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لقاحات 
كورونا

2020 إنجازات.. 

رغم التحديات

خلود �سعد املطريي

دمتم بخري

وحمبة  خري  عام  يكون  اأن  وجل  عز  اهلل  ن�صاأل  جديدًا  عامًا  ن�صتقبل 

الأزم��ة  انتهاء  ب�صائر  معه  يحمل  واأن  ورخ��اء،  وتنمية  وا�صتقرار 

بتف�صي  واملتمثلة  العامل،  بلدان  و�صائر  بالدنا  داهمت  التي  الطارئة 

اآثار وتغريات طالت  امل�صتجد، وما ترتب عنها من  فريو�ص كورونا 

خمتلف جوانب حياتنا.

الدولة مبختلف  اأم��ام  كبريًا  تزال حتديًا  وما  الأزم��ة  هذه  مثَّلت  لقد 

هذه  مثل  ويف  و�رشائحه،  اأطيافه  بكل  املجتمع  واأم��ام  موؤ�ص�صاتها، 

و�صعبه،  العزيز  البلد  لهذا  الأ�صيل  املعدن  دائ��م��ًا  يظهر  الأزم���ات 

للتطوع  الأف��راد  وبادر  والأهلية،  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تداعت  فقد 

اأجل  من  والعمل  ال�صعب،  املوقف  ه��ذا  مع  التعامل  يف  وامل�صاركة 

حما�رشة اآثار اجلائحة، واملحافظة على �صالمة املجتمع.

وبالن�صبة لنا يف "البرتول الوطنية" �صعينا بكل حر�ص وحما�ص اإىل اأداء 

واأ�صا�صية  حيوية  مهام  توؤدي  ك�رشكة  مب�صوؤولياتنا،  والوفاء  دورنا، 

للمجتمع والدولة، فحافظت ال�رشكة على ا�صتمرارية عملياتها، وعملت 

لإنتاج  ال��الزم  بالوقود  الكهرباء  وزارة  تزويد  ل�صمان  جدية،  بكل 

الطاقة الكهربائية، كما زودت ال�صوق باحتياجاته من الغاز املنزيل.

ويف حني ا�صتمرت ال�رشكة يف ت�صدير منتجاتها، م�صت قدمًا يف تنفيذ 

م�صاريعها دون توقف، وافتتحت جانبًا كبريًا منها يف م�صفاتي ميناء 

الأحمدي، وميناء عبداهلل، فيما وا�صلت اإن�صاء حمطات تعبئة وقود 

100 حمطة جديدة يف  جديدة، �صمن خطتها ال�صرتاتيجية لإن�صاء 

خمتلف مناطق البالد بحلول العام 2030.

وبذلوا  واملفاجئة،  املت�صارعة  املتغريات  تلك  موظفونا  ا�صتوعب  لقد 

جهودًا م�صاعفًة ل�صد النق�ص يف العمالة الوافدة، التي حالت الظروف 

تطبيق خطة  ال�رشكة يف  اإدارة  باأعمالها، كما جنحت  التحاقها  دون 

دقيقة لتق�صيم العمل يف اإطار الإجراءات الحرتازية، والتي توزعت 

بني العمل يف امليدان، والعمل عن بعد.

عام جديد �صعيد باإذن اهلل، وكل عام واأنتم بخري.
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تطّور 
مستمر
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وحدة تقطير النفط الخام )111(
األكبر من نوعها على مستوى الكويت

مدة  وطول  امليزانية،  حيث:  من  القيا�سية  الأرق��ام  م�سروع  البيئي،  الوقود  م�سروع  ُيعد 

التنفيذ، وعدد العمالة، وعدد الوحدات اجلديدة التي مت تنفيذها يف م�سفاتي ميناء الأحمدي 

وميناء عبداهلل، ومن ثم فهو ُي�سكل نقلة نوعية كبرية ل�سناعة تكرير النفط يف دولة الكويت.

وعند احلديث عن امل�سروع، تربز وحدة تقطري النفط اخلام اجلديدة )U-111( يف م�سفاة 

ميناء عبداهلل، فهي متثل البوابة الرئي�سية للم�سروع، والأهم والأكرب يف الكويت.

لهذه  والناجح  الآمن  الت�سغيل  حتقيق  يف  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  جنحت  وقد 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  �سببتها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  يف  الوحدة 

وتداعياتها على الكويت والعامل، وهو ما يعد حدثاً ا�ستثنائياً ل ميكن اأن مير مرور الكرام، 

املنا�سبة يف م�سفاة ميناء عبداهلل  بهذه  يليق  ال�سركة موؤمترًا �سحافياً  فقد نظمت  ثم  ومن 

لالإعالن عن تد�سني الوحدة. 

الشركة تسير بثبات 

نحو تنفيذ التوجهات 

االستراتيجية لمؤسسة 

البترول الكويتية 

الوقود 
البيئي
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العجمي: التشغيل 

اآلمن والناجح ألكبر 

وحدة تقطير نفط 

ُيعد حدثًا استثنائيًا

  العجمي يوؤّكد التزام الوحدة مبعايري وا�صرتاطات ال�صالمة وحماية البيئة  اخلطيب: تكنولوجيا متطورة تتمّيز بها بالوحدة

الأكرب يف الكويت

ميناء  مل�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  وقالت 

هذا  ع��ن  اخل��ط��ي��ب،  و�صحة  املهند�صة  ع��ب��داهلل 

"ت�صغيل وح��دة تقطري  احل��دث خ��الل امل��وؤمت��ر: 

اأه��م��ي��ة ك��رى  ل��ه  ال��ن��ف��ط اخل����ام رق���م )111( 

الكويتية،  الوطنية  ال��ب��رتول  ل�رشكة  بالن�صبة 

حيث  ع��ام،  ب�صكل  الكويتي  النفطي  والقطاع 

تعد هذه الوحدة الأكر من نوعها على م�صتوى 

األف   264 التكريرية  طاقتها  تبلغ  اإذ  الكويت، 

برميل يوميًا، وهو ما �صي�صاهم يف زيادة الطاقة 

من  عبداهلل  ميناء  مل�صفاة  الإجمالية  التكريرية 

270 األف برميل، اإىل 454 األف برميل يوميًا، 

مل�رشوع  الرئي�صية  البوابة  متثل  فاإنها  وبذلك 

الوقود البيئي يف امل�صفاة".

وترى اخلطيب "اأنه عر ت�صغيل الوحدة )111( 

فاإن �رشكة البرتول الوطنية الكويتية توؤكد اأنها 

الرئي�صية  التوجهات  تنفيذ  نحو  بثبات  ت�صري 

ل���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��وؤ���ص�����ص��ة ال���ب���رتول ال��ك��وي��ت��ي��ة، 

للكويت  التكريرية  الطاقة  رف��ع  اإىل  وال��ه��ادف��ة 

حت�صني  مع  يوميًا،  برميل  مليون   1.6 نحو  اإىل 

املتطلبات  مع  لتتوافق  النفطية  املنتجات  جودة 

ي�صهم  ما  وهو  املتطورة،  العاملية  وال�صرتاطات 

يف فتح اأ�صواق جديدة اأمام هذه املنتجات، ويعزز 

املنتجة  ال��دول  اأه��م  كاإحدى  الكويت  دول��ة  مكانة 

للنفط على م�صتوى العامل".

ت�سغيل اآمن

باأن  كثريًا  "نفخر  بالقول:  اخلطيب  وتابعت 

م�صفاة ميناء عبداهلل متكنت بنجاح من ت�صغيل 

هذه الوحدة، وذلك رغم الظروف ال�صتثنائية 

الناجمة عن تف�صي فريو�ص كورونا امل�صتجد، 

امل�صفاة  ال��ع��م��ل يف  ف���رق  ب���اأن  اأك���ر  ون��ف��خ��ر 

اأظ��ه��رت درج���ة عالية م��ن ال��ك��ف��اءة وال��ق��درة 

جهودها  وتوجت  النجاح،  ه��ذا  �صناعة  على 

اليوم  هذا  اإىل  بالو�صول  واجلبارة  املخل�صة 

التاريخي، بعد عمليات جتهيز دامت لأكر من 

جمموعة  وت�صغيل  اختبار  خاللها  مت  عامني، 

من الأنظمة والوحدات امل�صاندة الالزمة لبدء 

الوحدة"، م�صيدة  لهذه  الآمن  الكلي  الت�صغيل 

الكوادر  بذلته  الذي  والأ�صا�صي  املهم  بالدور 

ال�صعاب  جت��اوزت  التي  بال�رشكة،  الوطنية 

وت��ع��ام��ل��ت ب��ك��ف��اءة واإخ���ال����ص م��ع ال��ظ��روف 

وجنحت  اأجمع،  العامل  يعي�صها  التي  الطارئة 

العمالة  اأع�����داد  يف  ال��ن��ق�����ص  ���ص��د  يف  ب��اق��ت��دار 

ثم  كورونا،  جائحة  به  ت�صببت  الذي  الوافدة 

توجت جهودها بت�صغيل وجتهيز ما يزيد عن 

ت�صغيلها  من  لب��د  ك��ان  ونظامًا،  م�صنعًا   11

كمقدمة لت�صغيل الوحدة اجلديدة.

تقنيات ومعدات متطورة

ميناء  مل�صفاة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  واأكدت 

عبداهلل، اأن امل�رشوع اأتاح مل�صفاة ميناء عبداهلل 

ا�صتخدام اأحدث التقنيات واملعدات، مما ُيعزز 

قدرتها على اإنتاج منتجات عالية اجلودة تلبي 

متطلبات الأ�صواق العاملية، مع املحافظة على 

اأعلى درجات الكفاءة واملرونة الت�صغيلية، من 

ال�صالمة  وا�صرتاطات  مبعايري  اللتزام  خالل 

ه��ذا  اإجن����از  اأن  مو�صحة  البيئة"،  وح��م��اي��ة 

الكثري من اجلهود  بذل  تطلب  ال�صخم  العمل 

من قبل الكوادر الوطنية املتميزة، فقد �صارك 

 400 يقارب  ما  الوحدات  ت�صغيل وجتهيز  يف 

الخطيب: الوحدة 111 

 ذات أهمية كبرى 

 "البترول الوطنية" 

والقطاع النفطي
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  ا�صتخدام تقنيات متطورة بالوحدة ي�صاهم يف حت�صني ا�صتخدامات الطاقة ويرفع اأداء م�صايف ال�رشكة

الطاقة التكريرية 

للوحدة الجديدة 

تبلغ 264 ألف 

برميل نفط يوميًا 

م��وظ��ف��ًا وم��وظ��ف��ة م��ن خمتلف ال���دوائ���ر، مع 

الفنية،  اخل��دم��ات  دائ���رة  م��ن  دق��ي��ق  تخطيط 

ورقابة من دائرة �صمان اجلودة، وبالتن�صيق 

ع��ب��داهلل،  م��ي��ن��اء  م�صفاة  عمليات  دائ����رة  م��ع 

دائ��رة  م��ن  وخ��ط��وط  واآلت  م��ع��دات  وجتهيز 

ومراقبة  ال�صالمة  معايري  ومراعاة  ال�صيانة، 

ال��ب��ي��ئ��ة م��ن ق��ب��ل دائ����رة ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة 

والبيئة، كما اعتمدت امل�صفاة اأحدث التقنيات 

الكامريات  وا�صتخدمت  ال��وح��دة،  ت�صغيل  يف 

قد  ت�رشبات  اأي  عن  املبكر  للك�صف  احلرارية 

حتدث خالل الت�صغيل حماية للعاملني والبيئة 

واملن�صاأة.

تعقيد عمليات التكرير

واأ�صارت اإىل اأن م�صفاة ميناء عبداهلل ت�صنف 

�صمن امل�صتوى الثالث يف معيار تعقيد عمليات 

التكرير عامليًا، وهو امل�صتوى الأكر �صعوبة، 

الت�صنيعية من  الوحدات  تنوع  يت�صمن  حيث 

حيث التكنولوجيا والطاقة الإنتاجية، وكذلك 

احل�صول على درجة اأعلى من القيمة امل�صافة 

لرميل النفط، مبينة اأنه ل�صمان حتقيق اأعلى 

درجات التكامل والت�صغيل بجدوى اقت�صادية 

جمزية، فقد مت ربط وحدات م�رشوع الوقود 

البيئي بوحدات م�صفاة ميناء عبداهلل القائمة، 

الفريق  ب���روح  امل�صفاة  دوائ���ر  عملت  حيث 

ال��واح��د لتحقيق ال��رب��ط ال���الزم ب��ني م��ا يزيد 

امل�صفاة  يف  حالية  ت�صنيعية  وح���دات   5 ع��ن 

وخزاناتها التابعة يف ميناء عبداهلل وال�صعيبة، 

ل�صخ النفط اخلام للوحدة وا�صتقبال وتكرير 

املنتجات اجلديدة.

من  لكل  ال�صكر  بتوجيه  اخلطيب  واختتمت 

وب�صفة  الت�صغيل،  هذا  اإجن��اح  اأج��ل  من  عمل 

خا�صة الإدارة العليا لل�رشكة، التي عملت على 

تذليل كافة ال�صعوبات، وحر�صت على تقدمي 

كل العون وامل�صاندة.

اأرقام قيا�سية

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اأن  العجمي،  فهاد  عبداهلل  املهند�ص  للم�صاريع 

لتقطري  لأكر وحدة  والناجح  الآمن  الت�صغيل 

ا�صتثنائيًا،  حدثًا  ُيعد  الكويت  يف  اخلام  النفط 

ومت يف ظروف ا�صتثنائية تزامنت مع انت�صار 

الكويت  يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص  جائحة 

من  تعتر  الوحدة  هذه  اأن  مو�صحًا  والعامل، 

الوحدات الرئي�صية يف م�رشوع الوقود البيئي 

داخل م�صفاة ميناء عبداهلل.

واأ�صاف العجمي اأن م�رشوع الوقود البيئي 

وذل��ك  القيا�صية،  الأرق�����ام  م�����رشوع  يعتر 

للم�رشوع  التقديرية  امليزانية  م��ن  اب��ت��داًء 

والبالغة 4.68 مليارات دينار كويتي، والتي 

للم�صاريع  املعتمدة  امليزانيات  اأكر  من  تعد 

مبراحل  م��رورًا  الكويت،  تاريخ  يف  التنموية 

تنفيذ امل�رشوع على مدار ال�صنوات املا�صية، 

وال��ت��ي تزامنت م��ع حت��دي��ات ع��دي��دة جنحت 

ال�رشكة يف جتاوزها.

واأو����ص���ح اأن م��ن اأه���م اجل��ه��ود ال��ت��ي ُب��ذل��ت 

جهود  ه��ي  امل�����رشوع،  اأع��م��ال  �صري  ل�صمان 

ال�صناعيني  واملرخ�صني  امل�صنعني  اإح�صار 

غ���ادروا  بعدما  الت�صغيل،  عمليات  ملوا�صلة 

البالد منذ �صهر مار�ص املا�صي، ب�صبب ظروف 

من  التمكن  يتم  ومل  كورونا،  جائحة فريو�ص 

اإعادتهم اإل خالل �صهر �صبتمر املا�صي.

اخل��ام  ال��ن��ف��ط  وح���دة  ت�صغيل  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

ت�صغيل  ه��ي:  مراحل  بثالث  مر   )111( رق��م 

وحدات اخلدمات يف يونيو 2018، ثم ت�صغيل 

واأخريًا   ،2020 اأبريل  يف  امل�صاندة  الوحدات 

ت�صغيل الوحدات الرئي�صية.
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تعزيز مكانة الكويت عامليًا
الوحدة )111( تستخدم تكنولوجيا متطورة

اأهم  من  عبداهلل  ميناء  مب�سفاة   )U-111( اجلديدة  اخلام  النفط  تقطري  وحدة  ُتعد 

الكويت  مكانة  تعزيز  على  �ستعمل  اإنها  حيث  البيئي،  الوقود  م�سروع  يف  الوحدات 

العاملية يف �سناعة تكرير النفط.

جملة  التقت  لذا  التف�سيل،  من  مبزيد  عنها  احلديث  من  لبد  كان  لأهميتها  ونظرًا 

املهند�س  عبداهلل،  ميناء  مب�سفاة  البيئي  الوقود  م�سروع  ت�سغيل  مدير  "الوطنية" 
علي فرهود العجمي، لتو�سيح هذه الأهمية بالن�سبة لت�سغيل م�سروع الوقود البيئي 

بامل�سفاة، وكان احلوار التايل:

العجمي: الوحدة ترفع 

جودة منتجات الشركة 

تماشيًا مع المواصفات 

البيئية العالمية

طبيعة عمل الوحدة

ال��وح��دة  	 ع��م��ل  ه��ي طبيعة  م��ا  ال��ب��داي��ة،  يف 

اجلديدة، واأهميتها، والهدف منها؟

اخل��ام  النفط  تقطري  وح���دة  ت�سميم  مت 

عبداهلل  ميناء  مب�سفاة   )U-111( اجلديدة 

خام  جت���زاأ  ال��ت��ي  التقنيات  اأح���دث  وف��ق 

والديزل  الكريو�سني،  فئات:  اإىل   )KEC(

التي  واملنتجات  الثقيل،  والديزل  اخلفيف، 

البرتوكيماويات،  �سناعة  يف  ت�ستخدم 

واملتبقي من عملية التقطري اجلوي. 

وتعترب النافثا، والكريو�سني من املنتجات 

اخلفيف،  ال��دي��زل  اأن  ح��ني  يف  النهائية، 

التقطري  وخم��ل��ف��ات  ال��ث��ق��ي��ل،  وال���دي���زل 

اإىل  اجلوي، هي منتجات و�سيطة وحتتاج 

مزيد من املعاجلة.

الوقود  اأن م�سروع  اإىل  الإ�سارة هنا  وجتدر 

البيئي �سيعمل على حتديث وتو�سيع م�سفاة 

التكريرية  �سعتها  لزيادة  عبداهلل،  ميناء 
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مع  يومياً،  برميل  األف   454 اإىل  الإجمالية 

احلفاظ على اأعلى معايري ال�سالمة والبيئة، 

ال�سرتاتيجية  التوجهات  مع  يتما�سى  ومبا 

ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية، وزيادة حتويل 

النفط اخلام اإىل منتجات ذات قيمة اأعلى من 

اجلوي  التقطري  من  املتبقي  معاجلة  خالل 

ذات  اإ�سافية  حتويلية  وحدات  با�ستخدام 

متطلبات  مع  يتوافق  مبا  حديثة،  تقنيات 

الأ�سواق العاملية.

دولة  	 م�صتوى  على  الأكر  الوحدة  هذه  تعد 

الكويت، نود منكم تو�صيح ذلك؟

برميل  األف   264 نحو  الوحدة  طاقة  تبلغ 

اخلام  النفط  تقطري  بوحدة  مقارنة  يومياً، 

يف م�سفاة ميناء الأحمدي التي تبلغ طاقتها 

ووحدة  يومياً،  برميل  األف   200 التكريرية 

الكويتية  بال�سركة  اخل��ام  النفط  تقطري 

)كيبك(،  املتكاملة  البرتولية  لل�سناعات 

يومياً،  برميل  اآلف   205 تبلغ طاقتها  التي 

وحدة  اأك��رب   )111( الوحدة  ُتعد  ثم  ومن 

معاجلة خام فردية يف دولة الكويت.

وحدات التقطري 

ما عدد وحدات التقطري القائمة مب�صفاة ميناء  	

عبداهلل، ومدى ارتباطها بالوحدة اجلديدة؟

على  حالياً  عبداهلل  ميناء  م�سفاة  حتتوي 

 ،)CDU - 01( وحدتي تقطري النفط اخلام

األف   190 و   80 ب�سعة   )CDU - 11(و

.)KEC( برميل يومياً من خام

وبعد  البيئي،  الوقود  م�سروع  اإط��ار  ويف 

اجل��دي��دة  اخل���ام  ال��ن��ف��ط  وح���دة  ت�سغيل 

الت�سغيلية  طاقتها  بكامل   )CDU - 111(

ال�سابق ذكرها، �سيتم ايقاف العمل بالوحدة 

)CDU- 01(، و�ستوا�سل امل�سفاة ت�سغيل 

 )CDU - 111( و )CDU - 11( الوحدات

ب�سعة اإجمالية 454 األف برميل يومياً.

هل ميكن اأن تعطينا فكرة عن اأعمال ت�صغيل  	

امل���������رشوع، وم����دى ارت���ب���اط���ه ب��ال��وح��دات 

الأخرى بامل�صفاة؟

مت النتهاء من ت�سغيل وحدة تقطري النفط 

اخلام )111( ووحدة اإنتاج الهيدروجني 

الوحدات  لتجهيز  ال�ستعدادات  وجترى 

خالل  الت�سغيل  خطة  ح�سب  الباقية 

الأ�سهر القادمة.

جودة املنتجات

م���ا اأه����م ال��ن��ظ��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل���وج���ودة  	

وما  لل�رشكة؟  اإ�صافة  تعد  والتي  بالوحدة، 

مردود ذلك على الأداء وعملية الإنتاج؟

املنتجات  ج���ودة  ل��رف��ع  ال��وح��دة  ت��ه��دف 

ال��ب��رتول��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

املوا�سفات البيئية العاملية، وتعزيز موقع 

الكويت التناف�سي يف الأ�سواق العاملية، كما 

متطورة  حماية  اأنظمة  ال��وح��دة  تت�سمن 

على  واحل��ف��اظ  البيئي  التلوث  م��ن  للحد 

البيئة الكويتية.

يف  امل�ستخدمة  والتقنيات  النظم  اأبرز  ومن 

الوحدة:

�سخمة  اأحجام  ذات  معدات  ا�ستخدام   -

على  الأح��دث  هي  متطورة  وتكنولوجيا 

م�ستوى الكويت، مثل وحدات و�ساغطات 

طاقتها  ت�����س��ل  ح��ي��ث  ال��ه��ي��دروج��ني، 

اسهامات بارزة 

للكادر الوطني 

في عمليات 

تشغيل الوحدة

تشغيل وحدات 

المصفاة يتم 

وفق قوانين 

"هيئة البيئة" 

  الوحدة اجلديدة ت�صتخدم تقنّيات ومعّدات متطّورة جدًا هي الأحدث على م�صتوى الكويت  علي فرهود العجمي
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  ت�صغيل الوحدة يدّعم التكامل بني م�صايف ال�رشكة ويحقق مرونة ت�صغيلّية اأف�صل

لمنع التآكل 

تستخدم الوحدة 

المياه العذبة للتبريد 

في الشبكة الُمغلقة

الوحدات  اأ�سعاف  ثالثة  اإىل  الإنتاجية 

املوجودة حالياً.

فرن  يف   )BMS( ال�سعلة  اإدارة  نظام   -

من  ال�سعلة  لإ�ساءة  اخلام  النفط  ت�سخني 

تقليل  يف  ي�ساهم  ومب��ا  اآم��ن،  ت�سغيل  اأج��ل 

ال�سيانة، وحت�سني وقت الت�سغيل، وتوفري 

بيئة اآمنة للعاملني يف الوحدة.

تقليل  على  يعمل  ا�ستعال  نظام  توفري   -

وثاين  النيرتوجني  اأكا�سيد  غازات  انبعاث 

اأك�سيد النيرتوجني اأثناء الت�سغيل.

راأ�سياً  املركبة  احلرارية  املبادلت  توفر   -

للخام  امل�سبق  الت�سخني  وح��دات  بع�س  يف 

الوارد، وتتميز هذه الطريقة مبيزة الت�سريف 

مياه  توزيع  يف  �سهولة  يعطي  مبا  الذاتي، 

لتفادي  امل�سافة  الكيميائية  واملواد  الغ�سيل 

الرت�سبات والتاآكل يف املبادلت.

املُغلقة  بال�سبكة  العذبة  املياه  ا�ستخدام   -

من  ب��دًل  احل��راري��ة  امل��ب��ادلت  يف  للتربيد 

عمليات  وتوفري  التاآكل،  ملنع  البحر  مياه 

ال�سيانة، وحماية البيئة البحرية.

فرق العمل

ت�صغيل  	 يف  �صاركت  التي  الفرق  عن  حدثنا 

امل�رشوع، ودور العمالة الوطنية يف عمليات 

الإعداد للت�صغيل؟

يف  ب��ارزة  ا�سهامات  الوطني  للعن�سر  كان 

اخلام  النفط  تقطري  وحدة  ت�سغيل  عمليات 

بداية  تنفيذها،  اجلديدة يف خمتلف مراحل 

من الت�سميم اإىل الت�سغيل.

تنفيذ  يف  امل�ساركون  امل��وظ��ف��ون  ويتميز 

ال��وح��دة ب��ال��ك��ف��اءة واخل����ربة، ح��ي��ث مت 

تدريبهم من قبل ا�ست�ساريني متخ�س�سني.

مرونة ت�سغيلية

اإىل اأي مدى يحقق امل�رشوع اأهداف ال�رشكة،  	

وكيف يتم التكامل مع الوحدات الأخرى؟

البرتول  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  من  كجزء 

زي��ادة  خطة  اإط���ار  ويف   ،2040 الكويتية 

الإنتاج من املنتجات عالية اجلودة، �ست�ساهم 

 264 وحدة تقطري النفط اخلام اجلديدة  ب� 

من   %  18.6 ن�سبة  )متّثل  برميل يومياً  األف 

متوافقة  املنتجات  و�ستكون  الكويت(،  اإنتاج 

مع اأعلى املعايري واملوا�سفات العاملية.

الوحدة  ت�سغيل  �سيعزز  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 

العاملية يف �سناعة  الكويت  مكانة  اجلديدة 

م�سفاتي  بني  التكامل  ويدعم  النفط،  تكرير 

لتحقيق  الأح��م��دي  وميناء  عبداهلل  ميناء 

احتياجات  وتلبية  اأف�سل،  ت�سغيلية  مرونة 

ال�سوقني املحلي والعاملي، كما اأن ا�ستخدام 

يف  �سي�ساهم  ال��وح��دة  يف  التقنيات  اأح��دث 

اأداء  ويرفع  الطاقة  ا�ستخدامات  حت�سني 

م�سايف ال�سركة.

خالل  	 املبذولة  البيئية  اجل��ه��ود  ع��ن  حدثنا 

ت�صغيل الوحدة؟ 

حمتملة  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  ع���دة  جتهيز  مت 

البيئي  الوقود  م�سروع  وح��دات  لت�سغيل 

ال�سيناريو  لتحديد  عبداهلل،  ميناء  مب�سفاة 

للبيئة  العامة  الهيئة  لقوانني  املطابق 

بالكويت.

اأي�ساً مت توفري حمطة متحركة لر�سد الهواء 

عبداهلل  ميناء  �ساليهات  منطقة  يف  اجل��وي 

لإج��راء  وذل��ك   ،2020 نوفمرب   7 بتاريخ 

من  والتاأكد  باملنطقة،  للهواء  م�ستمر  ر�سد 

كما  الهواء،  ج��ودة  معايري  لأه��م  مطابقته 

اخلا�سة  واملحاب�س  ال�سمامات  فح�س  مت 

عدم  من  للتاأكد  ت�سغيلها،  اأثناء  بالوحدة 

وجود ت�سربات اأو انبعاثات.
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العنزي: الوحدة 

)U -118-2( تضاعف 

إنتاج الهيدروجين 

لتغطية االحتياجات

اخلا�سة  اجلديدة  الوحدات  ت�سغيل  عبداهلل  ميناء  م�سفاة  توا�سل  ثابتة  بخطى 

مب�سروع الوقود البيئي، رغم التحديات املختلفة التي تفر�سها ظروف جائحة كورونا.

وقد اأعلنت امل�سفاة موؤخرًا عن ت�سغيل وحدة اإنتاج الهيدروجني اجلديدة، التي ُتعد 

من اأكرب الوحدات بالعامل. 

رئي�س فريق عمليات ت�سغيل م�سروع الوقود البيئي مب�سفاة ميناء عبداهلل، املهند�س 

مرتوك العنزي، حتدث تف�سياًل عن اأهمية الوحدة، ودورها، والتكنولوجيا احلديثة 

امل�ستخدمة فيها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، فكان احلوار التايل:

وحدة إنتاج الهيدروجين الجديدة
تضم ثاني أكبر فرن العالم
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  ت�صتهدف وحدة الهيدروجني اجلديدة رفع قيمة املنتجات الهيدروكربونية وتقليل ال�صوائب الكريتية  مرتوك العنزي

الرتقاء مبنتجات

اإلقاء ال�صوء على الوحدة  	 بداية، نود منكم 

اجلديدة ونطاق اأعمالها؟

اجلديدة  الهيدروجني  اإنتاج  وحدة   ُتعترب 

التي  الهامة  الوحدات  من   )U-118-2(

ال�سركة،  مبنتجات  الرت��ق��اء  يف  ت�ساهم 

يف  ي�ستخدم  الذي  الهيدروجني  تنتج  حيث 

نزع ال�سوائب الكربيتية وتهذيب املنتجات 

التك�سري  عملية  وم�ساعفة  الهيدروكربونية 

الهيدروجيني، وهذا كله من �ساأنه اأن يرفع 

الهيدروكربونية،  املنتجات  وج��ودة  قيمة 

اخلا�سة  العاملية  للموا�سفات  ومطابقتها 

بحماية البيئة. 

ولتحقيق هذا الهدف، قامت ال�سركة بالتعاقد 

مع اأف�سل امل�سانع عاملياً للو�سول اإىل املعايري 

�سركة  على  الختيار  وق��ع  حيث  املطلوبة، 

"هالدور توب�سو" لإن�ساء الوحدة اجلديدة.

وتت�سمن الوحدة ت�سميم وتركيب اأكرب فرن 

م��زّودة  الغاز  ت�سكيل  باإعادة  يقوم  ح��راري 

بعدد 672 حارقة داخلية للو�سول اإىل الكفاءة 

والطاقة احلرارية الالزمة، وهذا الفرن يعترب 

والأول  العامل،  م�ستوى  على  فرن  اأكرب  ثاين 

بهذا احلجم بالن�سبة لل�سركة املُ�سنعة.

الإنتاجية،  	 قدرتها  وكم  الوحدة،  تعمل  كيف 

وما ارتباطها بت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي؟

تتكون الوحدة من ثالثة خطوط )م�سارات( 

متطابقة لإنتاج الهيدروجني بطاقة اإنتاجية 

من  مكعبة  ق���دم  م��ل��ي��ون   185 اإىل  ت�سل 

الهيدروجني يومياً لكل منها. 

نقاوة  بدرجة  غاز هيدروجني  الوحدة  وتنتج 

الغاز  هذا  توزيع  ليتم  اأدن��ى،  كحد   % 99.8
م�سروع  يف  ال�سناعية  ال��وح��دات  معظم  اإىل 

الديزل،  حت�سني  وحدة  مثل:  البيئي،  الوقود 

ووحدة حت�سني الكريو�سني، ووحدة التك�سري 

الهيدروجيني، ووحدة حت�سني النافثا، وكذلك 

الوحدات املحدثة يف م�سفاة ميناء عبداهلل. 

م�ساعفة اإنتاج الهيدروجني

ال���وح���دة، ودوره����ا يف عمليات  	 اأه����داف  م��ا 

ت�صغيل امل�صفاة؟

قيمة  رف��ع  ه��و  ل��ل��وح��دة،  الرئي�سي  ال��ه��دف 

النقاوة  حيث  من  الهيدروكربونية  املنتجات 

ارتفاع  اإن  اإذ  الكربيتية،  ال�سوائب  وتقليل 

اإىل  ي��وؤدي  املنتجات  يف  ال�سوائب  هذه  ن�سبة 

انخفا�س قيمتها ال�سوقية، ويقلل من م�ستوى 

تعمل  كما  ال��ع��امل��ي،  ال�سوق  يف  تناف�سيتها 

الهيدروجني،  اإنتاج  م�ساعفة  على  الوحدة 

تنتج  ت�سمها  التي  الثالث  الوحدات  اإن  حيث 

الهيدروجني  غاز  من  مكعبة  قدم  مليون   555
يومياً حتى تغطي حاجة الوحدات ال�سناعية، 

عملية  يف  الهيدروجني  هذا  ت�ستخدم  والتي 

الهيدروكربونية،  املنتجات  م�ستوى  حت�سني 

من خالل نزع املواد الكربيتية اأو عرب التك�سري 

مع  تتوافق  منتجات  لإنتاج  الهيدروجيني، 

ال�سرتاطات يف الأ�سواق العاملية.

بوحدات  	 اجلديدة  الوحدة  ارتباط  مدى  ما 

م�صفاة ميناء عبداهلل الأخرى؟

ووحدات  اجلديدة  الوحدة  بني  الرتباط 

الوحدة تنتج 

الهيدروجين الذي 

يستخدم في نزع 

الشوائب الكبريتية

تتكون الوحدة من 

3 خطوط طاقة كل 
منها 185 مليون قدم 

مكعبة يوميًا
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تنفيذ المشروع 

في الوقت المحدد 

بفضل جهود وخبرات 

الكوادر الوطنية

م�سفاة ميناء عبداهلل، يتمثل يف تزويد اخلط 

الرئي�سي للهيدروجني يف امل�سفاة )يف حالة 

خ�سائر  اأي  من  يقلل  مما  لذلك(،  احلاجة 

تنتج عن نق�س الهيدروجني.

اأزمة كورونا

تاأثري  	 وتداعياتها  كورونا  جلائحة  كان  هل 

على تنفيذ امل�رشوع، وما طبيعة هذا التاأثري، 

وكيف مت التعامل معه؟

ل �سك اأن جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كان 

لها تاأثريًا على عمليات تنفيذ امل�سروع، �سواء 

من حيث �سعوبة تواجد املرخ�سني العامليني 

اأو  الت�سغيل،  عمليات  خ��الل  العمل  مبوقع 

حمدودية اأعداد العمالة باملواقع.

وقد متكن فريق امل�سروع من تنفيذ الأعمال 

جهود  بف�سل  وذل���ك  امل��ح��دد،  ال��وق��ت  يف 

من  خا�سة  امل�����س��ف��اة،  موظفي  وخ���ربات 

بكافة  التام  اللتزام  مع  الوطنية،  الكوادر 

و�سعتها  التي  وال���س��رتاط��ات  التعليمات 

وزارة ال�سحة الكويتية، حر�ساً على �سالمة 

املوظفني وجميع العاملني يف كل امل�ساريع.

ال�سحة  وزارة  تعليمات  تفعيل  مت  وق��د 

الوقت  ذات  ويف  تطبيقها،  على  واحل��ر���س 

وذلك  بكفاءة،  العمل  ا�ستمرار  على  احلر�س 

كل  على  للعاملني  الآم��ن  التوزيع  خ��الل  من 

خطوط العمل، وعقد الجتماعات عن ُبعد عرب 

الإنرتنت والتطبيقات اخلا�سة بهذا الأمر.

دون  الطوارئ  حالت  كل  مع  التعامل  ومت 

ثم  وم��ن  الأه���داف،  حتقيق  يف  تق�سري  اأي 

هذه  ظل  يف  كبري  بنجاح  الوحدة  اإجناز  مت 

الظروف ال�ستثنائية ال�سعبة.  

هل هناك وحدات اأخرى لإنتاج الهيدروجني  	

وبني  بينها  الرت��ب��اط  م��دى  وم��ا  بامل�صفاة؟ 

الوحدة اجلديدة؟

ي��ت��م اإن���ت���اج ال��ه��ي��دروج��ني يف م�����س��روع 

 ال���وق���ود ال��ب��ي��ئ��ي م��ن ال���وح���دات ال��ث��الث 

)U-118 train 1 /2/ 3(، والوحدة 119، 

واأي�ساً من الوحدة CCR-127 التي تنتج 

وعالوة  منها،  ثانوي  كمنتج  الهيدروجني 

من  الهيدروجني  اإنتاج  اأي�سا  يتم  ذلك  على 

)Hydrogen Membrane System( يف 

الوحدة 112، والوحدة 212، ثم يتم حتويل 

  فرق امل�رشوع متكنت من تنفيذ الأعمال يف الوقت املحدد رغم حتديات اأزمة فريو�ص كورونا امل�صتجد

الهيدروجني املنتج من كل هذه الوحدات اإىل 

والتي   ،)2/128 )وح��دة  التوزيع  وح��دة 

وتوزيعه  ال�سغط  م�ستوى  برفع  تقوم 

للوحدات امل�ستهلكة ح�سب احلاجة.

تكنولوجيا متطورة

الوحدة  	 يف  امل�صتخدمة  التكنولوجيا  هي  ما 

اجلديدة؟ ومردوها على الأداء والإنتاج؟

تعترب وحدة اإنتاج الهيدروجني اجلديدة من 

الوحدات ذات الطاقة الإنتاجية العالية على 

تكنولوجيا  فيها  وت�ستخدم  العامل،  م�ستوى 

خا�سة  حديثة  تكنولوجيا  وهي   ،)HTER(

اإع��ادة  ك��ف��اءة  زي���ادة  �ساأنها  م��ن  بامل�سمم 

ت�سكيل الغاز الهيدروكربوين يف الوحدة، مبا 

بن�سبة  الهيدروجني  اإنتاج  زيادة  يف  ي�ساهم 

15 %، كما يوجد بها )PSA( لزيادة نقاوة 
الهيدروجني لي�سل 99.8 %.

معايري  اأعلى  تطبيق  مت  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة 

خطط تدريب 

لتطوير  أداء 

جميع العاملين في 

الوحدات الجديدة
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  تزويد الوحدة باأجهزة ا�صت�صعار للغازات الهيدروكربونية واحلم�صية

الوحدة،  معدات  لأداء  الذاتية  الرقابة 

الأداء  عالية  اأم��ان  برامج  ا�ستخدام   عرب 

اأجل  من   )INTER-LOCKS LOGIC(

ل  مبا  للوحدة،  الآمن  التوقيف  على  العمل 

ي�سبب اأي خ�سائر، �سواء ب�سرية اأو مادية.

كما مت تزويد الوحدة وكافة الوحدات اجلديدة 

الهيدروكربونية  للغازات  ا�ست�سعار  باأجهزة 

الوحدة،  يف  انت�سارها  حال  يف  احلم�سية  اأو 

وذلك من اأجل تفعيل اأنظمة التنبيه حتى يتم 

تفعيل خطط الطوارئ بهذا ال�ساأن، مما ُيعزز 

مبداأ البيئة الآمنة لكافة العاملني.

الكوادر الوطنية

ت�صغيل  	 يف  �صاركت  التي  الفرق  عن  حدثنا 

الوحدة، ودور العمالة الوطنية؟

مت و�سع خطط ا�سرتاتيجية جلميع اأع�ساء 

قامت  وق��د  عليها،  وتدريبهم  العمل  ف��رق 

خالل  وممّيز  فّعال  ب��دور  الأق�سام  جميع 

خطط  و���س��ع  مت  كما  الت�سغيل،  م��راح��ل 

ب��اأداء  الرتقاء  اإىل  تهدف  موازية  تدريب 

اجل��دي��دة  ال��وح��دات  يف  العاملني  جميع 

لتحقيق  الوظيفية،  امل�ستويات  مبختلف 

الت�سغيل الآمن للوحدات.

مبعدات  التعريف  اإىل  اخلطط  هذه  وتهدف 

باأدائها  التحكم  ونظم  اجلديدة  الوحدات 

وتاأثريها على العمليات ال�سناعية للوحدة، 

واأن���واع  اأ���س��ك��ال  ك��ل  م��ع  التعامل  وك��ذل��ك 

الطوارئ، وطرق ت�سغيلها.

جاهزية  م�ستوى  رفع  يف  ذلك  انعك�س  وقد 

متميز  م�ستوى  وحتقيقها  الوطنية  العمالة 

الوطنية"،  "البرتول  به  تفخر  الأداء  من 

خا�سة واأن من �سي�ساهم يف عمليات الت�سغيل 

القادمة  الأجيال  �سيمدون  من  هم  احلالية 

مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  ال��الزم��ة  ب��اخل��ربات 

عمل  ا�ستمرارية  على  واملحافظة  الت�سغيل 

امل�سايف ب�سكل اآمن مبا فيه م�سلحة اجلميع.

حتديات

ما هي اأبرز التحديات التي واجهت مراحل  	

التنفيذ؟ وكيف مت التغلب عليها؟ 

هناك عدة حتديات واجهت تنفيذ امل�سروع، 

اأهمها عن�سر الوقت، وبف�سل ت�سافر جهود 

متكامل،  كفريق  والعمل  املختلفة،  الأق�سام 

الفرتة  خالل  امل�سروع  باإجناز  اللتزام  مت 

الزمنية املحددة ح�سب اخلطة املو�سوعة، 

والتاأكد  ال�سعوبات،  كل  على  والتغلب 

اأعمال  من  اإجن���ازه  مت  ما  كل  مطابقة  من 

الإنتاج  ج��ودة  ل�سمان  الت�سميمات،  مع 

وا�ستمرارية العمل دون تعطيل.

ومن التحديات اأي�ساً، اإعداد فرق الت�سغيل 

الرتكيز  مع  اآم��ن،  بت�سغيل  لتقوم  املوؤهلة 

على الكوادر الوطنية حر�ساً على اأن تاأخذ 

دورها يف خدمة اأهداف ال�سركة.

ي�ساف اإىل ذلك كانت عملية حتقيق التوافق 

بني كل الأطراف من منفذين وم�سرفني مع 

الوحدات  با�ستالم  املعنية  ال�سركة  دوائ��ر 

وجتهيزها للت�سغيل الآمن، ومن ثم ت�سغيلها 

النهائي عملية معقدة، وقد حتقق هذا الأمر 

بنجاح، �سواء يف وحدات اإنتاج الهيدروجني 

اأو الوحدات الأخرى.

كلمة اأخرية.. 

م�ستوى  �سريفع  النجاح  ه��ذا  اأن  �سك  ل 

م�ستوى  اإىل  ال��ك��وي��ت  احل��ب��ي��ة  دول��ت��ن��ا 

اإل  ليتحقق  ك��ان  وم��ا  العاملي،  التناف�س 

من خالل ت�سافر جهود اجلميع بداية من 

واملوظفني  وامل�سوؤولني  العليا  الإدارة 

بال�سركة.

 تنتج الوحدة غاز 

هيدروجين بدرجة 

نقاوة 99.8 % 

كحد أدنى
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تطّور مستمر
مصفاة ميناء عبداهلل ..

�ساهد على التاريخ

حلقة  النفط  تكرير  "م�صايف  اإن  ال�صمري،  اأّك��د 

اأهمية  وذات  النفطية،  ال�صناعة  يف  رئي�صية 

خا�صة للمجتمع، اإذ توفر املنتجات ال�رشورية 

يف  وت�صاعد  الأف���راد،  حلياة  عنها  غنى  ل  التي 

اأهم  اأن  اإىل  م�صريًا  والتطور"،  التنمية  حتقيق 

املنتجات التي تنتجها م�صفاة ميناء عبداهلل، هي: 

الثقيلة،  ُي�صتخدم يف املحركات  الديزل، وهو   -

وبع�ص املحركات اخلفيفة.

- ال��ك��ريو���ص��ني، وال�����ذي ُي�����ص��ت��خ��دم ك��وق��ود 

للطائرات.

لأغلب  الأ�صا�صي  ال�صق  وهي  النافثا،  م��ادة   -

ال�صناعات البال�صتيكية، ووقود ال�صيارات.

- الفحم البرتويل، وهو يعتر الوقود الرئي�صي 

لأفران ال�صهر واإنتاج البطاريات.

- زيت الوقود الثقيل، والذي ُي�صتخدم يف اإنتاج 

املياه والطاقة الكهربائية يف دولة الكويت.

نقلة نوعية جديدة

ال�رشكة  تاريخ  يف  البارزة  املحطة  اأن  واأو�صح 

جديدة،  نوعية  نقلة  �صتنقلها  والتي  احلديث، 

البيئي،  ال���وق���ود  م�����رشوع  تنفيذ  حم��ط��ة  ه��ي 

"مرحلة حتديث م�سفاة ميناء عبداهلل عام 1988، وزيادة طاقتها الإنتاجية 
اإىل 270 األف برميل يومياً، مُتثل عالمة فارقة يف تاريخ امل�سفاة".

بهذه الكلمات ا�ستهل رئي�س فريق عمليات املنطقة ال�ساد�سة مب�سفاة ميناء 

بها  مرت  التي  املحطات  اأهم  ال�سمري، حديثة عن  املهند�س �سالح  عبداهلل، 

اأن امل�سفاة بعد عملية التحديث  امل�سفاة على مدار رحلة عمله بها، مبيناً 

وحدات  طريق  عن  اجلودة  عالية  نفطية  م�ستقات  تنتج  اأ�سبحت  هذه، 

التقطري اجلوي، ووحدات اإزالة الكربيت من النفط املتبقي.

الشمري: "الوقود 

البيئي" محطة 

بارزة في تاريخ 

الشركة الحديث

تطوير
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ت مبراحل متعددة من التطّور اآخرها م�رشوع الوقود البيئي   �صالح ال�صمري  م�صفاة ميناء عبداهلل مرَّ

ر  الشركة واكبت التطوَّ

بمجال تشغيل المصافي 

وانتقلت تدريجيًا 

للمرحلة اإللكترونية

تسجيل بيانات 

عدادات المصفاة 

كان في بدايات 

التشغيل يتم يدويًا

وت�صغيل الوحدة U-216 لإنتاج ديزل منخف�ص 

الكريت، حيث اإنه مع ت�صغيل امل�رشوع �صتكون 

برميل  األ��ف   454 تكرير  على  ق��ادرة  امل�صفاة 

ال��ذي ي�صاهم  م��ن النفط اخل��ام ع��ايل اجل���ودة، 

متطلبات  مع  ويتوائم  البيئة  على  املحافظة  يف 

ال�صوق املحلي والعاملي.

العمل اليدوي

بالكثري  مر  امل�صفاة  ت�صغيل  ر  تطوَّ اأن  واأ�صار 

من املراحل، ففي بدايات الت�صغيل كان العمل 

يعتمد ب�صورة اأ�صا�صية على العن�رش الب�رشي، 

ع���دادات  ب��ي��ان��ات  ت�صجيل  عملية  ك��ان��ت  حيث 

امل�صفاة والقراءات ودرجات احلرارة، وكافة 

تتم  �صغرية  كانت  مهما  العمليات  تفا�صيل 

يدويًا، وهذا العمل كان مرهقًا للغاية، لتكراره 

اأكر من مرة، وذلك لتفادي الت�صجيل اخلاطئ 

للبيانات.

جمال  يف  ر  التطوَّ مبواكبة  ال�رشكة  قامت  وق��د 

تدريجيًا  النتقال  فتم  امل�صايف،  وت�صغيل  اإدارة 

حجم  تقل�ص  ثم  ومن  الإلكرتونية،  املرحلة  اإىل 

الب�رشية،  الأخطاء  وتراجعت  اليدوي،  العمل 

يتم  ال��ب��ي��ان��ات  م��ع��ظ��م  ت�صجيل  اأ���ص��ب��ح  ح��ت��ى 

اإلكرتونيًا.

ذكريات

امل�صفاة،  يف  عمله  ف��رتة  خ��الل  ذك��ري��ات��ه  وع��ن 

قال ال�صمري: "رحلة العمل الطويلة بال�رشكة، 

تزخر  ع��ب��داهلل،  ميناء  م�صفاة  خا�صة  وب�صفة 

القلب،  يف  امل��ح��ف��ورة  ال��ذك��ري��ات  م��ن  بالكثري 

اأهم هذه  النف�ص، ولعل من  اأثرًا عظيمًا يف  ولها 

التعيني والن�صمام لأ�رشة  الذكريات، هو يوم 

اأه��م  م��ن  ُيعتر  وال���ذي  الوطنية"،  "ال��ب��رتول 

الأيام يف حياتي، حيث اأ�صبحت انت�صب للقطاع 

النفطي، الذي ُيعد اأهم قطاع ي�صاهم يف الرتقاء 

والنهو�ص باقت�صاد كويتنا احلبيبة".

اأث��رت  التي  الغا�صم  الغزو  "مرحلة  واأ���ص��اف: 

على اجلميع من الناحية النف�صية والعملية، من 

املحطات التي ل تن�صي اأي�صًا، ولكن بف�صل اهلل 

ملحو  اجلميع  وتكاتف  املحنة،  ه��ذه  جت��اوز  مت 

العدوان، وبالعمل  الذي خلفه هذا  الدمار  اآثار 

ال����دوؤوب وروح ال��ف��ري��ق ال��واح��د والإخ��ال���ص 

والتفاين، عادت عمليات الإنتاج ل�صابق عهدها".

�سعوبات.. وحتديات

وتابع بالقول: "ل تخلوا �صنوات العمل الطويلة 

ك��ث��رية، ويظل  م��واق��ف �صعبة وحت��دي��ات  م��ن 

الهدف الدائم هو املحافظة على العمل والإنتاج 

توقف  اأو  انقطاع  دون  ا�صتمراريته  و�صمان 

ميثله  ما  ورغ��م  وال�صخمة،  احليوية  الأن�صطة 

ذلك من جهد و�صغط نف�صي وبدين، لكنه يزيد 

بني  والرتابط  لل�رشكة،  النتماء  اإح�صا�ص  من 

اأ�رشة  بالفعل  ي�صبحون  الذين  العاملني  جميع 

واحدة".

واعتزازه  فخره  عن  معرًا  ال�صمري  واختتم 

من  ُتعد  التي  الوطنية"،  "البرتول  ل�  بالنتماء 

ال�صكر  مقدمًا  بالعامل،  التكرير  �رشكات  اأعرق 

دعم  من  فيها  للعاملني  تقدمه  ما  على  لل�رشكة 

فني وم��ع��ن��وي، فهي مل ت��دخ��ر ي��وم��ًا ج��ه��دًا يف 

ورفع  بهم،  والرتقاء  موظفيها  تطوير  �صبيل 

م�صتوى كفاءتهم وتدريبهم بحثًا عن التميز.
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كان عام 2020 مليئاً بالتحديات، وعلى راأ�سها اأزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد – 19(، التي تعد الأ�سعب يف تاريخ 

الب�سرية املعا�سر، فقد اأدت اإىل �سلل القت�ساد العاملي، واأ�سبح يف حالة من الركود املدمر، هذا اإ�سافة اإىل تقييد حركة الب�سر، وانهيار 

ال�سياحة، وما زالت املخاوف قائمة من ا�ستمرار هذا الركود لفرتة طويلة حتى بعد انتهاء الأزمة.

وبالرغم من الإجراءات الحرتازية املُ�سددة التي طبقتها ال�سركة يف كل مرافقها بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة جراء هذه اجلائحة، 

الإجنازات  من  العديد  املر�سومة، وجنحت يف حتقيق  والراأ�سمالية وفق اخلطة  ال�سرتاتيجية  م�سروعاتها  تنفيذ  اأنها وا�سلت  اإل 

م�سروع  �سمن  الأحمدي  ميناء  م�سفاة  حزمة  يف  الإنتاجية  الوحدات  كل  من  النتهاء  راأ�سها  على  كان  املا�سي،  العام  خالل  املهمة 

الوقود البيئي وت�سغيلها ب�سكل ناجح واآمن، وت�سدير اأول �سحنة من وحدة اإنتاج الفحم البرتويل بامل�سفاة، وكذلك موا�سلة الت�سغيل 

الناجح لوحدات امل�سروع يف حزمتي م�سفاة ميناء عبداهلل.

اإ�سافة اإىل ذلك جنحت ال�سركة يف تد�سني م�ساريع جديدة عمالقة يف ظل هذه الظروف ال�ستثنائية، مثل: م�سنع معاجلة الغازات 

احلم�سية، الذي ُيعترب من اأهم امل�ساريع البيئية على م�ستوى دولة الكويت، هذا اإىل جانب فوائده القت�سادية املتعددة. كما ا�ستمرت 

يف تنفيذ املرحلة الأوىل من خطتها املو�سوعة لإن�ساء 100 حمطة وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويت، وافتتحت 14 حمطة منها، 

لتلبية الحتياجات املتزايدة للمنتجات البرتولية، ومواكبة التو�سع العمراين الذي ت�سهده الدولة.

والندوات  التدريبية  الدورات  تقدمي  وا�ستمرت يف  الجتماعية جتاه موظفيها،  م�سوؤوليتها  املن�سرم  العام  ال�سركة خالل  تغفل  ومل 

اأطلقت من�سة رقمية جديدة  اأنها  )اأون لين(، حتى  اإلكرتونية خمتلفة  ا�ستخدام و�سائل  لتطوير مهارات موظفيها، عرب  التوعوية 

باإمكانات متطورة، قادرة على ا�ستيعاب اأعداد كبرية لإقامة املوؤمترات والجتماعات والندوات.. وفيما يلي ن�سرد اأبرز الإجنازات 

والفعاليات والأن�سطة التي �سهدتها ال�سركة خالل 2020.

إنجازات.. إنجازات.. 
رغم التحدياترغم التحديات

20202020

حصاد
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اإقامة موؤمتر معاجلة   النفط   املتبقي      .       	

اإطالق معر�ص "البرتول الوطنية" ال�صتوي. 	

افتتاح عيادة طبية جديدة يف م�صتودع �صبحان. 	

مب�صتوى  	 التنبوؤ  ح��ول  توعوية  حم��ا���رشة 

امللوثات عند �صطح الأر�ص.

تدريبًا  	 تنظم  الأمثل"  "الت�صنيع  جمموعة 

على حتليل ربحية ال�رشكة.

العامة  	 الإدارة  يف  توعوية  حما�رشة  تنظيم 

لنظم املعلومات بوزارة الداخلية.

اإجراء مترين على اإخالء �صامل يف م�صتودع  	

�صبحان.

الإ���ص��ن��اد  	 م��رك��ز  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  تنظيم 

والتدريب لالإطفاء والأمن.

اإح��دى  	 يف  وهمي  ح��ادث  على  مترين  تنفيذ 

حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�رشكة.

رئي�ص  	 ي�صتقبل  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

فرع اخلليج جلمعية م�صنعي الغاز.

ال��ق�����ص��م ال��ط��ب��ي ي��ن��ّظ��م زي������ارات ل��ت��وع��وي��ة  	

امل��وظ��ف��ني ل��ل��ت��ع��ام��ل الأم���ث���ل م���ع ف��ريو���ص 

"كورونا".

	  )107( رقم  النافثا  حتويل  وح��دة  ت�صغيل 

مب�صفاة ميناء الأحمدي.

م�صتويات  	 على  احل��ف��اظ  يف  ال�رشكة  جن��اح 

النفطية،  للم�صتقات  ال�صرتاتيجي  املخزون 

رغم الإجراءات الحرتازية ملواجهة خماطر 

فريو�ص كورونا.

الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية  	

ها�صم ها�صم يتفقد �صري العمل يف ال�رشكة.

ملدة  	 للمقرت�صني  ال�صهرية  الأق�صاط  تاأجيل 

6 اأ�صهر.

فبرايريناير

مارس
ور���ص  	 ي���زور  لل�رشكة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 

ال�صيانة مب�صفاة ميناء عبداهلل.

امل�صاركة يف الندوة الكويتية اليابانية.  	

يعقد  	 املوحد  ال�صت�صاري  ال�رشاكة  جمل�ص 

اجتماعه الأول لدور النعقاد اخلام�ص.

الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة ُيكِرم فريق وحدة  	

الديزل اجلديدة )216(.

تنظيم لقاء حول تطوير القياديني يف القطاع  	

النفطي.

افتتاح ا�صتوديو لالبتكار. 	

ح��وادث  	 م��ع  التعامل  على  ت��دري��ب  اإج����راء 

حمطات الوقود.

عن  	 النفطي  القطاع  ملوظفي  توعية  حملة 

وثيقة تاأمني امل�صوؤولية املدنية.

تنظيم اليوم ال�صنوي للمقاول. 	

ال�رشكة  	 ب�صيا�صة  للتعريف  ن���دوة  اإق��ام��ة 

لل�صحة وال�صالمة والبيئة.

منطقة  	 يف  امل��ه��ن��ي��ة  ل��ل�����ص��ح��ة  ي����وم  ت��ن��ظ��ي��م 

الأحمدي ال�صناعية.

ال�رشكة حتتفل بالأعياد الوطنية. 	
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ت�صغيل وحدة مياه التريد وخط غاز الوقود  	

مب�صفاة ميناء عبداهلل.

زي�����ارة وزي����ر ال��ن��ف��ط وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء  	

وق��ي��ادات  الفا�صل،  خالد  الدكتور  )بالوكالة( 

القطاع النفطي وال�رشكة مل�صفاة ميناء الأحمدي.

جابر  	 مدينة  يف  جديدة  وقود  حمطة  افتتاح 

الأحمد.

احلم�صية  	 الغازات  معاجلة  م�رشوع  اإجن��از 

مب�صفاة ميناء الأحمدي.

عامًا  	 م��دي��رًا  التنيب  ع��ب��داهلل  م�صعل   تعيني 

ل� "كافكو".

�صباح  	 مبدينة  جديدة  وق��ود  حمطة  افتتاح 

الأحمد.

افتتاح حمطة وقود يف مدينة �صباح الأحمد. 	

م�صغلي  	 م��ن   54 ل��ت��وزي��ع  ال��ق��رع��ة  اإج�����راء 

امل�صايف اجُلدد.

ال��ط��ب��ي جلهودهم  	 ال��ف��ري��ق  اأع�����ص��اء  ت��ك��رمي 

املُتميزة يف مواجهة جائحة كورونا.

ت��دري��ب دف��ع��ة م��ن ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة ال��درا���ص��ات  	

التكنولوجية.

م��زارع  	 يف  جديدة  وق��ود  حمطات   4 افتتاح 

العبديل، ومدينة �صعد العبداهلل، ومدينة جابر 

الأحمد، ومدينة �صباح الأحمد.

تكرمي مراقب عمليات مب�صفاة ميناء الأحمدي  	

اأحمد الر�صيدي على مبادرته ال�صحية.

ال��ث��اين لإ���ص��ن��اد الإط��ف��اء يف  	 امل��رك��ز  ت�صغيل 

موقعه املوؤقت.

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

أبريل

ت�صغيل ثالث وحدات تابعة مل�رشوع الوقود  	

البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي.

النتهاء  	 ُيعلن  لل�رشكة،  التنفيذي  الرئي�ص 

من اأعمال الوقود البيئي مب�صفاة الأحمدي.

اإعالن ال�رشكة عن عزمها جتهز ثالثة مراكز  	

لإيواء نحو 8 اآلف عامل.

افتتاح حمطة وقود موؤقتة مبنطقة املهبولة  	

بعد عزلها.

�صاعة  	  24 بنظام  وق��ود  حمطة   16 ت�صغيل 

رغم احلظر الذي كان مطبقًا يف البالد.

ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة ال���ب���رتول ي��زور  	

م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي.

النتهاء من جتهيز اأول مركز اإيواء للعمالة  	

الوافدة.

ت�صدير اأول �صحنة من الفحم البرتويل عايل  	

اجلودة.

تغيري مواعيد عدد من حمطات الوقود خالل  	

فرتة احلظر.
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اإطالق من�صة رقمية جديدة باإمكانات متطورة  	

لإقامة املوؤمترات والجتماعات والندوات.

امل�صايف  	 ت�صغيل  تخ�ص�ص  لطلبة  لقاء  عقد 

بكلية الدرا�صات التكنولوجية.

تكرمي عددًا من قياديي وزارة الداخلية. 	

افتتاح �صوق جتاري ومطعم مب�صفاة ميناء  	

عبداهلل.

مت��ري��ن لإط��ف��اء ح��ري��ق وه��م��ي يف م�صتودع  	

�صبحان.

برئا�صة  	 الداخلية  وزارة  من  وفد  ا�صتقبال 

اجلنائي  الأم���ن  ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  الوكيل 

اللواء حممد ال�رشهان.

رق��م  	 اخل����ام  ال��ن��ف��ط  ت��ق��ط��ري  ت�صغيل وح����دة 

)111( مب�صفاة ميناء عبداهلل. 

دائرة العالقات العامة والإعالم تنظم اللقاء  	

الأول من "حديث الوطنية".

افتتاح حمطة وقود مبدينة �صباح الأحمد. 	

سبتمبر

نوفمبر

ديسمبر

أكتوبر

العامة  	 الأرك���ان  رئا�صة  م��ن  وف��د  ا�صتقبال 

العميد  برئا�صة  ال��دف��اع،  ب���وزارة  للجي�ص 

الركن خالد ال�رشيعان. 

ال��داخ��ل��ي��ة  	 م��ع وك��ي��ل وزارة  اج��ت��م��اع  ع��ق��د 

ل�صوؤون الأمن اخلا�ص اللواء �صكري النجار.

ل��ل��ح��وادث  	 ال���ص��ت��ج��اب��ة  ح���ول  دورة  تنظيم 

الأمنية يف ق�صم الأمن.

الذين  	 واملهند�صني  ال��ف��رق  روؤ���ص��اء  ت��ك��رمي 

�صاركوا يف اإنتاج وقود البواخر.

م�صفاة  	 ي��زور  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

ميناء الأحمدي.

جل��ن��ة الب���ت���ك���ار ت��ن��ظ��م ال��ن�����ص��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة  	

الفرتا�صية من فعالية "الهاكاثون".

زيارة وزير النفط حممد الفار�ص لل�رشكة. 	

ت�صغيل وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني. 	

منطقة  	 يف  متنقلة  وقود  تعبئة  حمطة  افتتاح 

غرب عبداهلل املبارك.

الأم��ن والإط��ف��اء  	 تكرمي جمموعة من رج��ال 

لدورهم املتميزة خالل جائحة كورونا. 

م�صفاة  	 يزور  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 

ميناء عبداهلل لتفقد اأعمال الوقود البيئي.

البيئي  	 ال��وق��ود  م�����رشوع  غ��الي��ات  ت�صغيل 

مب�صفاة ميناء عبداهلل.

�صعد  	 مدينة  يف  جديدة  وق��ود  حمطة  افتتاح 

العبداهلل.

املركز  	 على  احلا�صلة  ع��ب��داهلل  ن��اه��د  ت��ك��رمي 

مبجال   )13( ال���  الرئي�ص  جائزة  يف  الأول 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة.

ال��ع��م��ل يف بع�ص  	 ���ص��اع��ات  مُت����دد  ال�����رشك��ة 

حمطات تعبئة الوقود.
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حديث الوطنية
نّظمته دائرة العالقات العامة واإلعالم

التطوع خلدمة الأخرين من الأعمال الإن�سانية النبيلة، التي يقدم فيها املتطوعون اخلدمات 

ومد يد العون لالآخرين م�سحني بوقتهم وراحتهم، بل يف بع�س الأحيان يعر�سون اأنف�سهم 

للمخاطر كما يح�سل يف مناطق احلروب والنزاعات.

وتعك�س الأعمال التطوعية عالقة الأ�سخا�س بالأر�س التي يعي�سون عليها والأوطان التي 

ينتمون اإليها، وحاجتها اإىل متتني اللحمة الجتماعية والوطنية، من خالل تقدمي كل العون 

للمجتمع بروح من املحبة والإيثار والتفاين.

ويف هذا ال�سدد، نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم اللقاء الأول من "حديث الوطنية"، 

برعاية وح�سور الرئي�س التنفيذي لل�سركة وليد البدر، وعدد من نوابه، للحديث عن العمل 

التطوعي والإن�ساين عرب املن�سة الإلكرتونية.

اللقاء األول تناول 

العمل التطوعي 

واإلنساني عبر 

المنصة اإللكترونية

مبادرات
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الدعيج: الكويت 

سّباقة إلى العمل 

التطوعي ومد يد 

العون لآلخرين 

المطيري: اإلدارة العليا 

تقدر وتشجع األفكار 

التي ُتسهم في تطوير 

قدرات العاملين

نافذة لتعزيز التوا�سل

الرئي�ص  ن��ائ��ب  اأك����د  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه���ذه  وخ����الل 

التنفيذي للخدمات امل�صاندة عبدالعزيز الدعيج، 

التطوعي،  العمل  جم��ال  يف  �صّباقة  الكويت  اأن 

الراحل  البالد  اأم��ري  �صمو  بتتويج  ذلك  وجتلى 

ال�صيخ �صباح الأحمد - رحمه اهلل، قائدًا للعمل 

الإن�صاين على م�صتوى العامل. 

وقال الدعيج، اإن "برنامج "حديث الوطنية" 

ال�����ذي اأط��ل��ق��ت��ه دائ�����رة ال���ع���الق���ات ال��ع��ام��ة 

التوا�صل  لتعزيز  ن��اف��ذة  ُي�صكل  والإع����الم، 

على  ال�صوء  وت�صليط  العاملني،  جميع  مع 

اهتماماتهم والتعرف على م�صاكلهم، وهو ما 

يعطي مثل هذه اللقاءات واملوا�صيع املختارة 

اأهمية خا�صة".

"�صتار"  ف��ري��ق  "ج���ه���ود  ب���ال���ق���ول:  وت���اب���ع 

امتداد  اإل  هي  ما  لل�رشكة،  التابع  التطوعي 

ل����دور دول����ة ال��ك��وي��ت يف جم����الت الأع���م���ال 

الإن�صانية، ول ي�صعني اإّل اأن اأعر عن فخري 

خالل  بها  قمتم  ال��ت��ي  التطوعية  ب��الأع��م��ال 

تنظيف  اآخرها  كان  والتي  املا�صية،  الفرتة 

م�صيدًا  ع���ب���داهلل"،  م��ي��ن��اء  م�صفاة  ���ص��واط��ئ 

بامل�صاهمات التي نفذها الفريق يف العديد من 

مواقع ال�رشكة وخارجها، والتي ُتعد م�صدر 

فخر للجميع.

التربع بالوقت واجلهد

العالقات  دائ��رة  مديرة  اأك��دت  جانبها،  من 

ظروف  اأن  املطريي،  خلود  والإع��الم  العامة 

فر�صت  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  جائحة 

الرعايات  ميزانية  طال  امليزانيات،  يف  تقنينًا 

اأن  اإىل  م�صرية  ال���دائ���رة،  ل��دى  وال��ت��رع��ات 

ال��ت��رع بالوقت واجل��ه��د ب��ات اأك��ر اإحل��اح��ًا 

املجتمع  ال�رشكة يف خدمة  ل�صتكمال م�صرية 

الكويتي والقت�صاد والبيئة.

وع��رت امل��ط��ريي ع��ن فخرها ب��الإجن��ازات 

"�صتار"  ف��ري��ق  حققها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 

لفتة  ال�رشكة،  قيم  يعك�ص  مبا  التطوعي، 

ثمان  يتكلمون  ال��ف��ري��ق  اأع�����ص��اء  اأن  اإىل 

مثل:  متنوعة،  م��ه��ارات  وميتلكون  لغات، 

والأط��ف��ال،  ال�صن  كبار  ورع��اي��ة  اخلطابة، 

واملهارات  اليدوية،  واحلرف  والت�صوير، 

اإىل مهارة  اإ�صافة  والتدريب،  الإلكرتونية، 

يف  احلال  هو  كما  احل��وار،  واإدارة  التقدمي 

املحبة  كل  ي�صتحقون  لذلك  املنا�صبة،  هذه 

والتقدير والعتزاز. 

الوطنية"،  "حديث  م��ب��ادرة  اأن  واأو�صحت 

حت��ظ��ى ب���رع���اي���ة وم���ب���ارك���ة م���ن ال��رئ��ي�����ص 

التنفيذي لل�رشكة، ونائب الرئي�ص التنفيذي 

تقدير  يعك�ص  ما  وه��و  امل�صاندة،  للخدمات 

واملبادرات  الأفكار  ملختلف  العليا  الإدارة 

وم��ه��ارات  ق���درات  تطوير  يف  ُت�صهم  ال��ت��ي 

الوطنية"  "البرتول  دور  وت��ع��ّزز  العاملني 

الريادي يف جميع املجالت.

جتارب وحتديات

فريق  اأع�صاء  من  عدد  عر�ص  اللقاء  وخ��الل 

"�صتار" جتاربهم والتحديات التي تواجههم 

دولة  داخ��ل  التطوعي  بالعمل  القيام  اأث��ن��اء 

الكويت وخارجها.

التن�صيق  اأول  م��راق��ب  احل���وار  اأدارت  وق��د 

  حوار مع اأع�صاء فريق "�صتار" حول اأهمية العمل التطوعي  يوؤكد الدعيج اأن "حديث الوطنية" ي�صهم يف تعزيز التوا�صل
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اخلارجي من الدائرة التجارية ناهد عبداهلل، 

جمعية  يف  بل�صم  م�رشوع  مدير  م��ن:  كل  مع 

الهالل الأحمر الكويتية عبدالرحمن ال�صالح، 

ميناء  مب�صفاة  ال�صيانة  دائ��رة  يف  وم�رشف 

دائرة  يف  وم�رشف  احل�صار،  مهدي  عبداهلل 

�صعد  الأح���م���دي  م��ي��ن��اء  مب�صفاة  ال�صيانة 

جمعان، وفيما يلي اأهم املحاور:

التطوع... واأ�سبابه

التطوع،  مفهوم  ال�صالح  عبدالرحمن  ف  عرَّ

املجتمع  خلدمة  ال��ف��راغ  وق��ت  ا�صتثمار  اأن��ه 

الجتماعية  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  والإن�����ص��ان��ي��ة 

�صبب  اأهم  اأن  مبينًا  مقابل،  دون  للمحتاجني 

الكويت  لبلدنا  للتطوع، هو رد اجلميل  دفعه 

وتعزيز روح النتماء للوطن.

من ناحيته، يرى مهدي احل�صار، اأن التطوع 

هو العمل وامل�صاعدة دون انتظار اأي مردود 

التطوعي  العمل  اأح��ب  اأن��ه  مبينًا  مقابل،  اأو 

انت�صب  حيث  الغا�صم،  العراقي  الغزو  اأثناء 

جلمعية الهالل الأحمر الكويتي بعد التحرير 

وحتى اليوم، وعندما اأعلنت ال�رشكة فتح باب 

التطوع مل يرتدد بالنخراط يف العمل والقيام 

بهذا الواجب الإن�صاين.

اأما �صعد جمعان، فقال اإن "التطوع هو العطاء 

واجب جتاه  عليه  فرد  كل  لذلك  مقابل،  دون 

وطنه وجمتمعه وم�صاعدة الآخرين من اأجل 

ال�رشكة  اأعتر  للجميع..  اأف�صل  توفري حياة 

بيتي الثاين، لذلك عندما قراأت اإعالن التطوع 

قررت اختيار فريق "البرتول الوطنية"، لرد 

جزءًا ب�صيطًا مما قدمته لنا ال�رشكة".

جتربة فريق "�ستار"

وعن جتربتهم مع فريق "�صتار" يف ال�رشكة، 

يقول ال�صالح، اإن "الفريق هو تاأ�صيل للعمل 

التطوعي داخل املجتمع، ومن خالله متكنت 

طريق  ع��ن  املجتمع  بخدمه  ال�صتمرار  م��ن 

اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  بها"،  اأع��م��ل  ال��ت��ي  ال�����رشك��ة 

املجال الإن�صاين هو اأكر جمال يحب التطوع 

فيه.

اأما احل�صار، فريى اأن جتربة فريق "�صتار" 

رائعة ت�صاعد على تكوين �صداقات مع زمالء 

ال�رشكة،  داخل  الأخ��رى  الدوائر  من  العمل 

اأن  مبينًا  ال�����رشك��ة،  خ���ارج  م��ن  وم�صاركني 

اأكر  املحتاجني  وم�صاعدة  اخلريية  الأعمال 

جمال يحب التطوع فيه.

اأن���ه ا�صتفاد  ي��وؤك��د ج��م��ع��ان،  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 

كثريًا من جتربته مع ال�رشكة، وتعلم كيفية 

لفتًا  املجتمع،  من  كثرية  فئات  مع  التعامل 

فيها  التطوع  يحب  ال��ت��ي  امل��ج��الت  اأن  اإىل 

اأن  املتطوع  على  ويجب  ومتغرية  متعددة 

يطور  واأن  اخ��ت��ي��ارات��ه،  يف  �صل�صًا  ي��ك��ون 

التي  التطوع  جم��الت  كل  ليتعلم  مهاراته 

تلبي احتياجات املجتمع.

تن�سيق بني العمل والتطوع

واخلدمة  العمل  بني  التن�صيق  كيفية  وح��ول 

اأن القيام بالعمل  التطوعية، اأو�صح ال�صالح 

التطوعي يكون غالبًا يف اأوقات ما بعد الدوام 

والعطل  ال�صبوع،  نهاية  وعطلة  الر�صمي، 

ال��ر���ص��م��ي��ة، واأوق�����ات الإج�����ازات اخل��ا���ص��ة، 

  العمل التطوعي جزء ل يتجزاأ من قيم واأهداف "البرتول الوطنية"

الصالح: رد الجميل 

لبلدنا الكويت 

وتعزيز االنتماء لها 

أهم أسباب تطوعي

مساهمات فريق 

"ستار" داخل الشركة 
وخارجها جزء من قيم 

"البترول الوطنية"
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الحصار: أحببت 

التطوع أثناء الغزو 

وانضممت  "الهالل 

األحمر" بعد التحرير 

  الرئي�ص التنفيذي يكرم اأحد ال�صباب املتطوعني بح�صور الدعيج واملطريي

جمعان: كل فرد 

عليه واجب تجاه 

وطنه ومجتمعه 

ومساعدة اآلخرين

وم���وؤخ���رًا خ���الل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

وهذا  طويلة،  اإج��ازة  الدولة  اأعطت  امل�صتجد 

الدولة  مل�صاعدة  كخلية  للعمل  فر�صة  منحنا 

يف املجالت التي اأتيح جلمعية الهالل الأحمر 

العمل فيها.

حتديد  يف  اأي�صًا  احل�صار  كثريًا  يختلف  ول 

التطوعي،  بالعمل  للقيام  الأوق���ات  اأف�صل 

العطل  اأو  الأ�صبوع  نهاية  تكون  اأنها  مبّينًا 

ال��دوام  انتهاء  بعد  اأو  والأع��ي��اد،  الر�صمية 

يتطلب  دائ��م��ًا  التطوع  اإن  حيث  الر�صمي، 

اأغلب  تكون  لذلك  ال��ف��راغ،  من  كافيًا  وقتًا 

م�����ص��ارك��ات��ه يف الأع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة، ���ص��واء 

اأو يف جمعية الهالل الأحمر خالل  بال�رشكة 

هذه الأوقات.

اأنه ميكن القيام بالأعمال  اأما جمعان، فريى 

نهاية  بعد  امل�صائية  ال��ف��رتات  يف  التطوعية 

الأ���ص��ب��وع،  نهاية  عطلة  ويف  العمل،  اأوق���ات 

مبينًا اأنه يحر�ص على اختيار الفرتات التي ل 

تتعار�ص مع وقت العمل يف ال�رشكة.

حتديات

ويف ���ص��اأن ال��ت��ح��دي��ات، اأ���ص��ار ال�����ص��ال��ح اإىل 

واجهها،  ال��ت��ي  التحديات  بع�ص  ه��ن��اك  اأن 

اإذا تزامن يف  العمل والتطوع  كالتن�صيق بني 

نف�ص الوقت، مثل تزامن وقت ال�صفر لالأعمال 

اأو  التدريبية،  الدورات  اأوقات  الإن�صانية مع 

الجتماعات داخل ال�رشكة. 

اأما احل�صار، فريى اأن من التحديات ال�صعبة 

التي يقابلها، اعتقاد بع�ص النا�ص اأن خدمتهم 

مفرو�صة على املتطوعني، فيكون التعامل مع 

هذه الفئة بغاية ال�صعوبة.

تن�صيق  اأن  ج��م��ع��ان  ي��و���ص��ح  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

طبيعة  بحكم  والتطوع  العمل  بني  الوقت 

عمله يف دائرة ال�صيانة هو اأكر التحديات، 

ال�صيانة  اأعمال  اأو  الطوارئ  اأوق��ات  ففي 

اأعمال  وق��ف  اإىل  م�صطرًا  يكون  ال�صاملة 

التطوع.

مواقف موؤثرة

فيهم،  اأثرت  التي  املواقف  اأهم  وبخ�صو�ص 

الدول  اإىل  ال�صفر  عند  اأنه  اإىل  ال�صالح  ي�صري 

باأن جعلك  عليك،  اهلل  نعمة  ت�صتذكر  الفقرية، 

م�صلمًا ورزق��ك من اخل��ريات التي ل تعد ول 

حت�صى يف بلدنا الكويت.

"ذات م��رة خالل  اأن���ه  اأم���ا احل�����ص��ار، ف���ريوي 

الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  م��ع  لبنان  يف  ت��واج��ده 

رف�ص  اأح��ده��م  ال�صوريني  النازحني  مل�صاعدة 

حيث  بالنك�صار،  ل�صعوره  البداية  يف  مقابلتنا 

كان تاجرًا معروفًا، وقد خ�رش كل ما ميلك اأثناء 

احلرب، وفقد �صاقيه ب�صبب اإ�صابة بليغة".

يف ذات ال�صياق، يقول جمعان: "كل م�صاركات 

م�صاركة  اأذك��ر  ولكن  يف،  اأث��رت  الرعاية  دور 

ك��ان��ت ل����دار رع���اي���ة الأح������داث يف م��ه��رج��ان 

املوروث ال�صعبي، فقد قامت ال�رشكة برتتيب 

رحله لهم، واأثر بي تواجد مراهقني يف بداية 

امل�صوؤولني  ب��اأن  علما  ال��دار،  ه��ذه  يف  حياتهم 

وملمو�صًا  ج��ب��ارًا  جم��ه��ودًا  ي��ب��ذل��ون  عنهم 

لتقومي �صلوكهم، ولكن كنت اأمتنى اأن اأجتمع 

بهم يف مكان اآخر".
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تحسين كفاءة الطاقة )2-2(
الشركة الشركةفي مصافي  في مصافي 

كفاءة  حت�سني  عن  حديثنا  يتوا�سل 

التكرير،  الطاقة يف �سناعة  ا�ستخدام 

الأول  اجلزء  يف  ا�ستعر�سنا  اأن  بعد 

البرتول  �سركة  مبادرات  التقرير  من 

حت�سني  جمال  يف  الكويتية  الوطنية 

النبعاثات  وخف�س  الطاقة  كفاءة 

نظام  لتنفيذ  ا�سرتاتيجيتها  اإىل جانب 

اإدارة الطاقة.

التقرير  من  الثاين  اجل��زء  ويتناول 

م�سروع  يف  الطاقة  ك��ف��اءة  حت�سني 

الوقود البيئي، واأهمية ذلك يف تقليل 

النبعاثات، وزيادة هوام�س الربح.

تطبيق نظام تطبيق نظام 

متقّدم إلدارة الطاقة متقّدم إلدارة الطاقة 

يساعد على تحديد يساعد على تحديد 

الثغرات ومعالجتها الثغرات ومعالجتها 

مبادرات "البرتول الوطنية"

ُت��ع��د ال��ط��اق��ة )ال���ن���ف���ط، وال����غ����از، وال��ب��خ��ار، 

يف  رئي�صي  تكلفة  ع��ام��ل  اإل���خ(  وال��ك��ه��رب��اء... 

ا�صتخدامها  وحت�صني  النفط،  تكرير  �صناعة 

الت�صغيل  تكاليف  خف�ص  يف  كبري  ب�صكل  يوؤثر 

وت��ع��ظ��ي��م ال��ع��ائ��د الق���ت�������ص���ادي م���ن ال����روة 

التي  ال���دول  يف  خ�صو�صًا  الهيدروكربونية، 

عوائد  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  اقت�صاداتها  تعتمد 

ت�صدير النفط ومنتجاته.

ومن هذا املنطلق بادرت ال�رشكة بتطبيق نظام 

مبا   ،)EnMS( الطاقة  لإدارة  ��ال  وف��عَّ ق��وي 

 )ISO 50001:2018( معيار  مع  يتما�صى 

ال���ع���امل���ي، م���ن اأج�����ل حت�����ص��ني ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة 

و�صيانتها،  عملياتها  وك��اف��ة  م�صافيها  يف 

وم�����ص��اري��ع��ه��ا، وج��م��ي��ع الأن�����ص��ط��ة الأخ����رى 

امل�صتهلكة للطاقة.

تدابري كفاءة الطاقة املدرجة يف م�سروع  	

الوقود البيئي.

اأوًل- م�سفاة ميناء الأحمدي:

مت اتخاذ جمموعة من التدابري لتح�صني كفاءة 

البيئي  ال��وق��ود  م�رشوع  يف  الطاقة  ا�صتخدام 

مب�صفاة ميناء الأحمدي، اأهمها: 

املعاجلة  وح����دات  ب��ني  ال�صاخنة  ال��ت��غ��ذي��ة   -1

وال�صخانات عالية الكفاءة ح�صب الت�صميم.

2- ال��ت��ح�����ص��ني امل�����ص��ت��م��ر ل��ل��ه��واء ال���زائ���د يف 

ال�����ص��خ��ان��ات ال��رئ��ي�����ص��ي��ة، م��ث��ل ���ص��خ��ان الفحم 

الهواء  على  الطلب  من  التحقق  عر  ال��ب��رتويل 

املتكافئ والتحكم يف العملية.

ل�����ص��خ��ان  ال���ط���اق���ة  ك����ف����اءة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا   -3

الهيدروجني.

البال�صتيك  4- ا�صتخدام �صفرات م�صنوعة من 

امل��راوح  م��ردات  يف   )FRP( بالألياف  املقوى 

متغرية  حمركات  وا�صتخدام  الزعانف،  ذات 

ال�رشعة مثبتة يف املراوح.

5- اإعداد خط الأ�صا�ص للطاقة لوحدات م�رشوع 

ال��وق��ود ال��ب��ي��ئ��ي، م��ع م��راع��اة ظ���روف ت�صغيل 

اإعداد: م�صاعد �صلمان

رئي�ص فريق البيئة

بأقالمكم
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مصفاة ميناء األحمدي 

اتخذت تدابير متعددة 

لتحسين كفاءة 

استخدام الطاقة 

تصميم الغاليات 

بمصفاة ميناء عبداهلل 

بسحب متوازن وقسري 

لتوفير استهالك الوقود

  م�رشوع الوقود البيئي ي�صتخدم تكنولوجيا متطّورة ت�صهم يف حت�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة

املحفزات، ال�صيف/ال�صتاء، ال�صعة املنخف�صة/

ال�صدة... اإلخ، وتطوير توازن البخار/ا�صتعادة 

املكثفات املتكاملة مع امل�صفاة احلالية.

ثانياً - م�سفاة ميناء عبد اهلل:

مت اتخاذ جمموعة من التدابري لتح�صني كفاءة 

البيئي  ال��وق��ود  م�رشوع  يف  الطاقة  ا�صتخدام 

مب�صفاة ميناء عبداهلل، اأهمها:

1- ت�����رشي��ف ف��ائ�����ص غ���از وق���ود امل�����ص��ف��اة يف 

الوقود  غاز  راأ���ص  اإىل  البيئي  الوقود  م�رشوع 

اأجل  احلايل يف م�صفاة ميناء عبداهلل، وذلك من 

ال�صتخدام الفعال للطاقة.

ال�����ص��خ��ان��ات/ال��غ��الي��ات  غ��ال��ب��ي��ة  ت�صميم   -2

 % 90 ب�صحب م��ت��وازن وق�����رشي )اأك���ر م��ن 

كفاءة( لتوفري ا�صتهالك الوقود.

3- ت�صميم اأكر من 50 % من مراوح الزعانف 

لتوفري  ال�رشعة  متغري  مبحرك  الهواء(  )مرد 

الطاقة الكهربائية.

للبخار  راأ���ص��ني  على  البخار  نظام  يحتوي   -4

ذي ال�صغط العايل الأ�صا�صي وغري ال�رشوري، 

عالوة على ذلك، يتم مزامنة �صغط راأ�ص بخار 

امل�صفاة والطلب على البخار مع وحدة التحكم 

احلمل  ل��ت��وزي��ع  ال��ب��خ��ار  غ��الي��ة  يف  الرئي�صية 

بالت�صاوي وحت�صني الطاقة.

يت�صمن  ال��ه��ي��دروج��ني،  اإن���ت���اج  وح���دة  يف   -5

وخزان  وامل�صلح،  الإ�صالح،  قبل  ما  التكوين 

واإدارة   ،)HTER( العايل  ال�صغط  ذو  الطاقة 

حمطات  واأمت��ت��ة   ،)MTS( الفنية  اخل��دم��ات 

�رشة متعددة.
َ
التعبئة )PSA( مع اأ

وقد مت ت�صميم الوحدة خلف�ص ن�صبة البخار اإىل 

الكربون مما يحافظ على عمر الأنبوب ويقلل من 

ذلك،  على  عالوة  امل�صفاة،  وقود  غاز  ا�صتهالك 

الهيدروجني  لإنتاج   )HTER( نظام  اإن�صاء  مت 

الطاقة  ك��ف��اءة  حت�صني  م��ع  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على 

الإ���ص��الح  قبل  م��ا  تقنية  اإن  حيث   ،)HTER(

ت�صهل النفقات الراأ�صمالية املنخف�صة للم�صلح.

عنا�رش  ا�صتخدام  ال��ك��ري��ت،  جممع  م��ي��زات   -6

اأنابيب  م��ن  ب���دًل   )Controtrace( الت�صخني 

الأنابيب  تقليل  اإىل  ي��وؤدي  مما  الغالف  البخار/ 

وحماب�ص البخار مقارنة بتتبع الأنبوب التقليدي، 

وانخفا�ص ا�صتهالك البخار مقارنة بغالف البخار.

ي�صار اإىل اأن حمفز )SCOT( ذو درجة احلرارة 

املنخف�صة يف وحدة ا�صرتجاع الكريت رقم 123، 

يوؤدي اإىل تقليل ا�صتهالك الطاقة بن�صبة 60 %. 

عالوة على ذلك، يوؤدي ا�صتخدام مذيب ميثايل دي 

 Methyl Di-Ethanol Amine( اإيثانول اأمني

MDEA -( يف وحدة الكريت اإىل تقليل متطلبات 

اإعادة الغلي بالبخار بن�صبة 35 %.

7- ت�صميم نظام غ�صاء الهيدروجني يف وحدات 

 )ARDs( الثقيل  املتخلف  من  الكريت  اإزال��ة 

ل�صتعادة الهيدروجني من تيارات غاز التطهري 

وا�صرتداد اأكر من 92 % من غاز الهيدروجني 

بنقاوة ت�صل اإىل 98 %.

ك��ف��اءة  لتح�صني  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  اإن 

بالفعل  متداخلة  النبعاثات  وخف�ص  الطاقة 

ال��ت�����ص��غ��ي��ل/ال�����ص��ي��ان��ة/ ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  يف 

تطبيق  ويتيح  بال�رشكة،  اخلا�صة  للم�صاريع 

لتحديد  الفر�صة  الطاقة  لإدارة  ق��وي  نظام 

ال���ث���غ���رات وم��ع��اجل��ت��ه��ا ب��ق��وة وال��ع��م��ل على 

جمالت التح�صني وتهيئة اأف�صل املمار�صات/

الإجراءات/لدفع اأداء الطاقة على م�صار اأعلى 

من التح�صني امل�صتمر.

ولتحقيق ذلك، مت اإكمال الأن�صطة التالية، اأو هي 

يف مراحل متقدمة من الإجناز: �صيا�صة الطاقة 

ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية، ودليل نظام 

اإدارة الطاقة، وتدريب املدققني، واإ�رشاك وكالة 

اإ�صدار ال�صهادات، ومراجعة الطاقة الأ�صا�صية 

وحتديد م�صتخدمي الطاقة املهمني... اإلخ.
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دعم وم�ساندة

 لإل����ق����اء م���زي���د م����ن ال�������ص���وء ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة 

"البرتول  يف  تطبيقها  وم��راح��ل  �صيجما"،   6"

دائرة  مدير  "الوطنية"  جملة  التقت  الوطنية"، 

ملك،  اأحمد  عبداهلل  املهند�ص  الإدارة  م�صاندة 

اأواخر  يف  تاأ�صي�صها  منذ  الدائرة  اأن  اأكد  الذي 

ال��ت��ح��ول  "مكتب  م�صمى  حت��ت   ،2005 ع���ام 

وتطوير  دعم  يف  هامًا  ب��دورًا  تقوم  املوؤ�ص�صي"، 

اآليات العمل بال�رشكة، حيث كان هدفها اآنذاك 

دعم التحول ال�صرتاتيجي لل�رشكة فيما يتعلق 

بالقيم، والروؤية، والر�صالة.

ويف عام 2012 تغري م�صماها اإىل ال�صم احلايل، 

تقدمها  التي  اخلدمات  نطاق  تّو�صع  بعد  وذلك 

لباقي دوائر ال�رشكة، اإذ تعمل على توفري الدعم 

بال�صتثمار  يتعلق  فيما  العليا  ل��الإدارة  ال��الزم 

الأمثل، وحتديد اأولويات امل�صاريع اللوج�صتية، 

على  ال��ردود  امل�صاريع، وجتهيز  �صري  ومراقبة 

ومالحظات  الرملانية  وال�صتف�صارات  الأ�صئلة 

اجلودة  اإدارة  عامل  يف  املفاهيم  اأ�سهر  اأحد  �سيجما"   6" منهجية  ُتعد 

ال�ساملة، التي تهدف اإىل تقليل الأخطاء وتوفري الوقت والتكلفة.

وقد حققت هذه املنهجية انت�سارًا وا�سعاً بعد تطبيقها لأول مرة يف عام 

اإلكرتيك"،  "جرنال  مثل:  العاملية،  ال�سركات  كربى  وتبنتها   ،1980
يف  عليها  واعتمدت  اأمريكا"،  اأوف  و"بنك  جون�سون"  اآند  و"جون�سون 

اإجراءاتها الإدارية املختلفة.

وعلى م�ستوى دولة الكويت، ُتعترب �سركة البرتول الوطنية الكويتية من 

ال�سركات الرائدة يف تطبيق منهجية "6 �سيجما" يف اأعمالها.

ملك: دائرة مساندة 

اإلدارة تقوم بدور 

أساسي في دعم 

وتطوير العمل

منهجية "6 سيجما"
الشركة قطعت شوطًا مهمًا في تطبيقها

برامج
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  عبداهلل اأحمد ملك  الرئي�ص التنفيذي يكّرم هاين ال�صّطي

"6 سيجما" أحد أهم 
المنهجيات العلمية 

التي ُتطبقها الدائرة 

لتحسين األداء

الرئيس التنفيذي 

كرَّم 17 مهندسًا 

ومهندسة لحصولهم 

على الحزام األخضر 

ديوان املحا�صبة، مبا يتوافق مع روؤية ال�رشكة 

واأهدافها ال�صرتاتيجية.

حتليل البيانات

واأو�صح ملك اأن "6 �صيجما" اأحد اأهم املنهجيات 

الأداء،  لتح�صني  الدائرة  ُتطبقها  التي  العلمية 

حيث تعمل على حتليل البيانات والإح�صائيات 

والعيوب  اخللل  مواطن  على  للتعرف  املُجمعة 

املنتجات، ومن ثم معاجلتها  اأو  الإج��راءات  يف 

ن�صبة  اإىل  لت�صل  الأخ��ط��اء  لتقليل  دائ��م  ب�صكل 

هذه  اأن  اإىل  م�صريًا  ذل��ك(،  اأمكن  )كلما  �صفر 

قوامها  اأ�صا�صية،  معايري  على  تقوم  املنهجية 

تعريف الإجراءات، وقيا�ص م�صتواها وحتليلها 

�صبط  مراحل  اأعلى  اإىل  والو�صول  وتطويرها 

اجلودة يف الإجراءات والإنتاج، ومن ثم التاأكد 

م��ن ج���دوى ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي مت��ت على دورة 

الإنتاج، لذا يعترها بع�ص اخلراء اأداة لإدارة 

عمليات التغيري والتح�صني.

يف  ب���اجل���ودة  �صيجما"   6" ع��الق��ة  وت��ت��ل��خ�����ص 

الرتكيز  يف  تتمثل  الأوىل  اأ�صا�صيتني؛  نقطتني 

منتجات  واإنتاج  العميل  احتياجات  تلبية  على 

حت�صني  اإىل  تهدف  والثانية  عالية،  جودة  ذات 

"اأعلى  وه��ي  الأه����م،  امل��ع��ادل��ة  وحتقيق  الأداء 

جودة واأقل تكاليف لالإنتاج".

خطة عمل

واأ�صار ملك اإىل اأن دائرة م�صاندة الإدارة، قامت 

منهجية  لتطبيق  متكاملة  عمل  خطة   ب��اإع��داد 

على  ال�رشكة  قطاعات  خمتلف  يف  �صيجما"   6"

يف  هامة  اأ�صواطًا  وقطعت  �صنوات،  اأرب��ع  مدى 

 70 وتاأهيل  تدريب  �صملت  التطبيق،  مراحل 

بال�رشكة  خمتلفة  ودوائ��ر  قطاعات  من  موظفًا 

على هذه املنهجية املقرتحة، وذلك بالتن�صيق مع 

دائرة التدريب والتطوير الوظيفي، حيث ح�صل 

املتدربون على م�صتوى احلزام الأخ�رش.

ملمو�صة  عملية  جن��اح��ات  متدربًا   47 حقق  وق��د 

با�صتكمال م�صاريعهم بعد اأن اجتازوا كافة مراحل 

التطبيق وا�صتوفوا متطلبات كل مرحلة على حدة. 

وُتعد املرحلة التوعوية من اأهم مراحل التطبيق، 

بامل�صاركة  امل��ت��درب  اإق��ن��اع  بكيفية  تتعلق  اإذ 

عمله،  جمال  يف  اجلديدة  املنهجية  فكر  وتفعيل 

فالطبيعة الب�رشية عادة ما تقاوم التغيري، علمًا 

اأنه "ل حت�صن اإل بالتغيري".

نتائج اأولية

وقال ملك، اإن "النتائج الأولية لتطبيق منهجية 

ظهرت  وق��د  مب�رشة،  ال�رشكة  يف  �صيجما"   6"

اأداء ع���دد من  ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة  ن��ت��ائ��ج 

املتدربني مبختلف مواقع العمل، وحدث تراجع 

فعلي يف عدد الأخطاء، مع منو ن�صب ال�صتفادة 

من املوارد )الوقت والتكلفة( يف بع�ص م�صاريع 

نتائج  رف���ع  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم����ر  ال�����رشك��ة، 

تطبيق  ينعك�ص  اأن  متوقعًا  امل�صاريع"،  وربحية 

هذه املنهجية ب�صكل اإيجابي على اأداء ال�رشكة، 

امل��ج��الت  خمتلف  اأداء  حت�صني  يف  وي�����ص��اه��م 

والأع��م��ال  الإداري����ة،  ال��ن��واح��ي:  يف  وامل�صاريع 

ال��ف��ن��ي��ة، وال�����ص��ي��ان��ة، وغ��ريه��ا م��ن الأع���م���ال يف 

م�صايف ومن�صاآت ال�رشكة ومواقعها املختلفة.

وعلى �صبيل املثال، فقد اأثمرت اأحد م�صاريع 

منطقة  يف  املُ��ط��ب��ق��ة  �صيجما"   6" منهجية 

عن  الأحمدي  ميناء  مب�صفاة  الغاز  عمليات 

الكريت  اأك�صيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات  تقليل 
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الناجتة عن احلارق، وذلك عن طريق التحكم 

الكريت )SRU( بطريقة  بوحدة ا�صرتداد 

عمل  كما  تكلفة،  واأق���ل  فاعلية  اأك��ر  بديلة 

م�صاندة  دائ��رة  يف  تنفيذه  مت  اآخ��ر  م�رشوع 

الإدارة على تقليل الوقت امل�صتغرق من قبل 

وذلك  الرملانية،  الأ�صئلة  على  للرد  ال�رشكة 

من 22 يومًا اإىل 14 يومًا فقط، وهو الإطار 

الزمني امل�صموح به. 

حملة توعية

بتنظيم  الإدارة  م�صاندة  دائ���رة  قامت  وق��د 

ح��م��ل��ة ت���وع���وي���ة ع���ر ال���ري���د الإل����ك����رتوين 

التوا�صل  مواقع  على  وح�صاباتها  لل�رشكة، 

�صيجما"   6" مبنهجية  للتعريف  الجتماعي، 

وانعكا�صاتها  تطبيقها،  واأدوات  وم�صامينها 

احلملة  حققت  وق��د  الأع��م��ال،  على  الإيجابية 

جناحًا ملحوظًا.

وحتر�ص الدائرة على عقد اجتماعات دورية مع 

متدربي املنهجية ل�صمان تقدمي امل�صورة والدعم 

امل�رشوعات وفق اخلطط  �صري  ومتابعة  الفني، 

الزمنية املو�صوعة.

الإدارة  م�صاندة  دائرة  قامت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

تطبيق  م�����رشوع  �صمن  ثانية  حملة  ب��اإط��الق 

ل��ل��م��ت��درب��ني  وذل�����ك  �صيجما"،   6" م��ن��ه��ج��ي��ة 

الأخ�رش"  "احل��زام  م�صتوى  على  احلا�صلني 

  الرئي�ص التنفيذي يكّرم فاطمة ال�صفار

منهجية "6 سيجما" 

تعتمد على تحليل 

البيانات لمعرفة 

الخلل ومعالجته

تدريب وتأهيل 

70 موظفًا من 
قطاعات الشركة على 

المنهجية المقترحة

ت�صتهدف ال�رشكة تطبيق منهجية "6 �صيجما" 

ال�صنوات  خالل  ودوائرها  قطاعاتها  كافة  يف 

وفني  اإداري  اأداء  اأع��ل��ى  لتحقيق  امل��ق��ب��ل��ة 

ملواردها.

ال�رشكة  توليه  الذي  امل�صتمر  الدعم  اإطار  ويف 

الرئي�ص  م  ك���رَّ مهند�صيها،  ق���درات  لتطوير 

عدد  بح�صور  ال��ب��در،  خ��ال��د  ول��ي��د  التنفيذي 

دوائر  من  ومهند�صة  مهند�صًا   17 نوابه  من 

احل���زام  ع��ل��ى  حل�صولهم  املختلفة  ال�����رشك��ة 

حيث  �صجما"،   6" منهجية  دورة  يف  الأخ�رش 

اأجنز كل منهم م�رشوع ناجح متكامل الأركان.

وخ����الل امل��ن��ا���ص��ب��ة، اأك����د ال��ب��در ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الوطنية"  "البرتول  توفرها  التي  املتقدمة 

اليومية  الأع��م��ال  يف  وتطبيقها  ملهند�صيها 

داخل ال�رشكة، م�صريًا اإىل اأن �صهادة احلزام 

اأن  متمنيًا  امل��ط��اف،  نهاية  لي�صت  الأخ�����رش 

يف  الواقع  اأر���ص  على  املُكرمني  جمهود  يرى 

بعد  ُيعيد تكرميهم  واأن  ال�رشكة،  م�رشوعات 

ح�صولهم على ال�صهادة الأعلى، وهي احلزام 

الأ�صود.

تكرمي 17 مهند�ساً ومهند�سة
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  الرئي�ص التنفيذي يف �صورة جماعية مع احلا�صلني على احلزام الأخ�رش يف منهجّية "6 �صيجما"

عامل  اإىل  �صيجما"   6" منهجية  ب��داي��ة  ت��ع��ود 

اجل������ودة الأم����ري����ك����ي، ف��ي��ل��ي��ب ك��رو���ص��ب��ى، 

ال�صهري  كتابة  يف  امل��ف��ه��وم  ذل��ك  ط��رح   عندما 

بينما   ،1979 عام  )Quality is Free( يف 

ر�صوخ  م��ن مرحلة  الن��ت��ق��ال  ب��داي��ات  ت��رج��ع 

الأفكار واملفاهيم والنظريات اإىل حيز الواقع 

املبادرة  كانت  حيث   ،1980 عام  اإىل  الفعلي 

اأداء  لتح�صني  التطبيقي  امل�صتوى  على  الأوىل 

التنفيذي ل�رشكة  العمل بال�رشكات من املدير 

اإىل  للو�صول  التخطيط  بهدف  "موتورل"، 

يف  ال�����وارد  ال��ف�����ص��ل  اأو  اخل��ط��اأ  ن�صبة  تقليل 

�صفر  اإىل  ���ص��ن��وات  خم�ص  خ���الل  امل��ن��ت��ج��ات 

تقريبًا.

و�رشكة  "هانيويل"،  ���رشك��ة  بعدها  وق��ام��ت 

"جرنال الكرتيك" با�صتخدام هذه املنهجية يف 

عملية الت�صنيع مع حتقيق العديد من النتائج 

الإيجابية والوفورات املالية، وقامت الأخرية 

جناحًا  وحققت  املجال،  هذا  يف  كبري  بتطوير 

كبريًا فيه، حيث و�صل عدد اخلراء العاملني 

�صيجما   6 اأحزمة  على  احلا�صلني  بال�رشكة 

4000 خبريًا، و10.000  اإىل   2001 يف عام 

ع���ام���ل حت���ت ال���ت���دري���ب، وم���ن���ذ ذل����ك احل��ني 

منهجية  ال��ع��امل  ح��ول  ال�رشكات  مئات   تبنت 

"6 �صيجما" لإجناز اأعمالها.

بداية ال� "6 �سيجما"

خطة عمل لتطبيق 

برنامج "6 سيجما" 

في مختلف 

قطاعات الشركة

حملة توعوية عبر 

الوسائل اإللكترونية 

للشركة للتعريف 

بمنهجية "6 سيجما"

خراتهم  وا�صتغالل  مهاراتهم  �صقل  اأجل  من 

يف  العمليات  وتطوير  الأداء  ج��ودة  يخدم  مبا 

الدائرة  �صتعتمد  ذلك،  اإىل  اإ�صافة  قطاعاتهم، 

 6" م�����ص��اري��ع  ث��الث��ة  اإىل  م�����رشوع��ني  اإجن�����از 

لكل  الأخ�رش-  احل��زام  مب�صتوى   – �صيجما" 

م��ت��درب ك��م��ع��ي��ار اأ���ص��ا���ص��ي ل��ل��رت���ص��ح ل��ل��دورة 

التدريبية اخلا�صة مب�صتوى احلزام الأ�صود يف 

امل�صتقبل القريب.

عوامل النجاح

واأكد ملك اأن اأهم عوامل جناح هذه امل�صاريع 

جانب  م��ن  الإداري  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  يتمّثل 

الدوائر،  ومدراء  املخت�صني  الأق�صام  روؤ�صاء 

ل��دوائ��ره��م،  التابعني  امل��ت��درب��ني  حتفيز  ع��ر 

وت��ه��ي��ئ��ة ك��اف��ة ���ص��ب��ل ال��ن��ج��اح ل��ه��م م��ن وق��ت 

ال�رشكة  اإدارة  ب��اأن  علما  وخ���رات،  وم���وارد 

بالغًا،  اه��ت��م��ام��ًا  املنهجية  ه��ذه  تطبيق  ت��ويل 

وتقوم ممثلة يف دائرة م�صاندة الإدارة – ق�صم 

الفني  الدعم  بتوفري  العمل-  اآل��ي��ات  حت�صني 

خالل  من  وذل��ك  املتدربني،  ه��وؤلء  مل�رشوعات 

امل�صاريع  ل�صري  واملراقبة  واملتابعة  الإ�رشاف 

�صمن املراحل اخلم�صة املوؤهلة للح�صول على 

متطلبات  مع  وبالتوافق  املعتمدة،  ال�صهادة 

اجلهة العاملية املانحة لها.
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بالتوازي مع تنفيذها م�ساريع �سخمة لزيادة القدرة 

التكريرية، حتر�س �سركة البرتول الوطنية الكويتية 

وال�سالمة  ال�سحة  اأنظمة  ومراجعة  تطوير  على 

والبيئة ب�سكل م�ستمر، ملواكبة اأحدث الُنظم التقنية 

منعاً  وذلك  العاملي،  امل�ستوى  على  والتكنولوجية 

يف  الأع��م��ال  وتنفيذ  املخاطر،  وتقليل  ل��ل��ح��وادث، 

امل�سايف وكافة املن�ساآت الأخرى بطريقة اآمنة.

وتهتم ال�سركة كثريًا بتعزيز ثقافة ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة بني موظفيها ومقاوليها، لذلك ٌتكرم الإدارة 

العليا �سنوياً اأ�سحاب املبادرات اخلالقة واملوظفني 

املتميزين، ممن ُي�سهمون يف حتقيق هذا الهدف.

حصلت على حصلت على 

المركز األول للعام المركز األول للعام 

20202020//20212021 عن فئة  عن فئة 
موظفي الشركةموظفي الشركة

�سوابط التدخني

التنفيذي  الرئي�ص  عن  ونيابة  الإط��ار،  هذا  ويف 

م نائب الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون  وليد البدر، كرَّ

الإداري����ة وال��ت��ج��اري��ة ع��اه��د اخل��ري��ف، مراقب 

التجارية  الدائرة  من  اخلارجي  التن�صيق   اأول 

الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  حل�صولها  ع��ب��داهلل،  ن��اه��د 

ال�صحة  جم���ال  يف   13 ال����  ال��رئ��ي�����ص  جل���ائ���زة 

وال�صالمة والبيئة للعام 2021/2020، عن فئة 

تكريم ناهد عبدالّل
لفوزها بجائزة الرئيس للصحة والسالمة والبيئة

التقدم  من  املزيد  لها  متمنيًا  ال�رشكة،  موظفي 

والنجاح.

وللوقوف على الأفكار التي قدمتها، التقت جملة 

اأنها  اإىل  اأ�صارت  حيث  عبداهلل،  ناهد  "الوطنية" 

قدمت الكثري من الأعمال واملبادرات التي مكنتها 

من احل�صول على هذه اجلائزة، ومنها: ت�صميم 

"رول اأب" باللغتني العربية والجنليزية، يخ�ص 

على  التدخني، مت و�صعه  ا�صرتاطات و�صوابط 

الدائرة  ملدخلي  واجلنوبي  ال�صمايل  اجلانبني 

التجارية، وت�صميم مل�صق يو�صع على طفايات 

ال�صجائر يف مرافق ال�رشكة.

ع�ر�س تقدميي

اأنها �صممت كذلك �رشيحة  واأ�صافت العبداهلل، 

التجارية،  ل��ل��دائ��رة  قدمتها  ت��ق��دمي��ي،  ع��ر���ص 

خالل  من  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  ودائ��رة 

م كفقرة �صالمة يف بداية  نظام "املاك�صيمو"، تقدَّ

إنجازات
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ح�صلت ناهد عبداهلل على املركز الثالث جلائزة 

املجموعات،  لفئة  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

البيئي  التطوعي  الفريق  اأع�صاء  من  كونها 

)GO To Green(، وم�صاهماتها يف تنظيف 

منطقة ال�صويخات، ومتثيلها لل�رشكة يف زراعة 

�صتالت يف جممع "البوليفارد" مبنطقة ال�صاملية 

"زرع �صجرة يف وطني"، حيث مت  حتت �صعار 

مت  التي  احلملة،  ه��ذه  خ��الل  �صتلة   500 زرع 

تنظيمها خالل فراير 2019.

املركز الثالث لفئة املجموعات

اأ�صحاب  م��ن  ال�رشكة  زوار  م��ع  اجتماع  اأي 

وتعر�ص  امل�صايف،  ملوظفي  حتى  اأو  امل�صلحة، 

بقائدي  والتعريف  لل�رشكة،  ال��ط��وارئ  خطة 

الهاتف،  ورق��م  ال���ص��م،  من حيث:  ال��ط��وارئ، 

للتوا�صل معهم يف حالت الطوارئ، كما قامت 

ا�صتخدام  ُي�صجع  بو�صرت  ول�صق  بت�صميم 

املن�صفة الكهربائية، بدًل من املحارم الورقية يف 

دورات املياه اخلا�صة بالن�صاء باجلناح ال�صمايل 

تقدميها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��دائ��رة  م��ن 

خطة  بخ�صو�ص  التجارية  ل��ل��دائ��رة  م��ق��رتح��ًا 

ال�صحة  لدائرة  ومقرتح  الدائرة،  يف  الطوارئ 

النقال  الهاتف  رقم  لإ�صافة  والبيئة  وال�صالمة 

اإىل  هذا  الداخلي،  الرقم  مع  الطوارئ  لقائدي 

وال�صالمة  ال�صحة  ل��دائ��رة  مقرتح  تقدمي  جانب 

"عالقة  على  ال��ط��وارئ  اأرق����ام  لطباعة  وال��ب��ي��ئ��ة، 

املن�صاآت،  اآمن  عمليات  اأرق��ام:  ت�صمنت  مفاتيح"، 

وق�صم  الأح���م���دي،  ميناء  مل�صفاة  الأم���ن  وق�صم 

مل�صفاة  الأمن  وق�صم  عبداهلل،  ميناء  مل�صفاة  الأمن 

ال�صعيبة.

عن�سر ن�سائي

ويف هذا اجلانب، قدمت عبداهلل مقرتحًا لدائرة 

توفر  ب�����رشورة  والبيئة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة 

عن�رش ن�صائي كاإحدى قائدي عمليات الطوارئ، 

للدائرة  م��ق��رتح  ت��ق��دمي  م��ع  مل�صقًا  و�صممت 

التجارية بخ�صو�ص حتديد خمارج الطوارئ يف 

الدائرة باللغتني العربية والجنليزية، ومقرتح 

ال�صحة  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف  ال�����دورات  ب��اأه��م  اآخ����ر 

وال�صالمة والبيئة وال�صيرالية ملوظفي الدائرة 

و�صعه  مت  مل�صق  وت�صميم  التعيني،  حديثي 

على اأبواب غرف اجتماعات الدائرة يحث على 

توفري الطاقة الكهربائية.

تدوير الأجهزة

 وب��اع��ت��ب��اره��ا ع�������ص���وًا يف ال���ف���ري���ق ال��ت��ط��وع��ي 

مقرتحًا  ع��ب��داهلل  م��ت  ق��دَّ  ،)GO To Green(

وتقنية  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  ل��دوائ��ر: 

تدوير  لإع���ادة  العامة،  واخل��دم��ات  املعلومات، 

الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية غري امل�صتخدمة 

 ،)Enviroserve( ���رشك��ة  ع��ر  ال�����رشك��ة  يف 

ب��اإع��ادة  املعنية  ال�����رشك��ات  اأح����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

تدوير النفايات الناجتة عن الأجهزة الكهربائية 

والإلكرتونية، وذلك للحفاظ على البيئة.

 Go To( البيئي  التطوعي  الفريق  اأن  يذكر 

اأك��ادمي��ي��ة  م��ن   2017 ع���ام  ت��خ��رج   )Green

"فولنتريز" للتاأ�صي�ص والتاأهيل التطوعي.

الكهربائية  الأج���ه���زة  ت��دوي��ر  اإع����ادة  وي��ح��ق��ق 

والإلكرتونية الآتي:

الكويتي  املجتمع  وتثقيف  ال��وع��ي  ن�����رش   -1

باملخاطر الناجتة من النفايات الإلكرتونية.

2- احلد من التلوث البيئي الناجت من النفايات 

الإلكرتونية. 

النافع  غري  ال�صتهالك  ف��رتات  من  التقليل   -3

لالأجهزة الإلكرتونية والكهربائية.

غري  الأج��ه��زة  لتجميع  حديثة  ط��رق  اإيجاد   -4

امل�صتخدمة والتالفة.

للحفاظ  الإلكرتونية  النفايات  تدوير  اإع��ادة   -5

على املوارد البيئة.

  تكرمي ناهد عبداهلل حل�صولها على املركز الأول جلائزة الرئي�ص يف ال�صحة وال�صالمة والبيئة 
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الأم������وال، عندما  غ�����ص��ل  ع��م��ل��ي��ات  ال��رق��م��ي يف 

العملة  ه��ذه  اإط��الق  و�صلبيات  اإيجابيات  ُيقّيم 

الفرتا�صية يف ال�صهور املقبلة.

م�صاورات  الأوروب����ي"  "املركزي  و�صيطلق 

املقبلة،  ال��ف��رتة  خ���الل  اأ���ص��ه��ر   3 ل���  ت�صتمر 

ج��دوى  ح��ول  اخ��ت��ب��ارات  �صل�صلة  و�صيجري 

بحلول  ق��رار  اتخاذ  بهدف  الرقمي،  اليورو 

�صيطلق  ك���ان  اإن  ب�����ص��اأن   2021 منت�صف 

امل�رشوع، اأم �صيكون هناك تاأجيل.

اليورو  يدخل  اأن  يتوقع  ل  التقارير،  ووف��ق 

ال�صتخدام يف وقت قريب، وقد  الرقمي حيز 

اإيداع مبا�سر

�صي�صمح  ال��رق��م��ي،  ال��ي��ورو  ���ص��دور  ويف ح��ال 

لدى  مبا�رشة  ب��الإي��داع  م��رة،  ل��الأف��راد، ولأول 

البنك املركزي الأوروب��ي، وقد يكون ذلك اأكر 

اأمانًا من اإيداع الأموال لدى امل�صارف التجارية 

التي قد تتعر�ص لالإفال�ص اأو ال�رشقة.

ال��ن��ق��ود، ميكن الح��ت��ف��اظ بهذه  وع��ل��ى غ���رار 

امل�رشفية  املنظومة  خ���ارج  الرقمية  العملة 

ي�صمح  اأن  ذل��ك  �صاأن  وم��ن  رقمية،  حمفظة  يف 

الدفع  بعمليات  القيام  وال�����رشك��ات  ل��الأف��راد 

اليومية بطريقة �رشيعة و�صهلة واآمنة.

الأوروب��ي �صدر  املركزي  للبنك  تقرير  واأك��د 

م���وؤخ���رًا ب�����ص��اأن الأم�����وال الف��رتا���ص��ي��ة، اأن 

ولن  للنقود  مكّماًل  �صيكون  الرقمي  اليورو 

اأو  اإ���ص��دار  ميكن  اأن���ه  مبينًا  مكانها،  ي��ح��ّل 

با�صتخدام  الرقمي  ال��ي��ورو  مبالغ  حت��وي��ل 

با�صم  امل��ع��روف��ة  احل�صابات  �صجالت  تقنية 

وهي  الكتل"،  "�صل�صلة  اأو  ت�صني"،  "بلوك 

العمالت  عليها  تعتمد  عامة  بيانات  ق��اع��دة 

املُ�صفرة.

واأو�صح التقرير اأنه �صينظر يف امل�صائل املرتبطة 

اليورو  ا�صتخدام  باخل�صو�صية، و�صمان عدم 

جت���ري امل�����س��اورات والخ��ت��ب��ارات 

املركزي  البنك  اأروق��ة  داخ��ل  بجدية 

ب�ساأن  ق��رار  لّتخاذ  �سعياً  الأوروب���ي 

العملة  ل��دول  رقمي"  "ي��ورو  اإ���س��دار 

املوحدة ال� 19.

ُي�سّرع  وق��ت  يف  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�سي 

)كوفيد– 19( اخلطى نحو التخلي عن 

اإىل  بالإ�سافة  هذا  النقدية،  الأوراق 

مثل  م�سّفرة،  لعمالت  الهائل  ال�سعود 

"البيتكوين".
اأو  ال���رق���م���ي،  ال���ي���ورو  و���س��ي��ك��ون 

اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة  "الف��رتا���س��ي" 
وقطعها  النقدية  اليورو  اأوراق  من 

املعدنية يكفله "املركزي الأوروبي".

اليورو الرقمي
هل يبصر النور قريباً ؟

تفشي تفشي ""كوفيد كوفيد ––  1919""  

سّرع الخطى نحو سّرع الخطى نحو 

التخلي عن التخلي عن 

العمالت النقديةالعمالت النقدية

تقنيات
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  اليورو الرقمي يهدد العمالت النقدية يف دول الحتاد الأوروبي

"المركزي األوروبي": 
العملة االفتراضية 

ستكون مكّملة للنقود 

ولن تحّل مكانها

شركة "فيسبوك" 

تستعد إلطالق 

عملتها الرقمية "ليبرا" 

على غرار "البيتكوين"

 4 اأو  و3  �صهرًا   18 ب��ني  م��ا  الأم���ر  ي�صتغرق 

�صنوات حتى يب�رش امل�رشوع النور.

الدفع الإلكرتوين

"يورومونيتور  ل�����رشك��ة  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����ص��ب 

ز تف�صي  اإنرتنا�صونال" لأبحاث ال�صوق، فقد عزَّ

الإلكرتونية  ال��دف��ع  عمليات   "19  – "كوفيد 

الأوراق  ا�صتخدام  امل�صتهلكني  جتّنب  ظل  يف 

النقدية والقطع املعدنية، خ�صية انتقال العدوى 

والإ�صابة بهذا الفريو�ص، حتى اأن اأملانيا التي 

امل�صهد  على  ت�صيطر  النقدية  الأوراق  تزال  ل 

العام  ه��ذا  م��رة  لأول  تعتمد  اأن  يتوقع  فيها، 

با�صتخدام  الأم����وال  دف��ع  على  كبري  ب�صكل 

البطاقات الئتمانية مقارنة بالنقود.

حول  اأخ���رى  مركزية  م�صارف  غ��رار  وعلى 

من  الأوروب��ي  املركزي  البنك  يخ�صى  العامل، 

الفرتا�صية  العمالت  رك��ب  ع��ن  يتخّلف  اأن 

ال��ت��ي اأ���ص��درت��ه��ا ج��ه��ات خ��ا���ص��ة ع��ل��ى غ��رار 

التي  العملة  وه��ي  "ليرا"،  اأو  "البيتكوين"، 

ينتظر اأن تطلقها �رشكة في�صبوك.

تراجع امل�سارف التقليدية

يف  املقيمني  م��ن  كبري  ع��دد  حت���ّول  ح��ال  ويف 

افرتا�صية  عمالت  ل�صتخدام  اليورو  منطقة 

تعمل خارج نطاق البنك املركزي الأوروبي، 

ف��ق��د ي��وؤث��ر ذل���ك ع��ل��ى م���دى ف��ع��ال��ي��ة ت��داب��ري 

�صيا�صاته النقدية.

لدى  القت�صاد  خبري  ي��رى  ال�صاأن،  ه��ذا  ويف 

فريدريك  ال����روات"،  لإدارة  "بكتيت  �رشكة 

دوكروزيت، اأن خطة �رشكة في�صبوك لإ�صدار 

عملة "ليرا" الرقمية، كانت من اأهم الأ�صباب 

املركزية  البنوك  تفكري  وت��رية  ���رّشع��ت  التي 

املختلفة يف م�صاألة اإ�صدار عمالت افرتا�صية.

الرقمية  ال��ع��م��الت  ق��وة  زي���ادة  اأن  واأ���ص��اف 

فتح  لتجنب  النا�ص  يدفع  قد  ي��وم،  بعد  يومًا 

الأم��ر  وه��ذا  التقليدية،  بالعمالت  ح�صابات 

امل�صارف  على  �صلبية  انعكا�صات  له  �صيكون 

اأن  املحتمل  ومن  اليورو،  منطقة  يف  التجارية 

يوؤدي اإىل اإ�صعافها، و�صتكون املخاطر اأكر يف 

اأوقات الأزمات عندما ُيف�ّصل املدخرون �صحب 

اأموالهم من امل�صارف التقليدية والهروب اإىل 

الأمان الذي يوفره اليورو الرقمي. 

"املركزي الأوروبي"  ولتجّنب ذلك، قد يقرتح 

احلد من مبالغ اليورو الرقمية التي ميكن لكل 

�صخ�ص امتالكها اأو ا�صتبدالها.

تقلبات العمالت الرقمية

وُتعد العمالت الرقمية ال�صادرة عن جهات اأو 

�رشكات خا�صة متقلبة للغاية، فمثاًل، خ�رشت 

منذ  تقريبًا  قيمتها  ن�صف  "البيتكوين"  عملة 

2017، عند  اأواخر عام  لها  اأعلى �صعر  بلغت 

20 األف دولر )نحو 17030 يورو(، لكن هذا 

مل مينع بع�ص امل�صارف املركزية حول العامل 

يف ال�صنوات الأخرية من النظر يف م�صاألة طرح 

تعرف  والتي  بها،  خا�صة  افرتا�صية  اأم��وال 

ب� "عملة البنك املركزي الرقمية"، كبديل ثابت 

املركزي  البنك  ب��داأ  حيث  خماطر،  يت�صمن  ل 

ال�صيني جتارب ا�صتخدام العملة الرقمية ب� 4 

فرن�صا  بنك  ي�صري  كما   ،2020 اأبريل  يف  مدن 

املركزي يف تنفيذ اختبارات م�صابهة.

اأما بنك اليابان املركزي فقد اأعلن اأنه �صيكّثف 

اأبحاثه يف هذا املجال، كما اأعلن بنك الت�صويات 

الدولية )�صبكة من امل�صارف املركزية العاملية( 

يف  للبحث  عمل  فريق  تاأ�صي�ص  يناير2020  يف 

م�صاألة العمالت الرقمية.

.)AFP( :امل�سدر
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واإمنا  للريا�صة،  لي�ص  ولكن  عليها،  احليوانات 

لتوليد الطاقة، حيث ا�صتخدم الفالحون الأملان 

الأح�صنة  عليها  ت�صري  ع��ج��الت  ب��ه��ا  م�صاية 

الآلت  ل��ت�����ص��غ��ي��ل  ال����الزم����ة  ال���ط���اق���ة  ل��ت��ول��ي��د 

الزراعية اخلفيفة، وذلك قبل ا�صتخدام الوقود 

الأحفوري.

ا�ستخدامات متعددة

يف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  للم�صاية  الأوىل  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت 

الأول  القرن  ب��اأواخ��ر  الرومانية  الإم��راط��وري��ة 

الأح��م��ال  رف��ع  ال��روم��ان  اأراد  عندما  امل��ي��الدي، 

كبرية  ُمفرغة  عجلة  حينها  ف��اخ��رتع��وا  الثقيلة، 

ي�صري بها عدد من الرجال من اأجل رفع الأ�صياء، 

وكان قطر عجلة امل�صي كبريًا، وهو ما ي�صمح برفع 

�صعف الأوزان املطلوبة بعدد اأقل من الرجال. 

ورغم تطورها ب�صكل كبري بعد ذلك وا�صتخدامها 

يف اأمور اأخرى، اإل اأنها ا�صتمرت ت�صتخدم لهذا 

الغر�ص حتى عام 1900.

لتجري  تعديلها  مت  ع�رش  التا�صع  ال��ق��رن  ويف 

مييل بع�س الأ�سخا�س اإىل ا�ستخدام جهاز امل�سي الكهربائي )امل�ساية الكهربائية(، 

رغبة يف فقدان الوزن، �سواء بامل�سي اأو اجلري، دون النظر اإىل الأ�سرار التي قد 

حال  )يف  والجهاد  التعب  وحالة  البعيد،  املدى  على  واملفا�سل  للركبة  ت�سببها 

طالت فرتة ا�ستخدامها(، لت�سعر وكاأنك تتعر�س للتعذيب.

وهذا ال�سعور بالتعب والإجهاد لي�س من قبيل امل�سادفة، فاإذا ما نظرنا اإىل تاريخ 

بداية  يف  امل�ساجني  تعذيب  يف  ا�ستخدمت  بالفعل  اأنها  �سنجد  الريا�سية،  امل�ساية 

الأ�سود  الريا�سية  امل�ساية  تاريخ  التايل  التقرير  ن�ستعر�س يف  �سوف  لذلك  الأمر، 

الذي ل يعرفه الكثري.

املشاية الرياضية
استخدمت كأداة تعذيب بالسجون

تم استخدام المشاية 

في اإلمبراطورية 

الرومانية لرفع 

األحمال الثقيلة

علوم 
وتكنولوجيا
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  ظهرت امل�صاية الريا�صية يف الأ�صواق كجهاز لأداء التمارين الريا�صية يف �صتينيات القرن املا�صي

السير البريطاني 

ويليام كوبيت 

استخدم جهاز المشي 

لتعذيب السجناء

روبرت بروس 

أدخل جهاز المشي 

في الطب ألول مرة 

عام 1952

�رشعة،  اأك��ر  لت�صبح  امل�صاية  تطوير  وا�صتمر 

ك��م��ا مت  ب�����ص��ه��ول��ة،  ف��ي��ت��ح��رك عليها احل�����ص��ان 

من  لتاأمني احل�صان  بق�صبان جانبية  تزويدها 

ال�صقوط.

ث��م ا���ص��ُت��خ��دم��ت ب��ع��د ذل���ك احل��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة 

على  لل�صري  واخل���راف،  كالكالب،  ال�صغرية، 

العمليات  ت��اأدي��ة  اأج���ل  اأ���ص��غ��ر، م��ن  م�����ص��اي��ات 

اليومية الب�صيطة، كطحن الغالل، وف�صل الزبد 

عن احلليب، وكانت امل�صاية ُتثبت اإما راأ�صيًا، اأو 

اأفقيًا مبيل قليل.

ال�ستخدام يف ال�سجون

وفقًا للموؤرخ والباحث بجامعة "كينت" الريطانية 

الريطاين،  ال�صري  اخ��رتع  فقد  كاريغان،  فيبار 

القرن  اأوائ��ل  يف  للم�صي  جهازًا  كوبيت،  ويليام 

التا�صع ع�رش، وحتديدًا عام 1818م، ل�صتخدامه 

يف  ا�صتخدامه  وا�صتمر  ال�صجناء،  لتعذيب  اأداًة 

تلك املهمة ع�رشات الأعوام.

وقد تطورت اأداة التعذيب هذه على مر ال�صنني 

بادئ  يف  كانت  اإذ  اأفقيًا،  عليها  امل�صي  لي�صبح 

الأمر تتكون من �صالمل معلقة على عجلة عمالقة، 

ي�صعد ال�صجناء عليها من اأجل حتريك العجلة، 

اأوقاتًا طويلة يف ال�صعود على  وكانوا يق�صون 

ال�صالمل، مبا يعادل م�صي اآلف الأقدام.

التي  والإ�صابات  الأمرا�ص  من  الرغم  وعلى 

حلقت بال�صجناء، اإل اأن ال�صجون يف بريطانيا 

وال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة مل ت��ع��زف 

ال�صجناء  ل��ع��ق��اب  الأج���ه���زة  ت��ل��ك  ����رشاء  ع��ن 

الريطاين  القانون  حظر  اأن  اإىل  امل�صاغبني، 

للعقاب  الأج��ه��زة  تلك  ا�صتخدام   1902 ع��ام 

عن  اأمريكا  يف  ال�صجون  وتوقفت  اجلنائي، 

حملها  وح��ل  تدريجيًا،  الآل���ة  تلك  ا�صتخدام 

العام،  النفع  ذات  الأخ��رى  املهام  من  العديد 

ال��ق��ط��ن يف  ال�����ص��خ��ور، وج��ن��ي  م��ث��ل: تك�صري 

املوا�صم املختلفة.

 2000 اأكر من  وكان ال�صجني الواحد يحرق 

يعو�صه  م��ا ل  ال��ي��وم، وه��و  �صعرًا ح��راري��ًا يف 

الروائي  ويعد  ال�صجون،  يف  الغذائي  النظام 

وايلد،  اأو�صكار  الأيرلندي  امل�رشحي  واملوؤلف 

الو�صيلة،  بتلك  للعقاب  خ�صعوا  م��ن  اأ�صهر 

ه��ذا  ا�صتخدمت  ال��ت��ي  ال�����ص��ج��ون  اأب����رز  وم���ن 

النوع من العقاب �صجن "بريك�صتون"، و�صجن 

"بنتوفيل" يف لندن.

التكفري عن الأخطاء

الأمريكية  ال�صجون  يف  امل�صي  ج��ه��از  وك���ان 

وطولها  اأق��دام،  �صت  قطرها  عجلة  عن  عبارة 

العجلة  م�صتوى حمور  نف�ص  وعلى  قدمًا،   25

بالدوران،  للعجلة  لي�صمحوا  ال�صجناء  يتحرك 

وي�صتمر ال�صجني الواحد يف التحرك لدقيقتني، 

مكانه  ليتحرك  اجلر�ص،  يدق  عندما  ويتوقف 

�صجني اآخر، وي�صتمر التبادل بني ال�صجناء ملدة 

ال�صجني  وكان  يوميًا،  �صاعات  �صت  اإىل  ت�صل 

2500 قدمًا يف ال�صاعة تقريبًا،  مي�صي م�صافة 

كان  ولكن  فائدة،  بال  العجلة  دوران  يكن  ومل 

الذرة،  الطاقة لطحن  اإنتاج  الهدف من ورائه 

و�صخ املياه.

كان  اجل��ه��از  اأن  اإىل  امل��وؤرخ��ني  بع�ص  واأ���ص��ار 

عن  "التكفري  نظرية  تطبيق  اأج��ل  م��ن  للعقاب 

الأخطاء يتحقق من خالل العمل ال�صاق".

ومن النظريات ال�صائدة اأي�صًا، اأن اخرتاع تلك 

امل�صاية كان الغر�ص الأ�صا�صي منه دعم احلالة 
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احل��رب  ان��ت��ه��اء  بعد  لريطانيا،  الق��ت�����ص��ادي��ة 

ع��ام  وف��رن�����ص��ا  بريطانيا  ب��ني  م��ا  النابليونية 

كوبيت،  ويليام  م  قدَّ املنطلق  هذا  ومن   ،1815

هذا اجلهاز اإىل ال�صجون، لإرغام امل�صاجني على 

توليد الطاقة الالزمة لت�صغيل الطواحني.

ا�ستخدامات طبية

اأدخل طبيب القلب يف جامعة وا�صنطن باأمريكا، 

يف  الريا�صي  امل�صي  جهاز  برو�ص،  روب��رت  د. 

الطب لأول مرة عام 1952، وا�صتخدمه خالل 

لقيا�ص  املجهود،  القلب حتت  ت�صخي�ص  اإج��راء 

قدرة القلب على ال�صتجابة لالإجهاد اخلارجي.

املري�ص  تو�صيل  ط��ري��ق  ع��ن  اجل��ه��از  وي��ع��م��ل 

يتحرك  ث��م  القلب،  كهربائية  تخطيط  بجهاز 

ال��الزم  امل��ج��ه��ود  ل��ب��ذل  امل�صاية  على  ذل��ك  بعد 

للتخطيط، وميكن للجهاز بتلك الطريقة الك�صف 

اأو مروره  بذبحة �صدرية،  املري�ص  اإ�صابة  عن 

باأزمة قلبية �صابقًا، كما ميكنه معرفة العالمات 

املبكرة ملر�ص ال�رشيان التاجي.

ال�ستخدام الريا�سي

ظهرت امل�صاية الريا�صية يف الأ�صواق كجهاز لأداء 

املا�صي  القرن  �صتينيات  يف  الريا�صية  التمارين 

وحتديدًا يف عام 1968، وكان ذلك نتيجة التعاون 

ومهند�ص  كوبر،  كينيث  د.  الأمريكي  العامل  بني 

الريطاين، ويليام �صتوب، حيث طورا  امليكانيكا 

واعُتر  الريا�صي،  ال�صتخدام  اأجل  من  امل�صاية 

ذلك ثورة يف �صناعة الأجهزة الريا�صية.

اأنواع غري ماألوفة

اأ�صكال  يف  امل�صاية  ظهرت  ال��وق��ت  م��رور  وم��ع 

والتي  املكتبية،  امل�صاية  منها،  متعددة  واأن��واع 

ت�صاعد على ممار�صة الريا�صة يف مكاتب العمل، 

من  ميكنك  مكتبي  ب�صطح  م���زودة  اإن��ه��ا  حيث 

علمية  درا���ص��ة  هناك  لكن  امل�صي،  اأث��ن��اء  العمل 

ن�رشتها جامعة "بريغهام يونغ" الأمريكية عام 

الرتكيز  ُتقلل  امل�صاية  تلك  اأن  وج��دت   ،2015

وتزيد من فر�ص اخلطاأ اأثناء العمل.

املائية،  امل�صاية  اأي�صًا،  امل�صايات  اأن��واع  وم��ن 

وُتثبت  لل�صداأ،  منعًا  ف���ولذي  ب��اإط��ار  وتتميز 

ع��ادة  وت�صتخدم  ال�صباحة،  حمام  اأر�صية  يف 

التخل�ص  على  وت�صاعد  ال��ري��ا���ص��ي،  ال��ط��ب  يف 

ال�صغط  ب�صبب  والع�صالت  املفا�صل  اآلم  من 

الهيدرو�صتاتيكي الطبيعي للماء.

امل�ساية الدراجة

درج��ة  اإىل  امل�صايات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وي��رق��ى 

يجمع  حيث  جديد،  اخ��رتاع  �صكل  يف  التحور 

امل�سدر: 

األمريكية"  الثقافة  في  "الرياضة  كتاب 
للمؤلف جويس دنكان – عام 2004.

  امل�صاية الدراجة تتحرك بامل�صي ولي�ص التبديل ويطلق عليها "لوبي فيت"

ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل�����ص��اي��ات ب���ني ا���ص��ت��خ��دام 

امل�صاية العادية والتنزه يف الطبيعة با�صتخدام 

ال���دراج���ات، فهي ع��ب��ارة ع��ن دراج����ة، ولكن 

عليها  ويطلق  التبديل  ولي�ص  بامل�صي  تتحرك 

."lopifit - لوبي فيت"

املخرتع  امل�صايات  من  النوع  هذا  ابتكر  وقد 

ال��ه��ول��ن��دي ب��ري��ن ب��رج��م�����ص��رت، وال����ذي ق��ام 

بت�صنيع 5 مناذج منها يف منزله الواقع باأحد 

ا�صتقر  اأن  اإىل  هولندا،  يف  ال�صغرية  القرى 

ع��ل��ى من���وذج م��ث��ايل مت ط��رح��ه يف الأ���ص��واق 

بنهاية عام 2016.

عندما  الفكرة  برجم�صرت،  برين  ج���اءت،  وق��د 

كان يرغب يف امل�صي ومل يجد اأمامه غري امل�صاية 

يريد  الوقت  نف�ص  يف  ك��ان  ولكنه  الكهربائية، 

الهوائية  ال��دراج��ة  راكبًا  املنزل  من  يخرج  اأن 

ا�صتوحى  هنا  ومن  الهواء،  بع�ص  ل�صتن�صاق 

كيفية تنفيذ الخرتاع اجلديد.
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مواكبة التطور

قانون  م��ن   555 امل���ادة  يف  املُ�����رشع  اأورد  وق��د 

التجارة رقم 68 ل�صنة 1960 تعريفًا و�صوابط 

يتوقف  اأن  يف  تتلخ�ص  الإفال�ص،  حالة  لتحقق 

عن  ينبئ  مبا  التجارية  ديونه  دفع  عن  التاجر 

ا�صطراب مركزه املايل، ومن ثم تق�صي املحكمة 

)الدائرة التجارية( باإ�صهار اإفال�صه )التاجر/

وبدون  املعجل،  النفاذ  واجب  بحكم  ال�رشكة( 

كفالة مادة 564 من ذات القانون.

ن�صو�ص  ذات  ال�رشكات  اإفال�ص  على  وت�رشي 

اإليها  م�صافًا  ب��ال��ق��ان��ون،  ال����واردة  الإف��ال���ص 

ال�رشكات  بطبيعة  اخلا�صة  الن�صو�ص  بع�ص 

اإلفالس
بين النهج القديم .. والفكر الحديث

له،  بالن�سبة  الإع��دام  مبنزلة  يكون  قد  التاجر،  اإفال�س  باإ�سهار  احلكم 

فبمجرد �سدور هذا احلكم ُتغلَّ َيُدُه عن الت�سرف يف اأي اأموال اأو اأ�سول 

اإدارتها وبيعها وت�سديد ديونه وفقاً  ميلكها، وتتوىل املحكمة ومعاونيها 

لقواعد التنفيذ اجلماعي املن�سو�س عليها يف القانون.

قانون 71 لسنة 

2020 يواكب 
التطور ويتوافق 

مع العالم المنفتح

بقلم: د. اأمين عبداملالك

م�صت�صار بالدائرة القانونية

واآثار احلكم على ال�رشكاء فيها والقائمني على 

اإدارتها )املواد 670 – 684(.

ملواجهة  خ��ط��وات  الكويت  دول��ة  ات��خ��ذت  وق��د 

التطور  ال��ت�����رشي��ع احل����ايل، وم��واك��ب��ة  ع��ي��وب 

والنهج احلديث الذي يتوافق مع العامل املنفتح 

اإ�صدار  خالل  من  املت�صعبة  الدولية  والعالقات 

من 
القانون
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القانون الجديد 

يحقق طفرة 

اقتصادية 

في البالد 

يعيب القانون 

الحالي طول مدة 

التفليسة التي 

تصل إلى 5 سنوات 

  قانون الإفال�ص اجلديد ي�صاهم يف تطوير احلزمة الت�رشيعية القت�صادية لدولة الكويت

2020، والذي ُن�رش يف  71 ل�صنة  القانون رقم 

 ،2020 اأكتوبر   25 بتاريخ  الر�صمية  اجلريدة 

ويتوقع اأن يحقق طفرة اقت�صادية يف البالد. 

ال�صاد�صة  م��ادت��ه  يف  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  ون�����ص 

اأ�صهر  ثالثة  بعد  )القانون(  به  ُيعمل  اأن  على 

اجلريدة  يف  التنفيذية  الالئحة  ن�رش  تاريخ  من 

التجارة  وزير  امل�رشع  اأمهل  والتي  الر�صمية، 

وال�صناعة �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�رش القانون 

ل�����ص��دوره��ا، اإ���ص��اف��ة اإىل ال���ق���رارات ال��الزم��ة 

لتطبيق اأحكام القانون.

ملاذا قانون جديد؟

الإفال�ص احل��ايل، وال��ذي يطبق  يعيب قانون 

التي  التفلي�صة  م��دة  ط��ول   1980 ع��ام  منذ 

يف  ت��زي��د،  وق���د  ���ص��ن��وات،  خم�ص  اإىل  ت�صل 

املح�صلة من  الأم��وال  ن�صبة  معدل   اأن  حني 

ن�صو�صه  واأن   ،%  34 تتعدى  ل  الدائنني 

ا�صطراب  ب�صبب  املتعر  املدين  بني  مل متيز 

التاجر  وبني  والك�صاد،  التجارية  الظروف 

وبالتايل  والحتيال،  التدلي�ص  ب�صبب  املتعر 

ف��ال��ق��ان��ون احل����ايل ل���ه م�����ردود ���ص��ل��ب��ي على 

امل�رشفية،  والأج��ه��زة  وامل��دن��ي��ني  ال��دائ��ن��ني 

وي�����رش ال��ن��ظ��ام الق��ت�����ص��ادي ع��م��وم��ًا، ومن 

ث��م ظ��ه��رت احل��اج��ة اإىل ت��ط��وي��ره واإع����ادة 

ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه، ف�����ص��اًل ع��ن �����رشورة مواكبة 

العاملي القت�صادي لفكرة الإفال�ص،  التطور 

وحم��اول��ة ح��م��اي��ة امل�����رشوع��ات وال��ك��ي��ان��ات 

املتو�صطة  خ�صو�صًا  اجل���ادة،  القت�صادية 

وال�صغرية، اإذ ُيعد هذا الأمر من اأهم اأهداف 

للتنمية،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  وخطتها  ال��دول��ة 

اآلياتها،  و�صبط  القت�صادية  البيئة  وتنقية 

وهذا القانون هو اأحد مقومات هذه اخلطة.

ووف���ق���ًا ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم احل��دي��ث ف����اإن اإ���ص��ه��ار 

الإفال�ص هو احلل الأخري عندما تعجز احللول 

الأخرى عن انت�صال التاجر من عرته وتعوميه 

اأو اإنعا�صه.

تطور ت�سريعي

وقد �صهدت الكويت موؤخرًا طفرة يف الت�رشيعات 

القت�صادية و�صدور قوانني نتج عنها تاأ�صي�ص 

ا�صتثمارات  ت�صمنت  �رشكة  األ��ف   51 ح��وايل 

جديدة اأتاحت العديد من فر�ص العمل.

ويف ه��ذا الط��ار ف��ان قانون الإف��ال���ص اجلديد 

على  واأب��رزه��ا  املطروحة  القوانني  اأه��م  يعد 

الإط��الق، وُتعلق الآم��ال عليه يف حتقيق املزيد 

القت�صادية  الت�رشيعية  احلزمة  تطوير  من 

ل��ت��واك��ب ال��ت��غ��ي��ريات الق��ت�����ص��ادي��ة احل��ال��ي��ة، 

ت���اأث���ريات وت��ب��ع��ات  ع��ن  م��ا تك�صف  وت��الف��ى 

ُيعتر  حيث  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�صار 

طماأنة  ر�صالة  الوقت  ذات  يف  القانون  �صدور 

والدوليني،  املحليني  للم�صتثمرين  الدولة  من 

تعر  ملعاجلة  اأدوات  من  القانون  يحتويه  ملا 

عرته  م��ن  ان��ت�����ص��ال��ه  وحم�����اولت  امل�صتثمر 

بعدة طرق، ويف حال تعذر ذلك، فان القانون 

يحتوي على جدول زمني خمت�رش لإجراءات 

ب�صورة  ال��دي��ون  وت��وزي��ع  وت�صييل  الإف��ال���ص 

دقيقة وب�صيطة و�رشيعة.

مواد واأق�سام

اأب�����واب، ت�صمنت  ث��م��ان��ي��ة  ال��ق��ان��ون يف   ���ص��در 

308 مواد على النحو الآتي:
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  وجود كيان مفل�ص يف املنظومة القت�صادية يوؤثر على الكيانات املتعاملة معه

صدور القانون خالل 

أزمة "كورونا" 

رسالة طمأنة 

للمستثمرين

القانون تم 

تقسيمه إلى 

ثمانية أبواب 

تشمل 308 مواد 

الباب الأول، يت�صمن امل�صطلحات والتعريفات.

الباب الثاين، ي�صمل نطاق التطبيق، واإجراءات 

اإع���ادة  اأو  ال��وق��ائ��ي��ة  الت�صوية  بطلب  ال��ت��ق��دم 

الهيكلة اأو الإفال�ص، واآليات التعامل مع الأمني 

واملراقب واملفت�ص من حقوق وواجبات.

الت�صوية  لأح���ك���ام  ُخ�����ص�����ص  ال��ث��ال��ث،  ال��ب��اب 

الوقائية من افتتاحها حتى املوافقة والت�صديق 

عليها وتنفيذها واإنهائها.

من  الهيكلة  اإعادة  نطاق  ت�صمن  الرابع،  الباب 

افتتاح الإج��راءات، وما يرتتب عليها من اآثار، 

والت�صديق عليها ومتابعتها حتى النتهاء.

الباب اخلام�ص، ي�صمل اإ�صهار الإفال�ص واآثاره، 

اإىل  واأع��م��ال��ه، و���ص��وًل  امل��دي��ن  اأم���وال  واإدارة 

اإقفال  ثم  وتوزيعها،  التفلي�صة  اأم��وال  ت�صفية 

الق�صائي  ال�صلح  التفلي�صة وانتهائها، وتنظيم 

ح��الت  م��ن  ي��ع��رتي��ه  وم���ا  املختلفة،  وم��راح��ل��ه 

لإبطاله اأو ف�صخه.

ال���ب���اب ال�����ص��اد���ص، ي��ح��ت��وي ع��ل��ى الأح���ك���ام 

امل�������ص���رتك���ة والإج������������راءات امل��ت��ب��ع��ة جت���اه 

وال�صرتداد،  بالت�صوية  واخلا�صة  الدائنني، 

اإفال�ص  يخ�ص  م��ا  ك��ل  على  اأي�صًا  ويحتوي 

وفر�ص  والت�صفية  احلل  ودعاوى  ال�رشكات 

ال�صغرية  امل�رشوعات  ومديونيات  احلرا�صة 

واملتو�صطة.

الباب ال�صابع، يت�صمن تنظيم اإجراءات التظلم 

وال�صتئناف والطعن على الإجراءات.

الباب الثامن، يحتوي على اجلرائم والعقوبات 

املرتبطة بالإفال�ص، و�صوابط رد العتبار.

ن�صو�ص  م��ن  ورد  مل��ا  التف�صيل  م��ن  ومل��زي��د 

الو�صائل  تعني  الهيكلة  اإع��ادة  فاإن  م�صتحدثة، 

الكيان  ال��ق��ان��ون��ي��ة احل��دي��ث��ة دول���ي���ًا لن��ت�����ص��ال 

على  للتغلب  وم�صاعدته  عرته  من  القت�صادي 

ا�صطراب مركزه املايل، ويكون ذلك عن طريق 

املالية  الناحية  من  ن�صاطه  لهيكلة  خطة  و�صع 

والإداري������ة وج��دول��ة دي��ون��ه، مب��ا ي��ع��د اإدخ���ال 

حتى  لفرتة  امل��رك��زة  العناية  لغرفة  امل�����رشوع 

للمنظومة  يعود  فانه  فاإن جنح  عافيته،  ي�صرتد 

ف�صل،  واإن  منتج وم�صتقر،  القت�صادية ككيان 

اإ�صهار  وهي  التالية،  اخلطوة  اإىل  النتقال  يتم 

الإفال�ص وت�صفية الديون.

يتبني  القانون اجلديد،  ن�صو�ص   وبا�صتقراء 

اأن��ه��ا اخ��ت�����رشت املُ����دد ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي كانت 

واإج���راءات  التقا�صي  اأم��د  اإط��ال��ة  يف  تت�صبب 

ق�صرية  الفرتة  تلك  اأ�صبحت  حتى  الإفال�ص، 

وتخرج  الإف��ال���ص  ح��ال��ة  بها  لتنتهي  ن�صبيًا 

ال�صوق  من  املفل�ص(  )الكيان  ال�رشكة  خاللها 

القت�صادي، عندما ي�صبح ل اأمل يف اإ�صالحها، 

وب��ذل��ك ت����دور ع��ج��ل��ة ال���ص��ت��ث��م��ار خ��ال��ي��ة من 

متثل  املفل�صة  ال�رشكة  لكون  )نظرًا  ال�صوائب 

للدولة  الق��ت�����ص��ادي  اجل�صد  يف  فا�صد  ك��ي��ان 

ومديونيات  ن��زاع��ات  وج���وده  على  وي��رتت��ب 

عالقة وعقارات وم�صانع غري م�صتغلة بال�صكل 

الأمثل(، فالعمل التجاري يعتمد على الئتمان، 

وبالتايل وجود تاجر اأو �رشكة اأو كيان مفل�ص 

يف املنظومة القت�صادية يوؤدي اإىل تاأثر وتعر  

املفل�ص  واإخ��راج  معه،  املتعاملة  الكيانات  كل 

له  ي��ك��ون  م��وج��ودات��ه  وت�صفية  ال�����ص��وق  م��ن 

تاأثريًا اإيجابيًا على املنظومة كلها.
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الذي  الأمل  هي   ،)19  - )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  لقاحات 

الآث��ار  بعد  الطبيعية  حياتهم  اإىل  النا�س  ليعود  العامل،  ينتظره 

التي  اخلطرية،  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سحية  والتداعيات 

�سببها هذا الفريو�س.

ال�سموم  اأو  الدقيقة  الكائنات  يحتوي  )�سائل(  معلق  هو  واللقاح 

اخلاليا  اأو  امل�سادة  الأج�سام  اأو  املجزاأة  اأو  املقتولة  اأو  امل�سعفة 

الليمفاوية التي يتم اإعطاوؤها يف املقام الأول ملنع املر�س.

مناعة فّعالة

عامل  �صد  فّعالة  مناعة  مينح  اأن  للقاح  وميكن 

املناعة  ج��ه��از  ط��ري��ق حتفيز  ع��ن  م��ع��ني  ���ص��ار 

اللقاح  حتفيز  ومبجرد  العامل.  ه��ذا  ملهاجمة 

لالأج�صام  املنتجة  اخلاليا  تظل  املناعة،  جلهاز 

)اأو  البائية  اخل��الي��ا  ت�صمى  وال��ت��ي  امل�����ص��ادة، 

وجاهزة  ح�صا�صة  البائية(  الليمفاوية  اخلاليا 

لال�صتجابة للعامل يف حالة دخوله اإىل اجل�صم.

وُتعطى اللقاحات عادة عن طريق احلقن، ولكن 

ُيعطى بع�صها عن طريق الفم اأو حتى عن طريق 

الأنف )يف حالة لقاح الإنفلونزا(.

ويبدو اأن اللقاحات املطبقة على الأ�صطح املخاطية، 

املمرات  اأو  اله�صمية  القناة  ُتبطن  التي  تلك  مثل 

امل�صادة،  لالأج�صام  اأك��ر  ا�صتجابة  حُتّفز  الأنفية 

وقد تكون هذه الطريقة الأكر فعالية لإعطاء القاح.

اأول لقاح

اأول  جيرن،  اإدوارد  الريطاين  الطبيب  يعتر 

م��ن اك��ت�����ص��ف ل��ق��اح مل��ر���ص اجل����دري يف ع��ام 

بقلم: د. اأمني بدير 

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

البقر،  ج���دري  ف��ريو���ص  م�صتخدمًا   1796

كان  ال��ذي  املر�ص  ه��ذا  �صد  احلماية  لتوفري 

منت�رشًا بني الأطفال يف ذلك الوقت.

التطعيم  مبداأ  تطبيق  ال�صتخدام، مت  هذا  وقبل 

من قبل الأطباء الآ�صيويني الذين اأعطوا الأطفال 

الذين  الأ���ص��خ��ا���ص  اآف���ات  م��ن  ق�����ص��ورًا جمففة 

يعانون من مر�ص اجلدري للحماية من املر�ص.

الدقيقة  الأح��ي��اء  ع��امل  اأظ��ه��ر   1881 ع��ام  ويف 

�صد  التح�صني  ب��ا���ص��ت��ور،  ل��وي�����ص  الفرن�صي 

لقاحات كورونا
يعتمد جميعها على بروتين سي المنشط 

صحة

اللقاح يمنح مناعة اللقاح يمنح مناعة 

فّعالة ضد عامل فّعالة ضد عامل 

ضار بتحفيز ضار بتحفيز 

جهاز المناعةجهاز المناعة
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لقاح لقاح ""أسترازينيكاأسترازينيكا""  

يهدف إلى جعل يهدف إلى جعل 

الجسم ينتج الجسم ينتج 

لقاحات خاصة به لقاحات خاصة به 

  �صاعد التقدم يف التقنيات املخترية على حتديد جينات الكائنات احلية الدقيقة امل�صببة للمر�ص

الدماغ،  التهاب  اأن���واع  وبع�ص  )ب(،  الكبد 

والتيفو�ص.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ب��ع�����ص ه���ذه ال��ل��ق��اح��ات 

ت�صتخدم  اأنها  اأو   ،%  100 من  اأق��ل  فعاليتها 

فقط يف الفئات ال�صكانية املُعر�صة خلطر كبري، 

اإل اأنها توفر حماية مناعية ُمهمة ب�صكل خا�ص 

اللتهابات  عك�ص  على  لأنها  الفريو�صات،  �صد 

البكتريية ل ت�صتجيب للم�صادات احليوية.

اأنواع اللقاحات 

ابتكار  يف  اللقاحات  تطوير  يف  التحدي  يتمثل 

اإ�صابة  لقاح قوي مبا يكفي لدرء العدوى دون 

الفرد باأعرا�ص جانبية خطرية.

اأنواعًا  الباحثون  ابتكر  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا 

خمتلفة من اللقاحات، منها اللقاحات ال�صعيفة 

اأو املوهنة التي حتتوي على كائنات دقيقة فقدت 

ولكنها  خطري،  مر�ص  يف  الت�صبب  على  القدرة 

حتتفظ بالقدرة على حتفيز املناعة، وت�صمل هذه 

الأطفال  و�صلل  والنكاف،  احل�صبة،  اللقاحات: 

)لقاح �صابني(، واحل�صبة الأملانية، وال�صل.

وه��ن��اك ال��ل��ق��اح��ات املُ��ع��ط��ل��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 

اأو  باحلرارة  تعطيلها  اأو  قتلها  مت  حية  كائنات 

املواد الكيميائية، وتثري هذه اللقاحات ا�صتجابة 

مناعية، لكن هذه ال�صتجابة غالبًا ما تكون اأقل 

اكتماًل من اللقاحات املوهنة، نظرًا لأن اللقاحات 

مثل  ال��ع��دوى،  مكافحة  يف  فّعالة  لي�صت  املعطلة 

الدقيقة  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  م��ن  امل�صنوعة  ت��ل��ك 

املوهنة، لذا يتم اإعطاء كميات اأكر من اللقاحات 

املعطلة، والتي ت�صمل: لقاحات داء الكلب، و�صلل 

الأطفال )لقاح �صالك(، وبع�ص اأ�صكال الإنفلونزا 

والكولريا امل�صنوعة من كائنات دقيقة معطلة.

الروتينات  من  م�صنوعة  لقاحات  اأي�صًا  هناك 

مثل:  امل��ع��دي��ة،  ال��ع��وام��ل  �صطح  على  امل��وج��ودة 

لقاحات الإنفلونزا، والتهاب الكبد )ب(.

ميكن  البكتريية،  ال�صموم  تعطيل  يتم  وعندما 

التيتانو�ص،  �صد  املناعة  لتحفيز  ا�صتخدامها 

والدفترييا، وال�صعال الديكي )ال�صاهوق( على 

�صبيل املثال.

تقدم التقنيات

التقدم  ���ص��اع��د  ال��ع�����رشي��ن،  ال��ق��رن  اأواخ����ر  ويف 

ع��ل��ى حت�����ص��ني تطوير  امل��خ��ت��ري��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  يف 

جينات  حتديد  من  الباحثون  ومتكن  اللقاحات، 

العامل املمر�ص )الكائنات احلية الدقيقة امل�صببة 

اجل���م���رة اخل��ب��ي��ث��ة ع���ن ط��ري��ق ح��ق��ن الأغ���ن���ام 

من  موهنة  اأ���ص��ك��ال  على  يحتوي  مب�صتح�رش 

الع�صيات امل�صببة للمر�ص، وبعد اأربع �صنوات 

طور لقاحًا وقائيًا �صد داء الكلب.

فعالية اللقاحات

بعد عهد با�صتري، مت اإجراء بحث وا�صع النطاق 

ومكثف عن لقاحات جديدة، ومت اإنتاج لقاحات 

اإىل  بالإ�صافة  وال��ف��ريو���ص��ات،  البكترييا  �صد 

لقاحات �صد ال�صموم.

يف  اجل��دري  على  الق�صاء  مت  التطعيم،  خالل  ومن 

جميع اأنحاء العامل بحلول عام 1980، وانخف�صت 

حالت �صلل الأطفال بن�صبة 99 %.

مت  التي  لالأمرا�ص  الأخ���رى  الأمثلة  وت�صمل 

ال��ن��ك��اف، واحل�صبة،  ل��ه��ا:  ل��ق��اح��ات  ت��ط��وي��ر 

وال��ط��اع��ون،  وال��ك��ول��ريا،  التيفوئيد،  وح��م��ى 

وال�����ص��ل، وال��ت��ولرمي��ي��ا، وع����دوى امل��ك��ورات 

ال��رئ��وي��ة، وال��ك��زاز، والإن��ف��ل��ون��زا، واحلمى 

وال��ت��ه��اب  )اأ(،  ال��ك��ب��د  وال��ت��ه��اب  ال�����ص��ف��راء، 

الطبيب إدوارد جينر 

أول من اكتشف 

لقاح لمرض الجدري 

عام 1796
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  اللقاحات توفر حماية مناعية ب�صكل خا�ص �صد الفريو�صات

الروتينات  اأو  الروتني  ت�صفر  التي  للمر�ص( 

التي حتفز ال�صتجابة املناعية لهذا الكائن احلي.

املحفزة  الروتينات  اإنتاج  �صاعد ذلك على  وقد 

امل�����ص��ادة(  الأج�����ص��ام  ت�صمى  )ال��ت��ي  للمناعة 

بكميات كبرية وا�صتخدامها يف اللقاحات. 

اأهم املراحل العلمية لتطوير اللقاحات:

رد  يحفز  الذي  ما  لتحديد  الفريو�ص،  - حتليل 

الفعل املناعي.

- ت�صميم اللقاح، وحتديد مكوناته.

م��دى  لتحديد  احل��ي��وان��ات،  ع��ل��ى  -ال��ت��ج��ارب 

الفعالية والتوافق.

- التجارب على املتطوعني، وت�صمل عدة مراحل.

- الرتخي�ص لدى ال�صلطات ال�صحية، ومن ثم 

الإنتاج ال�صناعي.

لقاحات كورونا

هناك 4 طرق رئي�صية لتطوير لقاح �صد فريو�ص 

"�صي"  ب��روت��ني  على  جميعها  تعتمد  ك��ورون��ا، 

املن�صط لتفعيل ال�صتجابة املناعية.

وي��ع��م��ل ب��روت��ني "���ص��ي" امل��ن�����ص��ط ع��ل��ى حتديد 

التي  اأم��ي��ن��ي��ة(  اأح��م��ا���ص  )�صل�صلة  ال��ب��ب��ت��ي��دات 

ت�صتهدف بروتني الفريو�ص.

لقاح �سركة "اأ�سرتازينيكا": 	

اأك�صفورد  مت تطويره بوا�صطة فريق يف جامعة 

وي�صتخدم  الناقل"،  "لقاح  وي�صمى  الريطانية، 

اللقاح فريو�ص الرد ال�صائع، وي�صمى الفريو�ص 

فريو�ص  م��ن  ال�صائك  ال��روت��ني  لنقل  ال��غ��دي، 

كورونا اإىل اخلاليا. 

تنتج  النا�ص  اأج�صام  جعل  اإىل  اللقاح  ويهدف 

ن�صخًا  اإن��ت��اج  طريق  ع��ن  بها  خا�صة  لقاحات 

�صغرية من الروتني ال�صائك.

لقاح فايزر" و"بيو اإن تك": 	

الأملانية،  و�رشيكتها  "فايزر"  �رشكة  ت�صتخدم 

اللقاحات  لتطوير  جديدًا  نهجًا  تك"،  اإن  "بيو 

التي ت�صتخدم تقنية احلم�ص النووي الريبوزي 

ت�صتخدم  وال��ت��ي   ،)mRNA( اأو  امل��ر���ص��ال، 

خاليا  لتن�صيط   "2  – كوفيد  "�صار�ص  فريو�ص 

الدفاع املناعية للج�صم. 

لقاح "مودرنا": 	

ي��ع��ت��م��د ل��ق��اح ���رشك��ة "م����ودرن����ا" اأي�����ص��ًا على 

"ف���اي���زر"  ل���ق���اح  وم���ث���ل   ،)mRNA( ت��ق��ن��ي��ة 

ل�صنع  للخاليا  ترمز  فاإنها   ،)BioNTech(و

قطعة من الروتني ال�صائك.

لقاح "�سبوتنيك": 	

فريو�ص  �صد  الرو�صي  "�صبوتنيك"  لقاح  اأم��ا 

الغدية،  للفريو�صات  ناقل  لقاح  فهو  ك��ورون��ا، 

ال�صائع،  للرد  امل�صبب  الفريو�ص  وي�صتخدم 

امل��ادة  لنقل  الغدية  الفريو�صات  ُي�صمى  وال��ذي 

الوراثية للروتني ال�صائك اإىل اجل�صم.

طريقة عمل لقاح فريو�س كورونا امل�ستجد:

- ياأخذ العلماء اجلزء من الكود اجليني للفريو�ص 

الذي يبني الروتني ال�صائك املميز على �صطحه.

قطرة  على  الوراثية  التعليمات  هذه  ُتو�صع   -

دهن يتم حقنها يف املري�ص.

الروتني  للمر�صى  املناعية  اخلاليا  ت�صنع   -

ال�صائك، حتى يتمكن اجل�صم من التعرف عليه، 

باللت�صاق  للفريو�ص  ال��روت��ني  ه��ذا  وي�صمح 

مب�صتقبالت الروتني يف اخلاليا الب�رشية، حتى 

يتمكن من الدخول وينت�رش عر اجل�صم.

هذا  ي�صتدعي  ال��ذي  املناعي-  اجلهاز  ينتج   -

الروتني ال�صائك للعمل- اأج�صامًا ُم�صادة متنع 

 " T -دخول الفريو�ص اإىل اخلاليا، وخاليا "تي

تدمر اخلاليا امل�صابة.

- اإذا واجه هذا ال�صخ�ص يف اأي وقت فريو�ص 

واخلاليا  امل�صادة  الأج�صام  هذه  فان  كورونا، 

"التائية" �صتقاومه بنف�ص الطريقة متامًا. 

"سبوتنيك" 
الروسي يستخدم 

الفيروس المسبب 

للبرد الشائع 

لقاح "فايزر" 

يستخدم تقنية 

الحمض النووي 

الريبوزي المرسال
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والتح�سري  وخارجها،  امل�سفاة  داخل  الدوائر 

والعرو�س  الإداري�����ة،  التقارير  م��ن  للكثري 

املرئية، والتحليالت الفنية التي يجب اأن تت�سم 

باجلودة والدقة العالية.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
ُيعترب القطاع النفطي قطاعاً حيوياً ميثل ال�سريان 

الرئي�سي يف القت�ساد الكويتي وع�سب احلياة، 

مما يجعله بيئة جاذبة للعمل، �سواء للمهند�سني 

حديثي التخرج اأو ذوي اخلربة، هذا بالإ�سافة 

يحقق  اأن��ه  اأي  حكومياً،  �سبه  قطاعاً  كونه  اإىل 

اخلا�س  القطاع  عك�س  على  الوظيفي،  الأم��ان 

اأخرى  وعوامل  ال�سوق  لتقلبات  يخ�سع  الذي 

جتعله غري مرغوباً فيه على املدى الطويل.

�سركة  يف  عملت  املهني  م�سواري  بداية  ويف 

املفاعالت  ت�سنيع  يف  ُمتخ�س�سة  خا�س  قطاع 

ب�سركة  للعمل  انتقلت  ثم  النفطية،  لل�سركات 

املواد وقطع غيار  ُمتخ�س�سة يف توريد  اأخرى 

املعدات امل�ستخدمة يف امل�سايف، وبعدها عملت 

نفط  �سركة  مع  مقاول  بعقد  امل�ساريع  ق�سم  يف 

كافية  خ��ربة  ل��دي  اأ�سبح  وعندما  الكويت، 

• بطاقة تعارف.. من اأنٍت؟ وما هو تخ�ص�صك 
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

من  تخرجت  الع�سعو�سي،  الرحمن  عبد  دلل 

ال�سناعية  الهند�سة  تخ�س�س  الكويت،  جامعة 

درج��ة  ع��ل��ى  ح�سلت  ث��م  الإداري������ة،  وال��ن��ظ��م 

املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، تخ�س�س اإدارة عامة 

وا�سرتاتيجية من كلية "ما�سرتخت" الهولندية.

• ما طبيعة العمل الذي توؤدينه؟ 
اأعمل بق�سم العتمادية مب�سفاة ميناء الأحمدي، 

باقي  ما عن  والذي تختلف طبيعة مهامه نوعاً 

اأق�سام امل�سفاة، حيث تتطلب هذه املهام العمل 

مع  والتن�سيق  العليا،  الإدارة  مع  ق��رب  عن 

للعمل يف  التحقت  النفطي،  القطاع  ما عن  نوعاً 

"البرتول الوطنية".
خ��ربات  اك�سبني  امل�����س��وار  ه��ذا  اأن  �سك  ول 

تراكمية متنوعة ُمكملة لبع�سها البع�س، بدءًا 

مقاول،  ثم  ُم��ورد،  اإىل  ٌم�سنع  مع  العمل  من 

وحالياً يف م�سايف التكرير. 

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟ 

جتربتي ال�سخ�سية توؤكد اأن هناك اختالفاً بني 

النظرية،  والدرا�سة  العملية  احلياة  طبيعة 

متاماً  مطابقة  مهنية  وظيفة  يف  اأعمل  حيث 

ما  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  ال���س��م  حيث  م��ن  لدرا�ستي 

يف  باخلربة  واكت�سبناه  ومار�سناه  تعلمناه 

دالل دالل 
سي لعسعو سيا لعسعو ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

الفوز بالمركز األول 

في جائزة الصيانة 

واالعتمادية العالمية 

إنجاز أعتز به

تطوير الفرد ينبع 

من ذاته عبر تقوية 

نقاط الضعف 

وتعزيز نقاط القوة

وجوه
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"البرتول  ج��ائ��زة  يف  ال��ث��اين  باملركز  م��وؤخ��رًا 

جمال  يف  املتميز  ل����الأداء   13 ال���  الوطنية" 

باملركز  فزت  كما  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة 

العاملية  والعتمادية  ال�سيانة  بجائزة  الأول 

ال�ساعد، والتي  القيادي  2019 عن فئة  للعام 

والعتمادية  ال�سيانة  حمرتيف  جمعية  متنحها 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

اأول خليجية حت�سد عدة  2019 كنت  ويف عام 

الأ�سول،  اإدارة  يف  متخ�س�سة  مهنية  �سهادات 

الأ�سول  اإدارة  يف  ُمعتمد  ممار�س  �سهادة  مثل: 

اأ�سرتاليا، ومدقق  اإدارة الأ�سول يف  من جمل�س 

متطلبات  ح�سب  الأ�سول  اإدارة  يف  ُمعتمد  مقيم 

الأ�سول  اإدارة  لنظام   )55001( اأيزو  معيار 

و�سهادة  الأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن 

اململكة  يف  الأ�سول  اإدارة  معهد  من  تخ�س�سية 

الأول  باملركز  الفوز  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة، هذا 

فئة  2018 عن  للعام  الذهبية  التميز  يف جائزة 

جمل�س  دول  م�ستوى  على  امل�ستقبل  قياديي 

اجلمعية  م��ن  وامل��ق��دم��ة  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون 

وح�سويل  والعتمادية،  لل�سيانة  اخلليجية 

�سهادة  على  كويتية  كاأول  اأي�ساً  العام  نف�س  يف 

الحرتاف يف ال�سيانة والعتمادية، كما كنت يف 

عام 2017 �سمن برنامج اإدارة املواهب ب�سركة 

البرتول الوطنية الكويتية بدورته الثانية.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
تطّور الفرد ب�سكل م�ستمر ينبع من ذاته، وذلك 

احلياة العملية خُمتلف عما در�سناه نظرياً.

ُمهمة  النظرية  املفاهيم  اأن  هو  قوله،  اأود  وما 

للفهم، لكن احلرفية واملهنية تاأتي من اخلربة 

املتخ�س�سني  مع  اخل��ربات  وتبادل  والط��الع 

باملجال، واأحياناً من التجربة واخلطاأ.

• ما اأهم التحديات التي تقابلك يف جمال العمل، 
وكيف تتغلبني عليها؟

النفط ي�سكل حتدياً  اإن العمل يف م�سايف تكرير 

اأن  فيه  �سك  ل  ومما  باملراأة،  بالك  فما  للرجل، 

على  والإجناز  العمل  على  املراأة  بقدرة  الثقة 

راأ�س التحديات التي اأقابلها.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
حد  اإىل  بامل�سايف  عملي  طبيعة  تتنا�سب  نعم، 

بامليدان  فالعمل  ال�سخ�سية،  ميويل  مع  كبري 

العمل  بعك�س  ك��ث��ريًا،  �سخ�سيتي  ينا�سب 

الإداري املكتبي.

يف  بتحقيقها  قمت  التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ا   •
جمال العمل؟

فوزي  حققتها،  التي  الإجن���ازات  راأ���س  على 

نقاط  وتعزيز  ال�سعف  نقاط  تقوية  خالل  من 

الذهنية،  القدرات  تطوير  ي�سمل:  وهذا  القوة، 

 ،)soft skills( واملهارات الذاتية اأو ما ي�سمى

وكل هذا اأ�سا�سه اإميان ال�سخ�س بقدراته وثقته 

بنف�سه واإ�سباع �سغفه الدائم وامل�ستمر.

• ما هي طموحاتك امل�صتقبلية؟
اأطمح اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات، وو�سع 

عام،  ب�سكل  النفطي  القطاع  يف  اإيجابية  ب�سمة 

وللمراأة ب�سكل خا�س. 

• ما هواياتك.. وهل حتر�صني على ممار�صتها؟
ت�ستهويني  ما  وال�سباحة، وكثريًا  ال�سفر  اأحب 

ال��ع��رب��ي بجميع  ال��ع��رب��ي��ة، ك��اخل��ط  ال��ف��ن��ون 

ممار�سة  على  اأحر�س  ل  لالأ�سف  لكن  اأنواعه، 

هواياتي كثريًا.

• كيف توفقني بني ممار�صة الهواية والعمل؟    
ل اأمار�س هواياتي بكرثة، واأق�سي وقتي يف العمل 

اأ�سرتي، خ�سو�ساً بعد جائحة  اأو باملنزل برفقة 

فريو�س كورونا و�سعوبة ال�سفر والتنقل.

أحب السفر والسباحة 

وتستهويني الفنون 

كالخط العربي 

بجميع أنواعه

ال أمارس هواياتي 

بكثرة وأقضي وقتي 

بين العمل والمنزل 

برفقة أسرتي

  ال�صفر وال�صياحة من هوايات دلل الع�صعو�صي
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هل تعلم ؟ 
اأن ا�ضتخدام الُمطهرات الم�ضادة للبكتيريا 	 

اأقل كفاءة من ا�ضتخدام الماء وال�ضابون 
في قتل الجراثيم.

اأن بع�ض القطط لديها ح�ضا�ضية من 	 
الب�ضر.

اأن القمر الأكثر ن�ضاطًا في النظام 	 
ال�ضم�ضي، هو القمر التابع لكوكب 

الم�ضتري.

معلومات عامة
�ضرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من 	 

الأمرا�ض.

الموز، هو اأكثر فاكهة �ضعبية في كافة اأنحاء العالم.	 

تمتلك ولية نيوجير�ضي الأمريكية متحفًا خا�ضًا 	 
بالمالعق يحتوي على اأكثر من 5400 ملعقة.

من الكويت
ُيعد التعليم في الكويت من اأهم المجالت التي ترعاها الدولة، حيث 

ُي�ضكل الإنفاق عليه نحو 3.8 % من اإجمالي الناتج القومي للدولة.

ون�ضت المادة الـ 40 من الد�ضتور الكويتي على اأن "التعليم حق 
للكويتيين، تتكفل به الدولة، وهو اإلزاميًا حتى اإنهاء المرحلة 

الثانوية، بينما ما بعدها من مراحل اختيارية ل اإلزامية".

وقد َمرَّ التعليم في الكويت بمرحلتين؛ الأولى �ضملت ما قبل 
التعليم النظامي )التعليم بوا�ضطة الكتاتيب(، والثانية تمثلت 

بالمدار�ض النظامية.

شخصيات
الرازي:

هو الطبيب والكيميائي والفيل�ضوف وعالم الريا�ضيات اأبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي، من علماء الع�ضر الذهبي 
للعلوم )864 - 932 م(. 

األف كتاب الحاوي في الطب، الذي كان ي�ضم كل المعارف الطبية منذ اأيام الإغريق، وحتى عام 925 م، وظل المرجع 
الطبي الرئي�ضي في اأوروبا لمدة طويلة جدًا، وله موؤلفات في ال�ضيدلة �ضاهمت في تقدم علم العقاقير، واأكثر من 200 

كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم، وهو اأول من ابتكر خيوط الجراحة، و�ضنع المراهم. 

ف في كتاب "�ضم�ض العرب ت�ضطع على الغرب" للموؤرخة والم�ضت�ضرقة الألمانية �ضيغريد هونكه، باأنه اأعظم اأطباء الإن�ضانية. و�ضُ

كلمات
مهما كنت رائعًا وجمياًل �ضتجد من ل يحبك 	 

لأ�ضباب ل تعرفها.

كن اأول من يعلم، واآخر من يتحدث.	 

خا�ضم الفكرة، ول تخا�ضم المفكر.	 

ل تكبر قبل وقتك، ول تظل �ضغيرًا اإلى الأبد.	 
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لدوري  	 ا�ضتعداداه  اأثناء  الوطنية"  "البترول  في  القدم  كرة  فريق   
الوزارات والموؤ�ض�ضات الحكومية على ملعب نادي ال�ضالمية.

�ضورة من م�ضفاة ال�ضعيبة ن�ضرت �ضمن مقال للمهند�ض  	
البترول  �ضركة  تجربة  عن  بوحمرة  �ضالح  خالد 

الوطنية الكويتية في اإدارة وت�ضغيل الم�ضفاة

الوطنية: عدد مايو 1977
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