو تكون الن�سقية على �شكل نظام ي�ستمر �أ�سابيع،
مثل �إف ��راز الهرمونات �أث�ن��اء دورة احلي�ض يف
املر�أة ،و�أحيان ًا متتد على مدى زمني �أطول ،مثل
التغريات الف�صلية لهرمون الغدة الدرقية.
�أماكن الغدد
توجد الغدد ال�صماء يف �أماكن حمددة يف ج�سم
الإن�سان ،وهي كالتايل:
 الغدة حتت ال�رسيرية ،وموجودة بالر�أ�س. الغدة النخامية ،وموجودة بالر�أ�س ،وتنق�سم�إىل ف�صني� ،أمامي وخلفي.

 ال �غ��دة ال��درق �ي��ة ،وت�ق��ع يف م�ق��دم��ة ال��رق�ب��ة،وتتكون من ف�صني مت�صلني من �أ�سفل بربزخ،
وهي تقوم ب�إفراز هرمونات الغدة الدرقية.
 الغدة الكظرية ،ويوجد نوعان منها باجل�سم،غ��دة ف��وق الكلية اليمنى ،وغ ��دة ف��وق الكلية
الي�رسى ،وميثل اجلزء الداخلي للغدة (يعرف
با�سم نخاع الغدة) حوايل  % 10من وزنها.
 امل�ب�ي����ض ،وي��وج��د مبي�ضني يف التجويفالبطني لأي امر�أه� ،أحدهما يف الناحية اليمنى،
والآخ ��ر يف الناحية الي�رسى ،ويقوم املبي�ض
ب�إنتاج البوي�ضات و�إفراز الهرمونات الأنثوية
(الأ�سرتوجني والربوج�ستريون).
 اخل �� �ص �ي��ة ،وت �ن �ت��ج احل� �ي ��وان ��ات امل �ن��وي��ةوالهرمونات الذكورية.
 البنكريا�س ،ويوجد يف التجويف البطني �أ�سفلاملعدة ،وهو يحتوي على ثالثة �أنواع من اخلاليا
تقوم ب�إفراز ثالثة �أنواع من الهرمونات.
 الغدداجلاردرقية ،وعددها �أربعة وتقع بجوارالغدة الدرقية ،وتقوم ب��إف��راز هرمون الغدة
اجلاردرقية لتنظيم معدالت الكال�سيوم بالدم.
بعض الهرمونات
يقوم بعمل الوسيط
العصبي داخل الجهاز
العصبي المركزي
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علوم
وتكنولوجيا
تشمل  10أنواع متجددة وغير متجددة

الطاقة
تُع َّرف الطاقة ،ب�أنها �إحدى خ�صائ�ص املادة ،والتي ُيكن حتويلها �إىل
�أحد الأ�شكال الآتية :العمل� ،أو الإ�شعاع� ،أو احلرارة.
�أما الفيزياء ،فقد ع ّرفت الطاقة ب�أنها اخلا�صية الكمية التي يجب نقلها �إىل
كائن من �أجل �أداء عمل ما� ،أو تغري حرارة �شيء ما ،وهي كمية حمفوظة
ميكن حتويلها ل�شكل �آخر ،ولكن ال يتم �إن�شا�ؤها �أو �إتالفها.
ووح��دة قيا�س الطاقة هي "ج��ول" ،وهي الطاقة املنقولة �إىل م�سافة
 1مرت ،مقابل قوة  1نيوتن.

64

العـدد � - 506سبتمرب

2020

مفهوم الطاقة بدأ
بالتوسع أثناء الثورة
ّ

الصناعية في أواخر
القرن الثامن عشر

ال�شم�س من �أهم م�صادر توليد الطاقة املتجددة والنظيفة

ميكن قيا�س الزيادة يف الطاقة على �أنها زيادة
تو�سع املفهوم
ّ
وق��د ب ��د�أ مفهوم ال�ط��اق��ة
بالتو�سع �أث�ن��اء �صغرية يف الكتلة مبقيا�س ح�سا�س.
ّ
الثورة ال�صناعية يف �أواخ��ر القرن الثامن
الطاقة واحلياة
ع�رش ،فقد لُوحظ �أن احل��رارة ،والإ�شعاع
وحتتاج الكائنات احلية �إىل الطاقة للبقاء
هما �شكالن مهمان للطاقة متام ًا كالعمل،
على قيد احل�ي��اة ،مثل الطاقة التي يح�صل
ح�ي��ث ي�ت��م اال��س�ت�ف��ادة م��ن احل� ��رارة ب�ع� ّدة
�أ�شكال كم�صدر للتربيد �صيف ًا ،وللدفء عليها الب�رش من الطعام ،كما �أن احل�ضارة
�شتاء ،كما يكن ال�شعور بالإ�شعاع كطاقة الإن�سانية تتطلب الكثري من الطاقة للعمل
ً
ُ
وال �ت ��أ� �س �ي ����س ل �ه��ا ،وال��ت ��ي ح���ص�ل��ت عليها
من حولنا.
وت� ��ؤك ��د ال ��درا���س ��ات �أن ال�ك�ت�ل��ة وال �ط��اق��ة م��ن م ��وارد الطاقة املختلفة ،م�ث��ل :ال��وق��ود
ترتبطان ارت �ب��اط � ًا وث�ي�ق� ًا ب�سبب التكاف�ؤ الأحفوري ،والوقود النووي ،وغريهما من
بينهما ،لذا ف��إن �أي كائن له كتلة ثابتة له م�صادر الطاقة املتجددة وغري املتجددة.
كمية مكافئة من الطاقة ،و�أي طاقة �إ�ضافية
�أنواع الطاقة
يتم احل���ص��ول عليها بوا�سطة ك��ائ��ن �أك�بر وه��ن ��اك � 10أن� � ��واع � �ش��ائ �ع��ة م ��ن ال �ط��اق��ة،
�ستزيد من �إجمايل كتلة الكائن متام ًا كما وه��ي :امليكانيكية ،واحل��راري��ة ،والنووية،
تزيد من �إجمايل الطاقة.
وال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،وال �ك �ه��روم �غ �ن��اط �ي �� �س �ي��ة،
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،بعد ت�سخني ج�سم ما وال�صوتية ،واجلاذبية ،واحلركية ،والكامنة،
وال �ت ��أي��ن ،وفيما يلي ��شرح ل�ه��ذه الأ�شكال
الدراسات أكدت
املختلفة.
• الطاقة امليكانيكية :هي الطاقة الناجتة
أن الكتلة والطاقة
عن احلركة �أو موقع اجل�سم ،وهي جمموع
ترتبطان بسبب
ال�ط��اق��ة احل��رك�ي��ة وال �ط��اق��ة ال�ك��ام�ن��ة ،وم��ن
التكافؤ بينهما
الأمثلة على ذل��ك اجل�سم ال��ذي ميتلك طاقة

ميكانيكية يكون له طاقة حركية وحمتملة،
فال�سيارة املتحركة لديها طاقة حركية ،و�إذا
قمت بنقلها �إىل �أعلى اجلبل �سيكون لديها
طاقة حركية وحمتملة.
• الطاقة احلرارية :تعك�س الفرق يف درجة
احل ��رارة ب�ين نظامني ،فعلى �سبيل املثال،
كوب من القهوة ال�ساخنة لديه طاقة حرارية
ق��د ي �غ��ذي ح� ��رارة اجل���س��م ب�ط��اق��ة ح��راري��ة
�إ�ضافية.
• الطاقة النووية :هي الطاقة الناجتة عن
التغريات يف النواة الذرية �أو عن التفاعالت
ال�ن��ووي��ة ،فاالن�شطار ال�ن��ووي واالن�صهار
ال�ن��ووي واال�ضمحالل ال �ن��ووي ،ه��ي �أمثلة
حقيقية على الطاقة النووية ،ويعترب التفجري
ال��ذري� ،أو الطاقة الناجتة من حمطة نووية
�أمثلة حمددة لهذا النوع من الطاقة.
• الطاقة الكيميائية :تنتج عن التفاعالت
تحتاج الكائنات
الحية بشكل عام
إلى الطاقة للبقاء
على قيد الحياة
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ت�ستخدم الأنهار وال�سدود يف توليد الطاقة الكهرومائية

الكيميائية بني الذرات �أو اجلزيئات ،وهناك
�أن��واع خمتلفة من الطاقة الكيميائية ،مثل:
الطاقة الكهروكيميائية ،والإنارة الكيميائية،
وتعد اخللية �أو البطارية الكهروكيميائية
مثال جيد للطاقة الكيميائية.
• الطاقة الكهرومغناطي�سية :يطلق عليها
�أي�ض ًا الطاقة امل�شعة ،وه��ي طاقة ناجتة عن
املوجات ال�ضوئية ،علم ًا ب�أن �أي �شكل من �أ�شكال
الطاقة لديه طاقة كهرومغناطي�سية ،مبا يف ذلك
�أجزاء من الطيف ال ميكننا ر�ؤيتها ،ومن الأمثلة
ع�ل��ى ال�ط��اق��ة الكهرومغناطي�سية :ال��رادي��و،
و�أ��ش�ع��ة ج��ام��ا ،والأ��ش�ع��ة ال�سينية ،و�أج�ه��زة
امليكروويف ،وال�ضوء فوق البنف�سجي.
• الطاقة ال�صوتية :ه��ي ط��اق��ة امل��وج��ات
ال�صوتية ،وتنتقل ع�بر ال �ه��واء �أو و�سائل
�أخرى ،ومن �أمثلتها :امليكروفون ال�صوتي،
�أو �صوت الب�رش الطبيعي.
الحضارة اإلنسانية
تحتاج للكثير من
الطاقة لبنائها
وتطويرها
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• طاقة اجلاذبية :تت�ضمن الطاقة املرتبطة
باجلذب بني كائنني بنا ًء على كتلتهما ،وميكن
�أن تكون مبثابة �أ�سا�س للطاقة امليكانيكية،
مثل الطاقة املحتملة جل�سم م��ا و�ضع على
الرف� ،أو الطاقة احلركية للقمر يف مدار حول
الأر�ض.
• الطاقة احلركية :هي طاقة حركة اجل�سم،
وهي ترتاوح من �صفر �إىل �أي قيمة موجبة،
ومن �أمثلتها ت�أرجح الطفل على الأرجوحة،
وبغ�ض النظر عما �إذا كان الت�أرجح للأمام
�أو للخلف ،ف�إن قيمة الطاقة احلركية لي�ست
�سلبية �أبد ًا.
• الطاقة الكامنة :يطلق عليها �أي�ض ًا الطاقة
املحتملة ،وهي طاقة مو�ضع ج�سم ما ،ومثال
على ذلك عندما ي�صل الطفل الذي يت�أرجح على
الأرجوحة �إىل �أعلى القو�س ،ف�إنه يكون لديه
�أق�صى طاقة ممكنة ،وعندما يكون يف النقطة
الأقرب �إىل الأر�ض تكون طاقته املحتملة عند
احلد الأدنى (�صفر).
• طاقة الت�أين :وه ��ي �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال
الطاقة الذي يربط الإلكرتونات بنواة ذراتها
�أو �أيونها �أو جزيئاتها ،وميكن �إعطاء مثال
هنا ب�أن طاقة الت�أين الأوىل للذرة ،هي الطاقة

ال�لازم��ة لإزال� ��ة �إل �ك�ت�رون واح ��د بالكامل،
وطاقة الت�أين الثانية ،هي الطاقة الالزمة
لإزالة الإلكرتون الثاين ،وتكون �أكرب من تلك
املطلوبة لإزالة الإلكرتون الأول.
ت�صنيفات �أخرى
وه �ن ��اك ت�صنيف ل�ل�ط��اق��ة م ��ن ح �ي��ث جت��دد
م�صادرها ،وهذا الت�صنيف يق�سم الطاقة �إىل
ق�سمني ،هما :الطاقة املتجددة ،والطاقة غري
املتجددة.
ً
• الطاقة املتجددة :تعرف �أي���ض�ا با�سم
الطاقة البديلة ،وم�صادرها دائمة ال تن�ضب،
مثل :ال�شم�س ،والرياح ،حيث متد ال�شم�س
الأر���ض بالطاقة ال�شم�سية ،كما ميكن توليد
الطاقة من الرياح ،كما ينتج عن املد واجلزر
ط��اق��ة �أي �� �ض � ًا ،وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن م�صادر
الطاقة املتجددة ،كالأنهار التي تو ّلد الطاقة
الطاقة النووية تنتج
عن التغيرات في
النواة الذرية
أو التفاعالت النووية

يعترب النفط والغاز الطبيعي من �أهم م�صادر الطاقة غري املتجددة

الطاقة الكيميائية
تنتج عن تفاعالت
تحدث بين الذرات
أو الجزيئات

الكهرومائية ،والينابيع ال�ساخنة التي تتولد
منها الطاقة احلرارية الأر�ضية.
وق ��د مت ت �ق��دي��ر اال� �س �ت �ه�لاك ال �ع��امل��ي من
م�صادر الطاقة املتجددة يف بداية القرن
الـ 21بنحو  % 20تقريب ًا ،وبحلول عام
 2015قُدرت ن�سبة الطاقة الكهربائية التي
ول� � ّدت م��ن حمطات الطاقة الكهرومائية
الكبرية بن�سبة  ،% 16كما متثل طاقة
ال ��ري ��اح ،وال �ط��اق��ة ال�شم�سية ،وال�ط��اق��ة
احلرارية الأر�ضية ن�سبة  % 6من �إجمايل
توليد الكهرباء.
وتعترب الطاقة النووية م��ن �أن ��واع الطاقة
املتجددة �أي�ض ًا ،حيث �إنها ت�ستخدم يف توليد
ما ن�سبته  % 10.6من الكهرباء يف العامل
(وفق ًا لتقديرات عام .)2015
وت���س�ع��ى دول ال �ع��امل �إىل تخفي�ض ن�سبة
ال �ك��رب��ون املنبعث م��ن ا��س�ت�خ��دام م�صادر

الطاقة غري املتجددة ،وذلك من خالل زيادة
ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة ،وت�شتمل
ال�ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة �أو ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة على
جميع �أنواع الطاقة التي ال ت�ستخدم الوقود
الأح�ف��وري ،ومن �أه��م مميزاتها �أنها متاحة
دائم ًا وغري �ضارة بالبيئة.
• الطاقة غري املتجددة :هي الطاقة التي
�إذا ا�س ُتهلكت فلن تتجدد �أب ��د ًا ،وم�صدرها
هو الوقود الأحفوري ،مثل :الفحم ،والنفط،
والغاز الطبيعي.
وي �ع �ت�بر ال��ك ��رب ��ون ال �ع �ن ���صر ال��رئ�ي���س��ي
يف ال� ��وق� ��ود الأح� � �ف � ��وري ،ح �ي��ث �سميت
الفرتة الطويلة التي ت�شكل فيها الوقود
الأح �ف��وري ب�ف�ترة ال�ك��رب��ون ،وق��د ت�شكل
هذا الوقود منذ مئات املاليني من ال�سنني
(تقدر هذه الفرتة بنحو  360-300مليون
�سنة) ،حيث كانت الأر�ض مغطاة ب�أ�شجار
البحر ال�ضحلة الوا�سعة ،ثم منت النباتات
وال �ط �ح��ال��ب ف� ��وق الأرا� � �ض� ��ي ال��رط �ب��ة،
وا�ستخدمت �أ�شعت ال�شم�س للقيام بعملية
التمثيل ال�ضوئي ،وعندما ماتت اجنرفت
�إىل قاع البحر ،حيث �سحقت هناك ،و�أدى
تراكم ال�صخور فوقها �إىل ارتفاع درجات

طاقة التأين هي
شكل من الطاقة
يربط اإللكترونات
بنواة ذراتها أو أيونها

احلرارة وال�ضغط حتت الأر�ض ،وحتولت
هذه النباتات �إىل وقود �أحفوري.
ويعترب الوقود الأح�ف��وري �أه��م م�صدر من
م���ص��ادر ال�ط��اق��ة ،حيث ي�ستخرج وي�خ�زّن
ومي �ك��ن �شحنه �إىل �أي منطقة يف ال �ع��امل،
لكن حرق امل�شتقات امل�ستخرجة منه �ضار
بالبيئة ،وذل ��ك لأن ��ه ُيطلق ج��زي�ئ��ات تلوث
الهواء واملاء والأر�ض.

امل�صادر:

• ب �ح��ث م�ت�رج ��م ل �ل �ب��اح �ث��ة� ،آن م ��اري
هيلمن�ستاين  - 2012جامعة ه��ارف��ارد
�أمريكا.
• ك�ت��اب م���ص��ادر ال�ط��اق��ة ،للكاتب ربيع
الري�س
.https://www.alarabimag.com
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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.

نواف
ا لعصيمي
• بطاقة تعارف ..من �أنت ،وما هو تخ�ص�صك �أي م�شاكل �أو معوقات واحلر�ص على ت�سليم العملية والدرا�سة النظرية؟
امل�شروع للم�ستخدم النهائي ،الذي غالباً ما يكون الفرق كبري بني الدرا�سة النظرية واحلياة
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

�أحد م�صايف ال�شركة ،وذلك ب�صورة كاملة ووفقاً
مهند�س نواف يو�سف �أحمد الع�صيمي ،حا�صل
للموا�صفات التي ين�ص عليها عقد امل�شروع.
على بكالوريو�س علوم هند�سة ميكانيكية من
جامعة فلوريدا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة • ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
بد�أ حبي لقطاع النفط منذ الطفولة املبكرة،
الأمريكية.
حيث كانت �أ���ض��واء امل�صايف النفطية تلفت
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
نظري ،وكنت دائماً �أ�س�أل والدي عن هذا املكان،
ترتبط مهام عملي بقطاع امل�شاريع ،حيث �أ�شغل وك��ان يقول "ه��ذه م�صايف البرتول" ،وتولد
ً
حاليا من�صب رئي�س فريق تن�سيق امل�شاريع عندي �شغف لدخول هذه امل�صايف ،والتعرف
للمجموعة ( )6يف دائرة امل�شاريع (.)2
على طبيعة العمل بها ،ومع مرور الزمن تطور
وتتمثل طبيعة عملي اليومية يف متابعة �سري وحتول هذا ال�شغف واحللم �إىل واقع ملمو�س
العمل بامل�شاريع اخلا�صة مبجموعتي ،وحل بعد درا�ستي للهند�سة ميكانيكية ،واختياري • ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
للعمل يف القطاع النفطي ب�شكل عام ،و�شركة
البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل خا�ص ،ليكون
تنفيذ مشروع وحدة
عملي يعكس
ذل��ك جت�سيد ًا لإمي��اين ب�أهمية العمل اجل��اد،
معالجة انبعاث
ميولي الشخصية
وحبي للتنظيم والتحديات وحل امل�شاكل التي
الغازات بمصفاة ميناء
ويتوافق مع طبيعة
يت�سم بها العمل يف امل�صايف النفطية.

العملية ،فالدرا�سة النظرية كوكب ،واحلياة
العملية ك��وك��ب �آخ���ر ،وال��ك��ث�ير م��ن النا�س
يعتقدون �أن من يتخرج من اجلامعة ي�ستطيع
تطبيق ما قام بدرا�سته يف العمل ب�شكل مبا�شر،
ولكن احلقيقة �أن طبيعة احل��ي��اة العملية
تختلف متاماً عن واقع الدرا�سة النظرية ،حيث
�إن التطبيق العملي يحتاج للكثري من التدريب
واملتابعة والتعلم من �أ�صحاب اخلربات ،ومن
ثم ميكننا القول �إن "الدرا�سة النظرية م�صباح
نور لدربك باحلياة العملية".

دراستي األكاديمية
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• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة

عبداهلل إنجاز اعتز به

قراءة املقاالت والكتب من هوايات نواف الع�صيمي

ويتوافق مع طبيعة درا�ستي.
وكيف تتغلب عليها؟
• ما هي طموحاتك ،وما الذي تود حتقيقه يف
التعامل مع العديد من جهات العمل اخلارجية • م��ا �أه ��م الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها يف جمال امل�ستقبل؟
�أمتنى الريادة ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية
( ،)Eternal Stakeholdersو�إجن ��از العمل؟

امل�شاريع بالوقت امل��ح��دد ،مي��ث�لان حتديان
م�ستمران لقطاع امل�شاريع ،حيث ع��ادة ما
تكون امل�شاريع �ضخمة وذات نطاق عمل كبري،
وتتطلب العديد من الإجراءات والتعامالت ،وال
ميكن التغلب على هذه التحديات ب�شكل نهائي،
و�إمنا ميكن التقليل من �آثارها ب�شكل كبري ،وذلك
من خالل املتابعة الدقيقة لفريق العمل ،وحل
امل�شكالت ب�أ�سرع وقت ،والعمل بروح الفريق.

• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

بكل ت�أكيد ،فهو يعك�س ميويل ال�شخ�صية،
أتمنى الريادة

"البترول الوطنية"

بشكل عام وإدارة
المشاريع خاصة

امل�ساهمة يف �إجن��از م�شروع وح��دة معاجلة ب�شكل عام ،و�إدارة امل�شاريع ب�شكل خا�ص.
انبعاث الغازات يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،من • ما هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
غري �صدور �أي �أمر تغيريي خا�ص مبوا�صفات من �أهم هواياتي قراءة املقاالت وكتب التاريخ
امل�شروع ،من �أهم الإجن��ازات التي اعتز بها ،الإ�سالمي ب�شكل خا�ص ،كما �أمار�س ريا�ضة
وق��د مت ذل��ك بف�ضل من اهلل ،ونتيجة الإع��داد امل�شي.
امل�سبق واملحكم للدرا�سة الأولية للم�شروع،
والتي ت�شرفت ب�أن �أك��ون رئي�س فريق العمل • كيف توفق بني ممار�سة الهواية والعمل؟
�إدارة الوقت من الأم��ور الهامة التي ت�ساعد
الذي �أعدها.
الإن�سان على تنفيذ كل ما يريده مهما كان حجم
• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
ان�شغاله.
العلم والتطوير لي�س لهما حدود ،وال يرتبطان
بعمر حمدد ،بل هما عملية م�ستمرة طاملا كان
الإن�سان على قيد احلياة.
قراءة المقاالت وكتب
ويجب على موظفي القطاعات احليوية ،مثل
التاريخ اإلسالمي
القطاع النفطي �أن يواكبوا التطور ب�شكل دائم،
ويهتموا بتثقيف �أنف�سهم وتطويرها ب�شتى
وممارسة رياضة
الو�سائل.
المشي أهم هواياتي
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هل تعلم ؟

•�أن الحرب العالمية الثانية كانت �أكثر
الحروب تدمير ًا على مدار التاريخ.
•�أن ب�صمة الل�سان تختلف من �شخ�ص لآخر،
مثل ب�صمة الإ�صبع.
•�أن �شعر الإن�سان ي�ستمر نموه لمدة �أ�شهر
بعد موت �صاحبه.

معلومات عامة

•�سرعة نمو الأطفال في ف�صل الربيع �أكبر من غيرها
بالف�صول الأخرى.
•التم�ساح ال ي�ستطيع �أن يقوم ب�إخراج ل�سانه من فمه.
الجزر الموجودة في اليابان بـ 6852
•تقدر عدد ُ

جزيرة.

كلمات

•العمل الذي تكون �أرباحه مادية فقط ،هو عمل
�ضعيف.
•خلق اهلل لنا �أذنين ول�سان ًا واحد ًا ..لن�سمع
�أكثر مما نقول.
•من بخل على نف�سه ،فهو على غيره �أبخل.
•العقبات ،هي تلك الأ�شياء المخيفة التي تراها
عندما ترفع نظرك عن هدفك.

من الكويت

تتميز الكويت بمناخ �صحراوي حار قليل الأمطار ،ومن ثم
ف�إن الأع�شاب وال�شجيرات الق�صيرة القادرة على تحمل
الجفاف هي التي ت�ستطيع العي�ش في هذا المناخ ،مثل:
العرفج ،والرمث ،والثندي ،وت�سمى بالنباتات المعمرة.
�أما النباتات الحولية فتنمو فقط عقب �سقوط الأمطار في
ف�صل ال�شتاء ،مثل :نباتات الربلة ،والحوذان ،والمرار ،وهناك
�أ�شجار دائمة الخ�ضرة طوال العام ،مثل :النخيل ،وال�سدر.

شخصيات

الإ�سكندر الأكبر:

هو �أحد ملوك الإغريقُ ،ولد في مدينة بيال �سنة ( 356ق .م) ،وتتلمذ على يد الفيل�سوف والعالم �أر�سطو حتى بلغ ال�ساد�سة ع�شر.
وبحلول عامه الثالثين كان قد �أ�س�س �إحدى �أكبر و�أعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم ،والتي امتدت من �سواحل
البحر الأيوني غرب ًا ،و�صو ًال �إلى �سل�سلة جبال الهيمااليا �شرق ًا.
ُيعد �أحد �أنجح القادة الع�سكريين ومن �أ�شهر الفاتحين عبر التاريخ� ،إذ لم ي ُهزم في �أي معركة خا�ضها على الإطالق.
توفي في مدينة بابل �سنة ( 323ق .م) ،وبعد وفاته ب�سنوات ن�شبت حروب بين �أتباعه كان من �ش�أنها �أن مزّ قت �أو�صال
�إمبراطوريته.
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• •رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة عبدالمح�سن المطير ،خالل حفل
ا�ستقبال �أقامه على �شرف مدير عام هيئة النفط والمعادن الوطنية
في جمهورية اليمن الديموقراطية ال�شعبية عبدالكريم ثابت� ،أثناء
مروره بالكويت في طريقة �إلى لندن في  ،1977/1/2بح�ضور عدد من
ر�ؤ�ساء دوائر ال�شركة.
الوطنية :عدد فبراير

1977

• •مجموعة من طلبة وطالبات كلية الهند�سة والبترول
بجامعة الكويت في زيارة للتعرف على مرافق م�صفاة
ال�شعيبة بتاريخ .1977/1/11
الوطنية :عدد يناير 1977
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