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16 سيارة إطفاء جديدة



کلمۀ العدد المحتویات

التطعيم ضد 
"كورونا"

تقرير 
االستدامة الخامس

خلود �سعد املطريي

"موا�سم"

على  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  واأع��م��ال  مهام  تقت�رش  ل 

اأخرى  اأدوار  اأداء  اإىل  تتعداها  بل  الغاز،  وت�صنيع  النفط  تكرير 

تنموية، توؤمن ال�رشكة باأنها ل تقل اأهمية عن مهامها الأ�صا�صية، 

املجتمع،  جت��اه  مب�صوؤوليتها  الل��ت��زام  طليعته،  يف  اأو  ذل��ك  وم��ن 

واملحافظة على البيئة.

الذي  "موا�صم"،  كتاب  م��وؤخ��رًا  ال�رشكة  اأ���ص��درت  الإط���ار،  ه��ذا  يف 

طيور  من  وج���وًا،  وب��ح��رًا  ب��رًا  الكويت  يف  البيئة  مكونات  يعر�ص 

وحيوانات واأحياء بحرية ونباتات، وهو عمل توثيقي ير�صد هذه 

وتكاثرها،  ومنوها  وجتمعها  هجرتها  موا�صم  ويتتبع  املكونات، 

اأع�صاء  جهود  ل��ول  لتتحقق  تكن  مل  و�صاقة،  طويلة  عملية  �صمن 

فريق "عد�صة البيئة الكويتية"، الذي تعاونت معه ال�رشكة لإ�صدار 

الكتاب، واإخراجه اإىل النور.

لقد عملنا مع اأع�صاء هذا الفريق، من اأجل حتقيق الفائدة للمجتمع، 

لأر�صهم،  وحبهم  �صبابنا،  بجهود  ث��م  اهلل،  م��ن  بف�صل  وجنحنا 

وحر�صهم على بيئة بالدهم، باإجناز هذا الكتاب، الذي اأ�صبح اليوم 

متاحًا للمهتمني، والباحثني، وطلبة العلم.

الحرتافية،  ال�صور  من  كبرية  جمموعة  على  "موا�صم"  يحتوي 

ا�صتلزم  وبع�صها  ال�صنة،  من  خمتلفة  اأوق��ات  يف  التقاطها  مت  التي 

مدعم  وه��و  للكائنات،  والر�صد  التتبع  عملية  خ��الل  طوياًل،  وقتًا 

كذلك ب�رشوحات علمية موثوقة حول هذه الكائنات والنباتات، وقد 

عنا�رش  بذلك  لتكتمل  ج��ذاب،  قالب جميل، وت�صميم  تقدميه يف  مت 

جناحه املرجوة.

اإليه كل مهتم ب�صوؤون  اأن ي�صكل هذا الكتاب مرجعًا يعود  ناأمل يف 

اأ�صهمت من  اأن تكون ال�رشكة قد  البيئة يف بالدنا الغالية، ونرجو 

خالله يف ت�صليط ال�صوء على البيئة، وت�صجيع اجلميع على الهتمام 

بها، واملحافظة عليها.
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"هاكاثون" 

تحدي المصافي
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16 سيارة إطفاء جديدة
تسلمتها الشركة

حتر�ص �سركة البرتول الوطنية الكويتية على مواكبة اأحدث التطّورات 

يف معدات واآليات الإطفاء، باعتبارها عاماًل اأ�سا�سياً ومهماً ي�ساعد رجال 

الإطفاء على حفظ و�سالمة العاملني واأ�سول وممتلكات ال�سركة.

�سركة  من  حديثة  اإطفاء  �سيارة   16 ال�سركة  ت�سلمت  الإط��ار،  هذا  ويف 

"بري�ص" ملعدات الإطفاء والإنقاذ الأمريكية املُتخ�س�سة يف �سناعة هذا 
النوع من ال�سيارات.

 23 �سمن  الأوىل  الدفعة  تد�سينها،  مت  التي  اجلديدة  ال�سيارات  وُتعد 

�ست�ساف   ،2019 العام  اأواخ��ر  �سرائها  على  ال�سركة  تعاقدت  �سيارة 

تتمّيز  التي  والآليات  باملعدات  لرفده  ال�سركة،  اإطفاء  اأ�سطول  اإىل  تباعاً 

بتكنولوجيا وتقنيات حديثة.

البدر زار مركز اإلسناد 

لتفقد السيارات 

الجديدة واالطالع على 

مواصفاتها ومميزاتها

أمن 
وسالمة
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ع .. وحتديات تو�سَّ

البدر،  وليد  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  قام  وقد 

يرافقه نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات امل�صاندة 

وتدريب  اإ�صناد  مركز  بزيارة  الدعيج،  عبدالعزيز 

خاللها  تفقد  لل�رشكة،  ال��ت��اب��ع  والأم����ن  الإط��ف��اء 

الدفعة اجلديدة من ال�صيارات.

موا�صفات  عن  مف�صل  ���رشح  اإىل  البدر  وا�صتمع 

الأم��ن  دائ��رة  مدير  قدمه  ومميزاتها،  ال�صيارات 

ورئي�ص �صباط  �صامل،  )بالإنابة( عو�ص  والإطفاء 

املن�صور،  را���ص��د  على  الإ���ص��ن��اد  مب��رك��ز  الإط��ف��اء 

ورئي�ص �صباط الإطفاء عبداهلل فالح العجمي.

هذه  "�رشاء  اإن  الدعيج،  قال  املنا�صبة،  وبهذه 

وتعزيز  دعم  بهدف  ياأتي  املتطّورة  ال�صيارات 

مواجهة  من  لتمكينه  الإ�صناد،  مركز  اإمكانات 

اأعمال  �صهدته  الذي  الكبري  ع  التو�صَّ متطلبات 

ال�����رشك��ة وم�����ص��اري��ع��ه��ا ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة خ��الل 

ال�صنوات الأخرية".

ع فر�ص حتديات جديدة،  التو�صَّ هذا  اأن  واأ�صاف 

من  ج��م��ل��ة  ات���خ���اذ  اإىل  ال�����رشك��ة  اإدارة  دف���ع���ت 

املوظفني  �صالمة  تاأمني  يف  لال�صتمرار  الإج��راءات 

واملحافظة على من�صاآت ال�رشكة، وتوفري الظروف 

مهامها  ت��اأدي��ة  على  ق���ادرة  جتعلها  التي  املالئمة 

احليوية على اأكمل وجه.

واأو�صح الدعيج اأن الدفعة اجلديدة من ال�صيارات 

واأرب��ع  احل��رائ��ق،  ملكافحة  �صيارات  ثمان  ت�صم: 

حتمل خزانات للرغوة )الفوم(، واثنتني خزانات 

للمياه، ومثلهما للتمركز واإ�صناد الإطفائيني اأثناء 

ال�صيارات  من  النوعية  هذه  اأن  موؤكدًا  احل��وادث، 

اجلمعية  ت�صعها  التي  الدولية  للمعايري  مطابقة 

 ،)NFPA( احل��رائ��ق  م��ن  للحماية  الأم��ري��ك��ي��ة 

وجُمهزة للتعامل مع املن�صاآت ال�صناعية ال�صخمة، 

وقد مت ت�صميمها خ�صي�صًا لتتما�صى مع متطلبات 

واحتياجات ال�رشكة.

موا�سفات متطّورة

من جانبه، قال عو�ص �صامل، اإن "ال�صيارات التي 

مت ا�صتالمها ُم�صنعة يف �رشكة "بري�ص" ملعدات 

"اأو�صكو�ص"  ل�رشكة  التابعة  والإنقاذ،  الإطفاء 

الأم��ري��ك��ي��ة، وق���د مت ت��زوي��ده��ا مب��وا���ص��ف��ات 

وقدرات عالية، منها: مدافع مياه ميكنها �صخ 

املياه مل�صافة 100 مرت بقدرة ت�صل اإىل 2500 

جالون يف الدقيقة، وخزانات اإ�صافية للطوارئ 

ميكن فتحها اأوتوماتيكيًا".

اأي�صًا  تتميز  "ال�صيارات اجلديدة  قائاًل:  وتابع 

بالعديد من املوا�صفات الفريدة، ومت ت�صنيعها 

الدعيج: تعزيز إمكانات 

مركز اإلسناد لمواجهة 

ع الكبير في  التوسَّ

أعمال الشركة

سالم: خزانات إضافية 

للطوارئ بالسيارات 

ومدافع تضخ المياه 

لمسافة 100 متر

رة للمحافظة على �صالمة العاملني واأ�صول وممتلكات ال�رشكة   معدات اإطفاء متطوَّ

التنفيذي  الرئي�ص  زي���ارة  ب��رن��ام��ج  ت�صّمن 

وتدريب  اإ�صناد  ملركز  ال��ب��در،  وليد  لل�رشكة 

يف  ميدانية  بجولة  القيام  والأم���ن،  الإط��ف��اء 

 ،)C4I( اجلديد  وال�صيطرة  التحكم  مركز 

على  اطلع  حيث  الإ���ص��ن��اد،  مركز  يف  ال��واق��ع 

التجهيزات اخلا�صة باملركز، وا�صتمع ل�رشح 

وال�صيطرة  التحكم  مركز  انتقال  خطة  ع��ن 

مبنطقة ال�صعيبة ال�صناعية اإىل املركز اجلديد، 

وذلك بالتن�صيق مع وزارة الداخلية، ودائرة 

امل�صاريع، ودائرة تقنية املعلومات بال�رشكة.

مركز التحكم وال�سيطرة اجلديد
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  البدر والدعيج يف لقطة جماعية مع رجال الإطفاء

المنصور: الشركة 

تنتظر خالل فترة وجيزة 

وصول باقي السيارات 

الُمتعاقد عليها

العجمي: تدريبات 

وتمارين مستمرة 

لرفع كفاءة فرق 

اإلطفاء بالشركة

لتتما�صى  ال�رشكة  حددتها  خا�صة  مبوا�صفات 

امل�صاحات  �صيق  وتنا�صب  احتياجاتها،  م��ع 

اإىل  م�صريًا  امل�صايف"،  يف  التكرير  وح��دات  بني 

اأن بع�ص ال�صيارات ذات لوحة حتكم مزدوجة 

من اجلهتني، وذلك لت�صهيل دخولها اإىل مواقع 

رجل  ومتكني  جهة،  اأي  وم��ن  بي�رش  احل��وادث 

متابعة  من  التحكم  لوحة  عن  امل�صوؤول  الإطفاء 

زمالئه مبا�رشة وبروؤية وا�صحة اأثناء املكافحة، 

اأن خم���ارج رب��ط اخل��راط��ي��م )ال��ه��وزات(  كما 

اإبعادها عن لوحة التحكم حتى ل  بال�صيارة مت 

تت�صبب يف اأي اإرباك مل�صوؤول اللوحة.

دفعات اأخرى

اأن  املن�صور،  را�صد  على  اأو�صح  جهته،  من 

ال�رشكة تنتظر خالل الفرتة القادمة و�صول 

ال�صيارات  م��ن  والثالثة  الثانية  الدفعتني 

الثانية  ال��دف��ع��ة  اأن  مبينًا  عليها،  املُ��ت��ع��اق��د 

�رشكة  �صناعة  من  اإطفاء  �صيارات   5 ت�صم 

"روزنباور" الأمريكية، تنق�صم اإىل: �صيارتان 

ومثلهما  )الأه��واز(،  اخلراطيم  لتوفري  دعم 

للتدخل ال�رشيع، و�صيارة للتعامل مع املواد 

من  الأوىل  وه���ي   ،)Hazmat( اخل��ط��رة 

هذه  وجميع  ال�رشكة،  تتملكها  التي  نوعها 

ومعايري  فائقة  ب��ق��درات  تتميز  ال�����ص��ي��ارات 

عالية يف جمال ال�صالمة.

 2 ع��دد  فت�صمل  والأخ���رية،  الثالثة  الدفعة  اأم��ا 

الفنلندية،  "برونتو"  �رشكة  �صناعة  من  �صيارة 

حتمل كل منهما �صلمًا مبوا�صفات خا�صة ي�صل 

طوله اإىل 70 مرتًا، وكل هذه املوا�صفات ترفع 

من  ومتكنها  بال�رشكة  الإطفاء  فرق  كفاءة  من 

اأداء مهامها بكل ي�رش.

تدريبات م�ستمرة

بدوره، اأكد عبداهلل فالح العجمي، اأن التدريبات 

رفع  بهدف  الوقت  م�صتمرة طوال  والتمارين 

كفاءة فرق الإطفاء بال�رشكة.

وال�صيارات اجلديدة  املعدات  بنوعيات  واأ�صاد 

التي مت ت�صلمها، متوقعًا اأن ترفع هذه املعدات 

من كفاءة العمل ومُتكن فرق الإطفاء من القيام 

وحفظ  ال��ع��ام��ل��ني  ح��م��اي��ة  يف  املتمثل  ب��دوره��ا 

ث��روات  اأه��م  اأح��د  تعد  التي  ال�رشكة  من�صاآت 

البالد على اأكمل وجه.

خا�صًا  اه��ت��م��ام��ًا  الوطنية"  "ال��ب��رتول  ت��ويل 

يعملون  ومن  بها،  املختلفة  الإطفاء  لأق�صام 

فيها، باعتبارهم اخلط الأول ملواجهة حالت 

على  ثم حتر�ص  ومن  واحل��وادث،  الطوارئ 

مهاراتهم،  لتطوير  م�صتمر  ب�صكل  تدريبهم 

و�����رشاء امل���ع���دات وال��ت��ج��ه��ي��زات امل��ت��واف��ق��ة 

اإليه  تو�صلت  وم��ا  امل�صتجدات  اأح���دث  م��ع 

اإداء  على  مل�صاعدتهم  العاملية،  التكنولوجيا 

مهامهم بكفاءة عالية.

على  حتر�ص  ال�رشكة  ف��اإن  املنطلق  هذا  ومن 

املُ�صنعة  ال�����رشك��ات  م��ع  ال��دائ��م  ال��ت��وا���ص��ل 

الإط��ف��اء  يف  املُتخ�ص�صة  والآل��ي��ات  للمعدات 

لالطالع على كل ما هو جديد يف هذا املجال.

خط الدفاع الأول
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الديحاني: االبتكار 

يمثل جزءاً من 

استراتيجية المؤسسة 

والشركة لتطوير العمل 

حتتفي الأمم املتحدة يف �سهر اأبريل من كل عام باليوم العاملي لالإبداع والبتكار من 

�سك  بال  خطوة  وهذه  امل�ستدامة،  التنمية  وحتقيق  الإبداعي  القت�ساد  حتفيز  اأجل 

تعك�ص الأهمية املت�ساعدة التي بات يحظى بها الإبداع والبتكار يف خمتلف املجالت.

وت�سعى "البرتول الوطنية" ملواكبة التغريات املت�سارعة التي ي�سهدها قطاع النفط 

والغاز، ل�سمان ا�ستمرارها ك�سركة رائدة يف جمال تكرير النفط وت�سنيع الغاز، على 

والبتكار،  الإبداع  ثقافة  ن�سر  على  حتر�ص  ثم  ومن  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستويني 

�سواء داخل ال�سركة اأو خارجها، وذلك لإميانها باأن البتكار الذي يت�سارك به اجلميع، 

هو الأكرث فائدة وعائدًا، وقد ج�سدت ذلك يف العديد من الفعاليات التي نظمتها خالل 

ال�سنوات ال�سابقة.

"هاكاثون" تحّدي املصايف
أطلقته لجنة االبتكار افتراضيًا

مبادرات

مواجهة التحديات

بال�رشكة  البتكار  اأطلقت جلنة  الإطار،  ويف هذا 

حتت رعاية نائب الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة ميناء 

الأحمدي فهد الديحاين، وح�صور نائب الرئي�ص 

اخل��ي��اط،  خ��ال��د  وامل��ال��ي��ة  للتخطيط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

هاكاثونها  ال�����رشك��ة،  يف  الب��ت��ك��ار  جلنة  راع���ي 

"حتدي  الثاين الفرتا�صي، والذي حمل عنوان 

امل�صايف"، وذلك من ا�صتديو البتكار.

قبل  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�صاركة  الفعالية  �صهدت  وق��د 

التجاريني  وال�����رشك��اء  النفطي  القطاع  ���رشك��ات 

القطاع  يف  الأعمال  رواد  ومن  والعامليني  املحليني 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ك��وي��ت��ي  ال�����ص��ب��اب  م��ن  ال�صناعي 

ال�صندوق الوطني للم�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

البتكار  اأهمية  على  املنا�صبة  بهذه  الديحاين  واأك��د 

مبّينًا  والغاز،  النفط  لقطاع  التحديات  مواجهة  يف 

جلنة  قبل  من  الفرتا�صية  الفعالية  ه��ذه  تنفيذ  اأن 

م�صتوى  على  فريد  ب�صكل  ياأتي  بال�رشكة  البتكار 

القطاع النفطي الكويتي واملنطقة.
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الشركة تحرص على 

نشر ثقافة اإلبداع 

واالبتكار سواء 

داخلها أو خارجها

الشمري: "البترول 

الوطنية" تزخر 

بمواهب تقدم 

الحلول االبتكارية 

  ال�رشكة تهتم بالبتكار واأ�صاليبه احلديثة يف مواجهة التحديات احلالية لقطاع النفط  فهد الديحاين

طرق مبتكرة

اأن الب��ت��ك��ار ميثل ج��زءًا  ال��دي��ح��اين  واأ���ص��اف 

الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  م��ن 

الأعمال  اأداء  حت�صني  نحو  التابعة  و�رشكاتها 

الهاكاثون  ه��ذا  تنظيم  ج��اء  لذلك  وتطويرها، 

التكرير  م�صايف  حتديات  بع�ص  �صيعالج  ال��ذي 

بطرق مبتكرة وجديدة. 

اأن امل�صي قدمًا يف م�صار البتكار  اإىل  واأ�صار 

ُي��ع��د اأح����د اأه����م ال�����ص��ب��ل مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��ولت 

اإىل  لفتًا  العامل،  م�صتوى  على  ال�صرتاتيجية 

اأن "البرتول الوطنية" كانت �صباقة يف روؤيتها 

من  له  ملا  البتكار  وتر�صيخ  تعزيز  خالل  من 

يف  الطاقة  قطاع  ا�صتدامة  على  جوهري  اأث��ر 

امل�صتقبل القريب.  

يف  امل�صاركني  جلميع  ال�صكر  الديحاين  ووّج��ه 

اأو  النفطي  القطاع  من  �صواء  الهاكاثون،  هذا 

خ��ارج��ه م��ن ال�����رشك��اء، وخ�����ص ب��ال��ذك��ر جلنة 

الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  يف  البتكار 

ثقافة  لتطبيق  وامل��ل��م��و���ص��ة  ال��ك��ب��رية  للجهود 

البتكار.

عرو�ص تعريفية

من جانبه، قام رئي�ص فريق البتكار يف ال�رشكة 

ب�صام ال�صمري، وكل من املهند�ص بدر احلربي، 

واملهند�ص اأحمد العون، اأع�صاء جلنة البتكار، 

بتقدمي عرو�ص تعريفية عن اأهم التحديات التي 

ال��ه��اك��اث��ون واآل��ي��ت��ه، وال��ف��رق  ���ص��وف يعاجلها 

�صيكون  حيث  له،  الزمنية  واخلطة  امل�صاركة، 

فريق  لكل  ابتكار،  ومر�صد  فني،  مر�صد  هناك، 

لتوجيه وتدريب الفرق الع�رش امل�صاركة، حيث 

البتكارية  حلولها  بعر�ص  ال��ف��رق  ه��ذه  تقوم 

خالل الفرتة املقبلة. 

فيها  حا�رش  نقا�صية  جل�صة  الفعالية  هذه  وتخلل 

الكويت  يف  الت�صميمي  البتكار  خ��راء  م��ن  ع��دد 

عبدالرحمن  ومهند�ص  حميد،  عادل  هم:  واملنطقة 

املني�ص، ومهند�ص حممد الرفاعي، وجا�صم املطوع، 

الذين تطرقوا اإىل اأ�صا�صيات التفكري الت�صميمي، 

م���ن ���ص��م��ن ال���ت���داب���ري والج���������راءات ال��ت��ي 

اتخذتها ال�رشكة، مت قبل ثالثة اأعوام و�صع 

ا�صرتاتيجية  م��ن  م�صتمدة  لالبتكار  روؤي���ة 

الروؤية  ه��ذه  �صاركت  وق��د   ،2040 ال�رشكة 

برامج  وتطوير  ت�صميم  ع��ر  موظفيها  م��ع 

موؤ�ص�صية منهجية ومنظمة لالبتكار ُتعّزز من 

فاعليتها، وتزيد من فر�ص حتقيق ال�صتدامة 

يف خمتلف اأعمالنا وم�صاريعنا واأن�صطتنا.

وم��ن ه��ذه امل��ب��ادرات وال��رام��ج م��ا ه��و ق��ادم 

اعتماد  م��ث��ل  ل��ل�����رشك��ة،  العليا  الإدارة  م��ن 

ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وم�����ص��اري��ع��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا، 

والل����ت����زام مب��ت��اب��ع��ت��ه��ا ودع���م���ه���ا، وو���ص��ع 

وال��ت��ك��رمي،  والت�صجيع  الأداء،  م���وؤ����رشات 

من  اأنف�صهم،  املوظفني  م��ن  ي��اأت��ي  م��ا  ومنها 

احلمالت  م��ع  وتفاعلهم  م�صاركتهم  خ��الل 

والأفكار والأن�صطة وامل�صاهمات ذات ال�صلة 

بالإبداع والبتكار.

روؤية لالبتكار
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  مواجهة التحديات من خالل حلول مبتكرة ترتقي بالعمل املوؤ�ص�صي

مشاركة واسعة 

من شركات القطاع 

النفطي والخبراء 

في الهاكاثون

تؤمن الشركة 

بأن االبتكار الذي 

يتشارك به الجميع 

أكثر فائدة

وعر�ص  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  يف  تطبيقه  وكيفية 

اأمثلة متنوعة يف قطاع النفط والغاز.

بيئة عمل متطورة

"الوطنية"  ملجلة  ت�رشيح  يف  ال�صمري  وق��ال 

بيئة  خلق  اإىل  تهدف  الناجحة  "ال�رشكات  اإن 

ال�رشكة  اأرادت  وقد  ومتطورة،  خمتلفة  عمل 

عام  اأطلقته  الذي  الأول  الهاكاثون  يكون  اأن 

اإىل  2018 نقطة انطالق متكننا من الو�صول 

بروح  التفكري  على  التعود  عر  اأرح��ب  اآف��اق 

ابتكارية، حيث يبداأ كل موظف بتطوير نف�صه 

الإب��داع��ي،  اجلماعي  التفكري  ث��م  وم��ن  اأوًل، 

ف���ه���وؤلء ه��م ال���ق���ادرون ع��ل��ى ت��ط��وي��ر الأداء 

والنهو�ص باأعمال ال�رشكة". 

واأ�صاف اأن جناح وتطور "البرتول الوطنية" 

وتفاين  ج��ه��ود  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  يعتمد 

الدوائر،  كل  يف  واملوظفات  املوظفني  واأداء 

"حتدي  ال��ث��اين  املوؤ�ص�صي  ال��ه��اك��ث��ون  ُي��ق��ام 

"�صل"،  ���رشك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�������ص���ايف"، 

ومب�����ص��ارك��ة وا���ص��ع��ة م��ن ���رشك��ات ال��ق��ط��اع 

ال��ن��ف��ط��ي، وال�����رشك��اء ال��ت��ج��اري��ني، وخ���راء 

اجلن�صني،  من  الكويتي  وال�صباب  البتكار، 

الفنية يف جم��الت  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  وي��ع��ال��ج 

�صيانة اخلزانات والتفتي�ص والتاآكل واملعدات 

الدوارة، وقد �صاركت جميع الفرق حتى الآن 

خاللها  مت  التي  الفنية،  ال��ور���ص  م��ن  ع��دد  يف 

ملهارات  املبا�رش  والتوجيه  التدريب  تقدمي 

جديدة يف العمل، و�صتقوم هذه الفرق بعر�ص 

حلولها البتكارية والإبداعية خالل الأ�صابيع 

الفرتا�صية،  املن�صات  عر  القادمة،  القليلة 

التي مت اعتمادها يف الكثري من اأن�صطتنا.

م�ساركة وا�سعة

الب�رشي  العن�رش  تطوير  يف  وال���ص��ت��م��رار 

ل��ت��ب��ق��ى ال�����رشك��ة م�����ص��اه��م��ًا ف���اع���اًل يف منو 

القت�صاد الوطني.

ت��زخ��ر  ال�������رشك���ة  اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��م��ري  واأك������د 

البتكارية  احللول  يقدمون  الذين  باملوهوبني 

خالل  م��ن  مبتكرة  ب��ط��رق  ال��ت��ح��دي��ات  ملعاجلة 

لتقدمي  الت�صميمي  والتفكري  الذهني  الع�صف 

املوؤ�ص�صي،  بالعمل  الرت��ق��اء  اإط��ار  يف  الأف�صل 

جميع  يف  ا�صتباقية  وخ��ط��وات  حلول  وابتكار 

املجالت تخدم اخلطط ال�صرتاتيجية، وتواكب 

اإقليمًا  املطروحة  البتكارية  املعايري  اأف�صل 

ودوليًا ملواجهة التحديات. 

مناف�سات

ف��رق،   10 الفعالية  ه��ذه  اإط���ار  يف  وتتناف�ص 

يراأ�صها املوهوبون املر�صحون من ق�صم اإدارة 

املواهب يف ال�رشكة، وبعدد اأع�صاء ي�صل اىل 

من  التوجيه  يتلقون  ع�صوًا،  ال�صتني  قرابة 

املر�صدين  من  و9  البتكار،  مر�صدي  من   6

وخ��ارج  داخ���ل  م��ن  امل�����ص��ايف،  بعمل  الفنيني 

ن�صطة  منظومة  خلق  يف  ي�صهم  مما  ال�رشكة، 

وغنية باخلرات واملهارات، التي تهيئ قاعدة 

�صلبة لالبتكار، وجتعله من منطلقات واأ�ص�ص 

اأداء اأعمالنا، وتطوير اأفكارنا وروؤانا. 
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تعاون ُمثمٍر

العالقات  دائ��رة  مديرة  قالت  ال�صدد،  وبهذا 

"الكتاب  اإن  املطريي،  خلود  والإع��الم  العامة 

من  وع����ددًا  ال��ك��وي��ت،  م�صاحة  معظم  ُيغطي 

��ق  اجُل�����ُزر ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وي�����ص��ت��ع��ر���ص وي��وثِّ

وج��وًا،  وبحرًا  ب��رًا  الكويتية  البيئة  مكونات 

ويعك�ص حر�ص "البرتول الوطنية" على الوفاء 

مب�صوؤوليتها الجتماعية"، موؤكدة اأن ال�رشكة 

ت�صعى دائمًا اإىل اأداء هذه امل�صوؤولية على اأكمل 

ت��اأت��ي يف  وج��ه مم��ك��ن، ويف جم���الت متنوعة، 

طليعتها البيئة الكويتية، التي توليها اهتمامًا 

كبريًا وعناية خا�صة.

كتاب "مواسم"
ع بيئة الكويت يوّثق ثراء وتنوُّ

واقع  اإىل  اأبنائها  من  املُخل�سون  يرتجمه  وح��ب،  و�سغف  انتماء  الأر���ص 

واأعمالهم  التنموية،  وموؤ�س�ساتهم  �سركاتهم،  يف  مواقعهم،  بكافة  ملمو�ص 

احلرة،  اأقالمهم  خالل  من  والثقافية  الفكرية  روؤاهم  عرب  وكذلك  اليومية، 

وم�ستقباًل،  حا�سرًا  منها  لال�ستفادة  اللحظة  ُتوثق  التي  عد�ساتهم  وعرب 

رافدين بذلك تراث وذاكرة اأوطانهم مبعني ل ين�سب، ت�ستزيد منه الأجيال 

جياًل بعد جيل. 

وقد ترجمت �سركة البرتول الوطنية الكويتية �سغفها وحبها لهذه الأر�ص، 

باإ�سدار كتاب جديد عن البيئة يف الكويت يحمل عنوان "موا�سم"، بالتعاون 

مع فريق عد�سة البيئة الكويتية.

اأبواب،  اأربعة  اإىل  ُمق�سمة  الكبري،  القطع  من  �سفحة   222 يف  الكتاب  ويقع 

وافية  علمية  �سروحات  اإىل  اإ�سافة  تو�سيحية،  �سورة   268 ب�  وُمدعمة 

وتف�سيلية باللغتني العربية والإجنليزية.

المطيري: الكتاب 

يعكس حرص الشركة 

على الوفاء بمسؤوليتها 

االجتماعية

إصدارات
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الشركة تولي اهتمامًا 

كبيراً وعناية خاصة 

بالبيئة الكويتية 

وكل ما يخدمها

الحجي: عمل ُمميز 

يوثق الحياة البرية 

والبحرية وتنوعها 

في الكويت

  را�صد احلجي  خلود املطريي

الكويتية  البيئة  عد�صة  فريق  اأع�صاء  ر  ح��ذَّ

م��ن اأن ال��ت��م��دد ال��ع��م��راين وال��رع��ي اجل��ائ��ر 

يهددان البيئة الكويتية، واأن التغلب على هذا 

الإ�صكانية  اخلطط  درا�صة  اإىل  يحتاج  الأم��ر 

باحلياة  الغنية  الأماكن  عن  والبتعاد  جيدًا، 

الفطرية، واملحافظة على ما تبقى منها. 

�صارمة  قوانني  فهناك  اجل��ائ��ر،  الرعي  اأم��ا 

حُتدد اأماكن الرعي امل�رشح بها، وينبغي على 

القوانني  هذه  تفعيل  املعنية  البيئية  اجلهات 

لتعود �صحراء الكويت جميلة كما كانت.

تهديد البيئة

واأ���ص��اف��ت اأن ال��ك��ت��اب ه��و ث��م��رة ت��ع��اون بني 

الذي  الكويتية،  البيئة  عد�صة  وفريق  ال�رشكة 

املتطوع،  الكويتي  ال�صباب  ي�صم جمموعة من 

جهودًا  ويبذلون  و�صغف،  بحما�ص  يعملون 

بيئة  جمال  اإب���راز  اأج��ل  م��ن  وخمل�صة  كبرية 

بلدنا احلبيب.

ثراء وتنوع

من  الأ�صا�صي  الهدف  اأن  املطريي  واأو�صحت 

اإ�صدار الكتاب، هو ت�صليط ال�صوء على الرثاء 

الكويت،  بيئة  بهما  مت��ت��از  ال��ل��ذي��ن  وال��ت��ن��وع 

على  املجتمع  اأف��راد  جميع  ت�صجيع  وبالتايل 

تنميتها  يف  والإ����ص���ه���ام  ب��ال��ب��ي��ئ��ة،  اله��ت��م��ام 

واملحافظة عليها.

ا�صتغرق  "موا�صم"  اإجن��از  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

�صنوات عدة، قام خاللها فريق عد�صة البيئة 

التغريات  ور�صد  املواقع،  بدرا�صة  الكويتية 

حركة  وت��ت��ب��ع  م��ي��دان��ي��ًا،  عليها  ت��ط��راأ  ال��ت��ي 

ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة البحرية  ت��واج��د  وم��واق��ع 

والرية والطيور على مدار العام، مبا يف ذلك 

الطيور، واأماكن واأنواع  موا�صم هجرة هذه 

النباتات واأوقات منوها، ف�صاًل عن اقتنا�ص 

فر�ص مثالية منا�صبة للتقاط �صور احرتافية 

العلمية  التوثيقية  املادة  ُتدعم  عالية اجلودة، 

التي جرى جمعها والتحقق منها بدقة.

هدية للمجتمع

اأن كتاب  ع��ل��ى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  امل��ط��ريي  واخ��ت��ت��م��ت 

تقدمها  متوا�صعة  هدية  مبثابة  هو  "موا�صم"، 

للمجتمع،  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة 

بالتزامن مع احتفالت كويتنا الغالية باأعيادها 

الوطنية، منوهة يف الوقت نف�صه اإىل اأنه مرجع 

العلم  وطلبة  الباحثون  منه  ي�صتفيد  اأن  ناأمل 

الذي تزخر  التنوع احليوي  بدرا�صة  املهتمون 

به بيئتنا اجلميلة.

اإنتاج متميز

البيئة  عد�صة  فريق  رئي�ص  ق��ال  جانبه،  م��ن 

" كتاب  اإن  احل��ج��ي،  حممد  را���ص��د  الكويتية 

كويتيني  م�صورين  اأع��م��ال  يجمع  "موا�صم" 

اه��ت��م��وا ب��ال��ب��ي��ئ��ة ووث���ق���وا احل���ي���اة ال��ري��ة 

�صعادته  ع��ن  معربًا  الكويت"،  يف  والبحرية 
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  الكتاب ر�صد جمموعة كبرية من احليوانات املوجودة يف بر الكويت 

الوطنية  البرتول  �رشكة  مع  املُثمٍر  بالتعاون 

من  الدائم  والت�صجيع  والتن�صيق  الكويتية، 

والإع��الم،  العامة  العالقات  دائرة  يف  املعنيني 

ال����ذي اأن��ت��ج ه���ذا ال��ع��م��ل امل��ت��م��ي��ز ت�����ص��وي��رًا 

وم�صمونًا واإخراجاً ".

واأ����ص���اف اأن ���ص��غ��ف وح���ب اأع�����ص��اء ال��ف��ري��ق 

نهم من التغلب على ال�صعوبات التي  للكويت مكَّ

واجهتهم اأثناء الت�صوير كي ُيرتجم جهدهم يف 

كتاب "موا�صم" الذي يوثق البيئة الكويتية.

وعي بيئي

عد�صة  فريق  رئي�ص  نائب  اأو�صح  ناحيته،  من 

اأن  ال��ك��ن��دري،  اأح��م��د  حممد  الكويتية  البيئة 

وبحرًا  برًا  متميزة  وبيئة  طبيعة  الكويت  متتلك 

وجوًا، وهذا الأمر جعلها مكانًا مالئمًا لنمو عدد 

الطيور  من  للعديد  وحمطة  النباتات،  من  كبري 

امل��ه��اج��رة، وواح����دة م��ن ح��ا���ص��ن��ات الأ���ص��م��اك 

الكرى على م�صتوى العامل.

اأوًل: من اجلو:

بحكم موقعها الفريد يف الركن ال�صمايل الغربي 

مع  الكويت  دول��ة  لت  �صَكّ العربي،  اخلليج  من 

جمموعة اجلزر التابعة لها، مكانًا مالئمًا للعديد 

من الطيور املهاجرة، التي اتخذت من اأرا�صيها 

م�صتقرًا موؤقتًا، اأو حمطة عبور �رشيع، قبل اأن 

توا�صل رحلتها اإىل جهات الأر�ص الأربع.

ب��امل��ق��اب��ل، اآث����رت جم��م��وع��ة اأخ����رى م��ن ه��ذه 

الطيور ال�صتقرار على اأر�ص الكويت ب�صكل 

الن�ا�ص تواجده�ا من�ذ زم�ن  األ�ف  دائم، حي�ث 

الأن��واع  ببع�ص  اجلزر  اخت�صت  فيما  بعي�د، 

التي ل تتواجد اإل يف نطاقها.

ثانياً: من الرب:

مل تقف ق�صاوة املناخ ال�صحراوي الذي مُييز 

عدد  منو  ملنع  حائاًل  العامل  من  املنطقة  ه��ذه 

كبري من النباتات يف اأرا�صي الكويت.

واأ���ص��درت  النباتات،  بهذه  ك��ث��ريًا  ال��دول��ة  وتهتم 

"العرفج"،  نبتة  اإت����الف  اأو  ق��ط��ع  مي��ن��ع  ق�����رارًا 

بو�صفها نبتة وطنية يجب تنميتها واحلفاظ عليها.

ك��ب��رية من  ي��وج��د جمموعة  اأي�����ص��ًا  ال��ر  ويف 

احل�����رشات واحل��ي��وان��ات، مت ر���ص��د اأم��اك��ن 

ت��واج��ده��ا، وم��واع��ي��د ظ��ه��وره��ا وت��ك��اث��ره��ا، 

والتعرف على اأمناط معي�صتها.

ثالثاً: من اجلو:

مل�صافة  متتد  ���ص��واح��ل  ال��ك��وي��ت  دول���ة  متتلك 

ج��زر،  ت�صع  اإىل  بالإ�صافة  كيلومرت،   500

اأكرها جزيرة بوبيان.

من  واح����دة  الكويتية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ي��اه  وُت��ع��د 

حا�صنات الأ�صماك الكرى على م�صتوى العامل.

من  وفيه  بذاته،  قائم  عامل  البحر  اإن  وحيث 

اأن  ال�صعب  من  كان  الكثري،  احلياة  اأ�صكال 

وتنوع  وج��م��ال��ه،  جاذبيته  العد�صة  ت��ق��اوم 

الكائنات البحرية، وال�صعاب املرجانية فيه.

الطبيعة الكويتية

الكندري: الكويت 

تشتهر بوجود 

مجموعة كبيرة من 

النباتات والحيوانات

المضيان: الفريق 

اجتهد لجمع صور 

ُتشاهد ألول مرة 

في الكويت

  كثري من الطيور املهاجرة تتخذ من الكويت حمطة عبور 

م�صتوى  م��ن  ت��رف��ع  م�����ص��اري��ع  يتبنى  ال��ف��ري��ق 

دول��ة  يف  البيولوجي  وال��ت��ن��وع  البيئي  ال��وع��ي 

الكويت، موؤكدًا حر�ص الفريق على تقدمي املزيد 
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الكويتية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول  ���رشك��ة  ت��ت��ق��دم 

ب��ج��زي��ل ال�����ص��ك��ر وع��ظ��ي��م الم��ت��ن��ان جلميع 

امل�صاهمني يف اإعداد كتاب "موا�صم"، بداية من 

وتدقيقها،  ومراجعتها  العلمية،  امل��ادة  جمع 

ث��م ت�صميم  الأج��ن��ب��ي��ة،  امل���راج���ع  وت��رج��م��ة 

واملهتمني  القراء  اأيدي  بني  ليكون  املحتوى، 

�صمن هذا القالب اجلميل واجلذاب.

البيئة  بال�صكر كل من: فريق عد�صة  وتخ�ص 

الأح��م��د  ���ص��ب��اح  حم��م��ي��ة  اإدارة  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 

معهد  اجل���ه���راء،  حممية  اإدارة  الطبيعية، 

اللياح،  )حممية  العلمية  لالأبحاث  الكويت 

وحمطة كبد(.

�سكر وامتنان

عمر: الهدف 

األساسي للكتاب 

إظهار جمال 

الطبيعة الكويتية

تنفيذ العمل استغرق 

سنوات لتتبع حركة 

الكائنات البحرية 

والبرية والطيور

  تهتم الدولة كثريًا بالنباتات ومتنع قطعها اأو اإتالفها 

الكويت  يف  الطبيعة  احلياة  لتوثيق  امل�صتقبل  يف 

بعد�صات م�صورين كويتيني حمرتفني.

واأ�صار اإىل اأن دولة الكويت ا�صتهرت منذ القدم، 

رغم مناخها ال�صحراوي القا�صي بوجود جمموعة 

�ُصميت  وق��د  واحل��ي��وان��ات،  النباتات  م��ن  كبرية 

وحيوانات  نباتات  باأ�صماء  كويتية  مناطق  ع��دة 

والرميثية،  عريفجان،  مثل:  املحيطة،  البيئة  من 

واأبو احل�صاين، كما اأن كاظمة املنطقة التاريخية 

الإ�صالم  قبل  العرب  �صكنها  الكويت،  يف  الأ�صهر 

لوجود النباتات واملياه العذبة فيها، ولقربها من 

البحر والطرق التجارية ال�صحراوية.

اأ�سعب ت�سوير

بدوره، اأكد ع�صو الفريق اأحمد �صاكر امل�صيان، 

وجهدًا  وقتًا  اأخ��ذت  �صورة  وكل  لقطة  كل  اأن 

كبريين، اإذ اإن ت�صوير احلياة الرية من اأ�صعب 

ما  بكل  الفريق  ح��اول  وق��د  الت�صوير،  اأن���واع 

ال�صور  اأن يجمع جمموعة من  اأوت��ي من جهد 

ُت�صاهد لأول مرة يف دولة الكويت.

واأ�صار اإىل اأن الكويت واجهت يف الع�رش احلديث 

ال��غ��زو  اأ���ص��ه��ره��ا  ك���ان  ع���دي���دة،  حت��دي��ات بيئية 

العراقي، وما جنم عنه من اإحراق لالآبار النفطية، 

وت�رشب النفط يف ال�صحراء، اإل اأن اأر�ص الكويت 

متكنت من العودة اإىل �صابق عهدها، بف�صل جهود 

الدولة، وقدرة الأر�ص على اإعادة احلياة فيها.

موقع متميز

من جهته، قال ع�صو الفريق عمر ال�صيد عمر، اإن 

"الهدف الأ�صا�صي الذي اأردنا تو�صيله من خالل 

كتاب "موا�صم"، هو اأن يت�صاءل من �صريى هذه 

ال�صور، هل فعاًل مت التقاط هذه ال�صور يف دولة 

الكويت؟"، م�صيدًا بالحرتافية واجلهود الكبرية 

الكويتية  الطبيعة  ج��م��ال  لإظ��ه��ار  ُب��ذل��ت  ال��ت��ي 

بعد�صة جمموعة من ال�صباب الكويتي املتطوع.

واأكد اأن "موا�صم" يو�صح تعايف البيئة الكويتية 

دولة  جند  فقلَّما  فيها،  الفطرية  احلياة  وتنوع 

�صغرية امل�صاحة بحجم الكويت يوجد فيها هذا 

التنوع من النباتات والطيور واحليوانات، وذلك 

راأ���ص  على  املتميز  اجل��غ��رايف  موقعها  اإىل  يعود 

املُهاجرة،  الطيور  اأغلب  عليها  متر  اإذ  اخلليج، 

التي  الطيور  من  اأن��واع   408 اإح�صاء  مت  وق��د 

ت�صتوطن اأو متر عر الكويت حتى �صنة 2017، 

كما يوجد بها اأكرث من 400 نوع من النباتات.

على  ب��الط��الع  للراغبني  ميكن  اأن���ه  اإىل  ي�صار 

الر�صمي  ال�رشكة  ح�صاب  اإىل  الدخول  الكتاب 

knpcofficial@ يف خمتلف و�صائل التوا�صل 

بوا�صطة   )QR( ال�  رمز  م�صح  ثم  الجتماعي، 

هواتفهم النقالة.

  املياه الإقليمية الكويتية واحدة من حا�صنات الأ�صماك الكرى
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قادة امل�ستقبل

ويف هذا ال�صاأن، قال مدير دائرة املوارد الب�رشية 

بح�رش  ت��ق��وم  "ال�رشكة  اإن  ال��ف��ار���ص،  اأح��م��د 

ال��وظ��ائ��ف،  ل��دي��ه��ا بجميع  امل��ت��وف��رة  ال�����ص��واغ��ر 

�صواء ب�صبب التقاعد، اأو ال�صتقالة، اأو الرتقيات 

لحتياجات  املطلوبة  الأع����داد  وحُت���دد  وال��ن��ق��ل، 

امل�صاريع امل�صتقبلية، ومن ثم تقوم باإطالق حمالت 

التوظيف املختلفة، لالإعالن عن الفر�ص الوظيفية 

حديثي  الكويتيني  والفنيني  للمهند�صني  املتوفرة 

خمتلف  يف  اخل���رات  ذوي  م��ن  وك��ذل��ك  التخرج، 

اأف�صل  ل�صتقطاب  وذلك  النفط،  �صناعة  قطاعات 

الكوادر الوطنية"، م�صريًا اإىل اأن اختيار الكوادر 

حتر�ص �سركة البرتول الوطنية الكويتية على ا�ستقطاب الكوادر الوطنية ذات الكفاءة 

لل�سباب  الوظيفية  الفر�ص  توفر  اأنها  كما  اإليه،  وت�سيف  العمل  ترثي  والتي  العالية، 

مب�سريتهم  الرتقاء  على  وت�ساعدهم  ال�سباب  ه��وؤلء  تطوير  على  وتعمل  الكويتي، 

املهنية، لإميانها باأن موظفيها ُيعتربون الرثوة احلقيقية التي ُت�ساعدها على حتقيق 

جودة الأداء يف خمتلف اإداراتها، وتنفيذ خططها وا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية.

التي  احلوافز  م  وُتقدِّ اإبداعية،  عمل  بيئة  توفري  على  ال�سركة  تعمل  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

حُتقق التطّور وتدفع اإىل البتكار، لذا تعتمد اأحدث النظم حملياً وعاملياً يف جمال تدريب 

وتاأهيل كوادرها.

"البترول الوطنية".. 
تبني الكوادر الوطنية

مشاريعها توفر فرص عمل للشباب الكويتي

تطوير

توفير فرص وظيفية 

ألصحاب الهمم 

حسب الشروط 

والضوابط والقوانين
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الفارس: اختيار الكوادر 

يكون حسب المؤهالت 

العلمية والفنية 

والشروط المطلوبة

الخضر: "التدريب 

والتطوير الوظيفي" ُتطبق 

برامج تدريبية تواكب 

احتياجات الموظفين

املوؤهالت  ح�صب  يكون  بال�رشكة  للعمل  الوطنية 

العلمية والفنية وال�رشوط املطلوبة.

العمالقة  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  اأن  واأ�صاف 

ب��ال�����رشك��ة ت��وف��ر ف��ر���ص ع��م��ل ك��ب��رية لل�صباب 

الهند�صية،  التخ�ص�صات  وُتعتر  الكويتي، 

ا�صتقطابًا  الأك����رث  امل�����ص��ايف  ت�صغيل  ودب��ل��وم 

للكوادر الوطنية، يف حني اأن بع�ص التخ�ص�صات 

الكمبيوتر،  ع��ل��وم  تخ�ص�ص  م��ث��ل:  الأخ����رى، 

تلقى  ل  ال�صالمة  وهند�صة  الكيمياء،  وع��ل��وم 

يتقدمون  من  يكون  ما  ع��ادة  بل  الإقبال،  نف�ص 

لهذه التخ�ص�صات من حديثي التخرج اأقل من 

توفر  ال�رشكة  اأن  مبينًا  املطلوبة،  الحتياجات 

ح�صب  الهمم  لأ�صحاب  وظيفية  فر�صًا  اأي�صًا 

والتزامًا  بذلك،  اخلا�صة  وال�صوابط  ال�رشوط 

بالقانون اخلا�ص بذوي الإعاقة.

توا�سل مع الإدارة

املوظفني،  مع  الفّعال  التوا�صل  يخ�ص  وفيما 

اأو�صح الفار�ص اأن اإدارة ال�رشكة حتر�ص على 

ومعرفتهم  اإدراك��ه��م  على  للتاأكيد  ذل��ك  حتقيق 

�صلوك  وقواعد  ال�رشكة،  وقيم  ور�صالة  بروؤية 

املو�صوعة  بالأهداف  لتوعيتهم  واأي�صًا  العمل، 

ودورهم يف حتقيقها.  

مهارات  بتطوير  ال�رشكة  اإدارة  تهتم  اأي�صًا 

التدريب  برامج  خ��الل  من  املوظفني  وق���درات 

اجلماعي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت�صجعهم  امل��ت��ن��وع��ة، 

اآل��ي��ة  ال���واح���د، وت��ت��ب��ع يف ذل���ك  ال��ف��ري��ق  �صمن 

واملكافاآت  الأداء  تقييم  اأنظمة  لتطبيق  خا�صة 

جميع  على  ع���ادل  ب�صكل  وذل���ك  الت�صجيعية، 

املوظفني ووفق الإجراءات املتبعة. 

اأن  اإىل  الب�رشية  امل���وارد  دائ���رة  مدير  واأ���ص��ار 

والعمل  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  ُت�صجع  ال�����رشك��ة 

م��وؤخ��رًا  قامت  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى  اجل��م��اع��ي، 

الهدف،  هذا  لتحقيق  البتكار"  "جلنة  بت�صكيل 

يتناف�ص  حيث  "الهاكثون"،  فعالية  تنظم  كما 

وحتدياتها  ال�رشكة  م�صاكل  حل  يف  املوظفون 

تقوم  جهتها  وم���ن  م��ب��ت��ك��رة،  اإب��داع��ي��ة  ب��ط��رق 

ال�رشكة بتقدمي الهدايا واملكافاآت للفرق الفائزة.

ا�سرتاتيجية 2040

الب�رشية  امل����وارد  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  وح���ول 

2040، وتطبيقها على اأر�ص الواقع، اأكد الفار�ص 

تنمية  خ��الل  م��ن  ذل��ك  على  حتر�ص  ال�رشكة  اأن 

والت�صجيع  الوطنية،  الكوادر  ومهارات  قدرات 

على تبادل املعلومات واخلرات الفنية، وذلك مبا 

تطبيق  تراعي  كما  وروؤيتها،  قيمها  مع  يتوافق 

جميع الإجراءات واخلدمات التي تقدمها دائرة 

املوارد الب�رشية وفق اأحدث النظم التكنولوجية. 

العامة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  اأن  وب���نّي 

الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة  الب�رشية  للموارد 

حتى عام 2040، تتمثل يف الآتي: 

موؤ�ص�صة  وقطاعات  لأن�صطة  ك�رشيك  العمل   -

التابعة من خالل  الكويتية و�رشكاتها  البرتول 

تقدمي خدمات يف جمال املوارد الب�رشية موجهة 

وتطوير  ال�صرتاتيجية  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

وتدريب العاملني.

يف  املوؤ�ص�صة  وق��ي��م  ور���ص��ال��ة  روؤي���ة  ت�صمني   -

لتعزيز  الب�رشية  املوارد  واإج��راءات  ممار�صات 

ثقافة الأداء والرتباط الوظيفي.

  دينا اخل�رش  اأحمد الفار�ص
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امل��وارد  ل�صرتاتيجية  الرئي�صية  املتطلبات  اأم��ا 

الب�رشية فتتمثل يف التايل:

�صيا�صة  �صمن  العاملني  وت��دري��ب  تطوير   -

اأنظمة  وا�صرتاتيجية تدريبية وا�صحة وتطبيق 

وحتفيز  ت�صجيع  على  تعمل  الب�رشية  للموارد 

الأداء العايل والعمل بروح الفريق الواحد.

لقطاع  املُطلوبة  والإمكانات  القدرات  - حتديد 

املوارد الب�رشية يف املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة 

ورفع  و�رشكاتها،  للموؤ�ص�صة  ك�رشيك  للعمل 

م�صتوى مهارات وقدرات فرق املوارد الب�رشية 

مبا يتما�صى مع معاير �رشكات النفط العاملية.

يف  التغيري  اإدارة  وق���درات  اإم��ك��ان��ي��ات  ب��ن��اء   -

املوارد الب�رشية.

)الكوادر  املواهب  اإدارة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ   -

الب�رشية املتميزة(، والتعديل عليها متى ما كان 

هناك حاجة.

- ميكنة اإجراءات املوارد الب�رشية.

- مراجعة �صيا�صة "التكويت" احلالية واعتماد 

التعديالت عليها. 

نقاط حتّول

التدريب والتطوير  دائرة  ناحيتها حتر�ص  من 

ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى تطبيق  ال��وظ��ي��ف��ي 

احتياجات  ت��واك��ب  ال��ت��ي  املتنوعة  التدريبية 

املوظفني وحتقق ا�صرتاتيجية املوارد الب�رشية 

2040، ويف هذا ال�صاأن، اأو�صحت مدير دائرة 

اأنه  التدريب والتطوير الوظيفي دينا اخل�رش، 

عدد  هناك  القدرات  اإدارة  ق�صم  يخ�ص  ما  فيما 

من الرامج، منها:

على  املحلي  ال��ق��درات  اإدارة  برنامج   •
م�ستوى ال�سركة: 

عدة مراحل  الكفاءات خالل  اأف�صل  انتقاء  بعد 

املوظفون  يحظى  واملقابالت،  الختبارات  من 

ب��رن��ام��ج خ��ا���ص وم��ت��ن��وع م��دت��ه ���ص��ن��ة مالية 

داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة،  ب��رام��ج  واح����دة، وي�صمل 

اخلرة  ذوي  مع  ومقابالت  ميدانية  وزي��ارات 

يف القطاع، بالإ�صافة اإىل اأن�صطة مفيدة وممتعة 

ليتم  العالية  املهارة  ذو  املوظف  منها  ي�صتفيد 

تاأهيل املجموعة ملنا�صب اأعلى يف ال�رشكة.

على  ال�سامل  ال��ق��درات  اإدارة  برنامج   •
م�ستوى القطاع النفطي: 

التخصصات الهندسية 

ودبلوم تشغيل المصافي 

األكثر استقطابًا 

للشباب الكويتي

  توفر ال�رشكة العديد من الفر�ص الوظيفية لل�صباب الكويتي وتعمل على تطويرهم

إدارة الشركة تحرص على 

التواصل مع الموظفين 

لتوعيتهم باألهداف 

االستراتيجية

بعد انتقاء اأف�صل الكفاءات خالل عدة مراحل من 

الختبارات واملقابالت، يحظى املوظفون برنامج 

خا�ص ومتنوع مدته �صنتني ماليتني، وي�صتمل على 

ي�صتفيد  وممتعة  مفيدة  اأن�صطة  مع  داخلية  برامج 

تاأهيل  ليتم  ال��ع��ال��ي��ة،  امل��ه��ارة  ذو  امل��وظ��ف  منها 

املجموعة امل�صاركة ملنا�صب اأعلى يف ال�رشكة.

• ن���ادي "ال��ت��و���س��ت م��ا���س��رتز" اخل��ا���ص 
بال�سركة: 

تعاقدت ال�رشكة مع منظمة نادي "تو�صت ما�صرتز" 

وفن  التقدمي  مهارات  لتطوير   2017 منذ  العاملية 

اخل��ط��اب��ة والأل���ق���اء ل���دى امل��وظ��ف��ني. وع��ل��ى م��دى 

املوظفني  م��ن  جمموعة  تاأهيل  مت  �صنوات،  ث��الث 

خالل  من  مهاراتهم  لتطوير  النادي  يف  امل�صاركني 

على  النادي  اأع�صاء  مع  �صهر  كل  اجتماعني  عقد 

مدى خم�صة موا�صم، لكل مو�صم �صتة اأ�صهر.

• برنامج ال�سلم الفني واملهني: 
ل����ذوي ال��ك��ف��اءة الفنية  وه���و ب��رن��ام��ج خ��ا���ص 
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  تن�صيق مع جهات تدريبية ُمتعددة لتنفيذ برامج تدريبية فنية واإدارية

"لجنة االبتكار" 
و"الهاكثون" من 

الفعاليات التي تعزز 

العمل الجماعي واإلبداع

آلية خاصة لتطبيق 

أنظمة تقييم األداء 

والمكافآت التشجيعية 

بشكل عادل 

امل��ه��ارات  تنمية  على  ي�صاعد  العالية  واملهنية 

الأه���داف  حتقيق  يف  كبري  ب�صكل  وامل�صاهمة 

اخلا�صة بال�رشكة. 

 Center Of( اخل����ربة  ذوي  م��رك��ز   •
 :)Expertise

وت��ب��ادل  اإدارة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ا���ص��ت��ح��داث��ه  مت 

امل��ع��ل��وم��ات ون��ق��ل اخل���رة وامل��ع��رف��ة واأف�����ص��ل 

املمار�صات والبحث حول اآخر امل�صتجدات الفنية 

خالل  من  وذل��ك  النفطي،  القطاع  يخ�ص  فيما 

طريق  ع��ن  الداخلية  اخل���رات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 

ون�رش  العلمية  والبحوث  التقدميية  العرو�ص 

املقالت، اإ�صاقة اإىل تدريب املوظفني/ املهند�صني 

قيد التدريب لتطوير الأداء وال�صعي للتميز. 

 :)coaching( برنامج •
اأح��د  ال��رن��ام��ج، وال����ذي مي��ث��ل  مت تطبيق ه���ذا 

اح��ت��ي��اج��ات ال�����رشك��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة مت��ا���ص��ي��ًا مع 

ا�صرتاتيجية التعلم للموؤ�ص�صة )10/20/70(.

معتمدين  مدربني  تاأهيل  اإىل  الرنامج  ويهدف 

املهارات  لكت�صاب  بال�رشكة  املوظفني  لتدريب 

واخلرة املرجوة لتطوير الأداء والعمل.

• تطبيق "م�سار": 
الت�صجيعية  امل��ك��اف��اأة  لنظام  اآيل  تطبيق  اإع���داد  مت 

ت�صهيل  بهدف  )م�صار(  ال�رشكة  مل��دراء  ال�صنوية 

وذلك  العمل،  وج��ودة  الإج���راءات  اآلية  وحت�صني 

الب�رشية  امل���وارد  ا�صرتاتيجية  م��ع  يتما�صى  مب��ا 

)20/40( املتعلقة بامليكنة، ومت اإدراج هذا التطبيق 

�صمن اأحد اأف�صل املمار�صات اخلا�صة بال�رشكة.

نظم وبرامج

ويف اإطار النظم والرامج التي تطبقها ال�رشكة 

وكفاءاتهم،  قدراتهم  وتنمية  العاملني  لتحفيز 

اأ�صارت اخل�رش اإىل اأن دائرة التدريب والتطوير 

اجلهات  خمتلف  مع  بالتن�صيق  تقوم  الوظيفي 

والرامج  املوؤمترات  من  عدد  لتنفيذ  التدريبية 

والتي  والإ�رشافية،  والإدارية  الفنية  التدريبية 

لتعزيز  وخارجها،  الكويت  دول��ة  داخ��ل  تعقد 

مع  يتنا�صب  مب��ا  امل��وظ��ف��ني  ق����درات  وت��ط��وي��ر 

احتياجاتهم التدريبية. 

اأما ما يجري تنفيذه حاليًا من اإجراءات وبرامج يف 

اإطار حتقيق متطلبات ا�صرتاتيجية املوارد الب�رشية 

تدريبية  برامج  لعقد  التن�صيق  يف  فيتمثل   ،2040

 ،2040 الب�رشية  امل��وارد  ا�صرتاتيجية  يخدم  مبا 

التعريفية اخلا�صة  املثال الرامج  منها على �صبيل 

حديثي  الأوائ����ل  املهند�صني  الأوائ����ل/  باملراقبني 

تهدف  والتي  التعيني،  حديثي  واملوظفني  الرتقية 

اإىل تعريف هذه الفئة من املوظفني بروؤية ور�صالة 

وقيم ال�رشكة و�صيا�صاتها واأهدافها ال�صرتاتيجية 

مهامهم  اأداء  من  ميكنهم  مبا  مهاراتهم  وتطوير 

وواجباتهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

ت�سجيع الإبداع

تقوم دائرة التدريب والتطوير الوظيفي بتوفري 

الإب��داع  قيم  تعزيز  اإىل  تهدف  تدريبية  برامج 

والعمل اجلماعي لدى موظفي ال�رشكة، بهدف 

حتقيق  يف  ي�صب  ومب��ا  امل��وظ��ف،  اإنتاجية  رف��ع 

ويتما�صى  لل�رشكة،  ال�صرتاتيجية  الأه���داف 

و�رشكاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  قيم  مع 

التابعة، ومنها على �صبيل املثال برنامج:

."Lean Six Sigma – Green Belt" 
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جتهيز واإعداد

واملعايري  لالأ�ص�ص  وفقا  التقرير  اإع���داد  مت  وق��د 

العاملية  ال��ت��ق��اري��ر  اإع����داد  م��ب��ادرة  يف  امل��ع��ت��م��دة 

"ال���ب���رتول  ن�����ص��اط��ات  ي��ع��ك�����ص  وه����و   ،)GRI(

ويغطي  الكويت،  دول��ة  ح��دود  �صمن  الوطنية" 

 ،2019 مار�ص  حتى   2018 اأب��ري��ل  من  الفرتة 

ذلك  على  مدربة  جمموعة  البيانات،  بجمع  وقام 

من كل الدوائر، ومت ا�صتخدام برنامج اإلكرتوين 

دون  وم���ن  ال��ت��ج��م��ي��ع،  عملية  يف   )PEARL(

ا�صتخدام الأوراق يف كل مراحل اإعداد التقرير.

وخالفًا للتقارير ال�صابقة، مل يتم تدقيق التقرير من 

قبل طرف ثالث، وذلك ب�صبب الظروف ال�صتثنائية 

تقرير االستدامة الخامس
أصدرته الشركة إلكترونيًا

اأ�سدرت "البرتول الوطنية" موؤخرًا تقريرها اخلام�ص عن ال�ستدامة، والذي 

اإنتاجه،  اإلكرتوين ح�سرًا، دون ا�ستخدام الورق يف جميع مراحل  �سدر ب�سكل 

اإ�سدار  والتحقق، وحتى  والتدقيق  واملراجعة  البيانات  بدءًا من عملية جمع 

الن�سخة النهائية.

وت�سدرت ر�سالة الرئي�ص التنفيذي لل�سركة وليد خالد البدر، التقرير والتي اأكد 

ب�سكل  والعمل  بال�ستدامة،  تتعلق  مبادرات  بطرح  ال�سركة  التزام  خاللها  من 

متوا�سل على اإظهار ب�سماتها البيئية، والتوا�سل مع اأ�سحاب امل�سلحة، حتى 

يف ظل هذه الظروف ال�ستثنائية ب�سبب جائحة فريو�ص كورونا.

البدر: الشركة ملتزمة 

بطرح مبادرات تتعلق 

باالستدامة وإظهار 

بصماتها البيئية

استدامة
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التقرير يغطي الفترة 

الممتدة من مطلع 

أبريل 2018 حتى 

مارس 2019

اإلعداد تم وفقًا لألسس 

والمعايير المعتمدة 

بمبادرة التقارير 

)GRI( العالمية

  التقرير يعك�ص ن�صاطات ال�رشكة �صمن حدود دولة الكويت

وقامت  ك��ورون��ا،  فريو�ص  جائحة  فر�صتها  التي 

دائرة التخطيط ال�صامل يف ال�رشكة بتدقيقه.

"البرتول الوطنية"

وحتدث التقرير عن "البرتول الوطنية" باعتبارها 

رائد يف دولة الكويت، ويرتكز عملها على �صناعة 

ال��وح��ي��د لل�صوق  امل����زود  ال��ن��ف��ط، وه���ي  ت��ك��ري��ر 

والغاز  النفطية  املنتجات  اأن���واع  بكافة  املحلي 

 7000 ع��ن  يزيد  م��ا  لديها  ويعمل  والبيتومني، 

القطاع  يف  العاملة  القوة  ثلث  ي�صكلون  موظف، 

النفطي، 75 % منهم مهند�صون وفنيون مدربون 

وميلكون خرة عالية يف تكنولوجيا التكرير، وهي 

الكويتية،  البيئة  على  للحفاظ  با�صتمرار  ت�صعى 

مبا ي�صمن ال�صتدامة لالأجيال القادمة. 

وباعتبارها القلب الذي ي�صخ الطاقة لالقت�صاد 

امل��ب��ادرات  خلق  على  ال�رشكة  تعمل  ال��وط��ن��ي، 

واحللول اخلا�صة بالطاقة امل�صتدامة للم�صتقبل، 

درا�صة  جتري  اأن   2020 عام  يف  ق��ررت  ولذلك 

حتمله  م��ا  لتحديد  التجارية"  "عالمتها  ح��ول 

هذه العالمة من قوة وموقع واأمل يف ال�صنوات 

القادمة، ومبا يجمع كل جهود التوا�صل �صمن 

الوطنية  "البرتول  هي  واح��دة  اأ�صا�صية  فكرة 

ال�رشكة  تكون  اأن  هو  والهدف  الكويت"،  قلب 

القوة الدافعة وراء تطور الكويت م�صتقباًل، واأن 

تكون م�صايف ال�رشكة هي حمرك هذا النمو.   

احلوكمة .. واإدارة املخاطر

املنتظمة  الت�صال  اجتماعات  على  ال�رشكة  تعتمد 

خ��ط��وط  اأجن����ح  م���ن  ت��ع��ت��ر  ال��ت��ي   ،)KRCM(

كل  ع��ل��ى  وامل���وظ���ف���ني  الإدارة  ب���ني  ال��ت��وا���ص��ل 

�صهريًا،  الج��ت��م��اع��ات  ه��ذه  وتعقد  امل�صتويات، 

ويناق�ص خاللها الأداء وم�صاريع ال�رشكة الكرى، 

وامل�صتجدات على م�صتوى القطاع النفطي، وميكن 

اهتماماتهم  ت�صجيل  ع��ر  ال���ص��رتاك  للموظفني 

حول خمتلف امل�صائل، كال�صالمة مثاًل.

كل  يف  املخاطر"  "اإدارة  دمج  على  ال�رشكة  وتعمل 

الأمثل  التوازن  لتحقيق  وذلك  اليومية،  الفعاليات 

للمخاطر اأثناء العمل وحتقيق الأهداف املو�صوعة، 

كما تعمل على ن�رش ثقافة اإدارة املخاطر.

ال�سالمة .. والبيئة

�صمان �صالمة جميع املتواجدين يف مواقع العمل 

اأوىل اأولويات "البرتول الوطنية"، ولتحقيق ذلك 

حالت  ملواجهة  تدريبات  باإجراء  ال�رشكة  تقوم 

الإخ��الءات،  على  تدريبات  تنظم  كما  الطوارئ، 

وتهتم كثريًا بنظم ال�صالمة وال�صلوكيات الآمنة، 

كل  يف  ال�����ص��الم��ة  ب���اإج���راءات  الل���ت���زام  ل�صمان 

ح��ادث  ب��اأي  دقيقة  حتقيقات  وجت��ري  امل��واق��ع، 

لتحديد اأ�صباب وقوعه، وذلك للتعلم من الدرو�ص 

امل�صتفادة وجتنبًا لتكراره م�صتقباًل، وتطبق كذلك 

ال�صعار الذهبي "ل تنفذ العمل اإذا مل يكن اآمنًا". 

بحماية  ال�����رشك��ة  تلتزم  البيئي،  ال�����ص��اأن  ويف 

ال�صلبية  الآث�����ار  تقليل  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ال��ب��ي��ئ��ة، 

لعملياتها، وهنا ي�صري التقرير اإىل جناح ال�رشكة 

يف ا�صرتجاع 93.254 طنًا من مكافئ غاز ثاين 

الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  يف  الكربون  اأوك�صيد 

و77.156 طنًا يف م�صفاة ميناء عبداهلل.

النفايات  "اإدارة  ن��ظ��ام  ال�����رشك��ة  ط���ورت  كما 

ال�صادرة  النفايات  كل  اإدارة  ل�صمان  ال�صلبة" 

ويطبق  منهجي،  ب�صكل  معها  والتعامل  عنها، 

ال��ن��ظ��ام يف ك��ل امل���واق���ع، وي���رتاف���ق م��ع نظام 

اإلكرتوين لت�صجيل ومتابعة النفايات. 
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  ال�رشكة تعمل على احلد من ا�صتهالك الطاقة يف عمليات التكرير وال�صيانة وامل�صاريع

االعتماد على برنامج 

)PEARL( في 

تجميع البيانات بدون 

استخدام لألوراق 

ا�ستهالك الطاقة واملياه

من  للحد  تعمل  ال�رشكة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 

ا�صتهالك الطاقة )الوقود والكهرباء( يف عملياتها، 

�صواء يف عمليات التكرير وال�صيانة، اأو امل�صاريع، 

عالية  املن�صاآت/الوحدات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  وي��ت��م 

ال�صتهالك، مثل: الغاليات، ونظم توزيع البخار، 

واملحركات، وامل�صخات، ووحدات حرق الغازات. 

الطاقة  اإدارة  نظام  تطبيق  يف  ال�رشكة  وب��داأت 

مع  وامل��ت��واف��ق  وال��ف��ع��ال،  ال�صامل   )EnMS(

نظام )ISO50001:2008( لتعزيز املبادرات 

اخلا�صة بتح�صني كفاءة ا�صتخدام الطاقة. 

يف  البحر  مياه  ا�صتخدام  يتم  امل��ي��اه،  جانب  ويف 

عملية التريد، وبعد انتهاء العملية تتم معاجلتها 

يف وحدة املعاجلة الكائنة يف م�صفاة ميناء عبداهلل 

قبل اإعادتها للبحر، وتتم هذه العملية مبا يتوافق 

مع معايري الهيئة العامة للبيئة، وت�صتهلك ال�رشكة 

ما يعادل 11.5 مليون مرت مكعب من املياه �صنويًا. 

الن�صكابات  م��ن  احل��د  على  ال�����رشك��ة  تعمل  كما 

للطوارئ  ال�صتجابة  خطة  وو�صعت  النفطية، 

)ERP(، ملواجهة اأي ت�رشب اأو ان�صكاب للمواد 

النفطية ب�صكل منهجي وفوري.  

م�ساريع ا�سرتاتيجية

تنفذها  التي  امل�صاريع  اأه��م  التقرير  وا�صتعر�ص 

والفنية،  الإنتاجية  قدراتها  لتعزيز  حاليًا،  ال�رشكة 

وعلى  البيئية،  الآث���ار  م��ن  واحل��د  القيمة،  وزي���ادة 

راأ���ص��ه��ا م�����رشوع ال���وق���ود ال��ب��ي��ئ��ي، ال����ذي يهدف 

الأحمدي  وميناء  عبداهلل  ميناء  م�صفاتي  لتحويل 

اإىل جممع تكريري متكامل بطاقة 800 األف برميل 

يوميًا، واإنتاج م�صتقات برتولية منخف�صة املحتوى 

ال��ك��ري��ت��ي، مم��ا ي�����ص��اه��م يف ف��ت��ح اأ����ص���واق ج��دي��دة 

للمنتجات الكويتية، كما �صيوؤدي امل�رشوع اإىل تعزيز 

يف  الوقود  وا�صتهالك  الت�صغيلية  الكفاءة  م�صتويات 

امل�صفاتني وتخفي�ص الآثار البيئية اإىل حد كبري. 

اأي�صًا،  التقرير  ا�صتعر�صها  التي  امل�صاريع  ومن 

م�����رشوع خ��ط ال��غ��از اخل��ام�����ص، ال��ذي ي�صتهدف 

واملكثفات  الغاز  من  الفائ�ص  ومعاجلة  ا�صتيعاب 

املتوقع اإنتاجه يف امل�صايف وحقول النفط الكويتية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للم�رشوع 805 ماليني 

قدم مكعبة من الغاز يوميًا، و106 اآلف برميل 

من املكثفات يف اليوم، وبعد النتهاء منه �صي�صل 

اإجمايل القدرة الإنتاجية خلطوط الغاز اخلم�صة 

"التخطيط" قامت 
بتدقيقه لصعوبة 

وجود طرف ثالث 

بسبب جائحة كورونا

�صعوره  ع��ن  بالتقرير  كلمته  يف  ال��ب��در  ع��ر 

البيئي  ال��وق��ود  م�رشوع  دخ��ول  مع  بالفخر 

مراحل تنفيذه النهائية، هذا امل�رشوع الكبري 

الن�صبة  ع��ر  م�صافة  قيمة  �صي�صكل  ال���ذي 

 ،% 11.5 ال�صتثمار  العائد على  الكبرية يف 

بدًل من بيع النفط اخلام مبا�رشة، و�صيعزز 

من ح�صة الكويت يف الأ�صواق العاملية. 

وهو جزء من ا�صرتاتيجية موؤ�ص�صة البرتول 

 1.3 اإىل  للكويت  التكريرية  القدرة  زي��ادة  يف 

اأعلى  مليون برميل يوميًا، ف�صاًل عن حتقيق 

وذل��ك  م�صافينا،  يف  للطاقة  ت�صنيع  ن�صبة 

لتلبية الطلب يف الأ�صواق املحلية والعاملية على 

املنتجات البرتولية عالية اجلودة.

�سعور بالفخر
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  "البرتول الوطنية" �صباقة يف اإ�صدار تقارير عن ممار�صاتها الجتماعية واهتمامها بالبيئة

سجل نظيف للشركة 

في عدد الحوادث 

خالل الفترة التي 

يغطيها التقرير

تعد "البرتول الوطنية " �صباقة على م�صتوى 

دولة الكويت، ودول جمل�ص التعاون اخلليجي 

يف اإطالق مبادرة تخ�ص ال�صتدامة، واإ�صدار 

العديد  خاللها  م��ن  تو�صح  دوري���ة  ت��ق��اري��ر 

يعك�ص  ما  وهو  الجتماعية،  ممار�صاتها  من 

جتاه  وطنية  ك�رشكة  والتزامها  �صفافيتها 

واملجتمع  واخلارجيني  الداخليني  عمالئها 

املحيط وجميع اأ�صحاب امل�صلحة.

ومُيكن هذا التقارير ال�رشكة من تقييم وفهم 

والبيئية،  القت�صادية،  اجلوانب  على  اأدائها 

ي�صاعد يف  وال��ق��ان��ون��ي��ة، مم��ا  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

اأك��رث  ب�صكل  امل�صتقبلية  الأه������داف  و���ص��ع 

تقارير  اأربعة  ال�رشكة  اأ�صدرت  وقد  فاعلية، 

عن ال�صتدامة خالل 10 اأعوام.

م��ع نيلها ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز ال��ع��امل��ي��ة يف 

ت�صعى  واملهنية،  الت�صغيلية  ال�صالمة  جم��ال 

توفري  يف  رائ��دة  لتكون  الوطنية"  "البرتول 

اآمنة، ومن ثم فقد جنحت ال�رشكة  بيئة عمل 

يف احلفاظ على �صجل نظيف يف عدد احلوادث 

كما  ال��ت��ق��ري��ر،  يغطيها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  خ���الل 

خالل  م��ن  الربحية  م��ن  عالية  درج���ة  حققت 

الإنتاجية،  مرافقها  ت�صغيل  يف  متميز  اأداء 

على  وذل��ك  والتجارية،  املالية  عملياتها  ويف 

وال��ت��ح��دي��ات  ال�صعبة  ال��ظ��روف  م��ن  ال��رغ��م 

الكبرية والتناف�صية ال�صديدة وال�صطرابات 

التي ت�صهدها اأ�صواق النفط، وهذا يرجع اإىل 

يف  العاملون  بذلها  التي  الإ�صافية  اجلهود 

ال�رشكة.

جوائز عاملية�سفافية والتزام

قدم  مليارات   3.26 اإىل  ال�رشكة  متلكها  التي 

مكعبة من الغاز يوميًا، كما ا�صتعر�ص م�صاريع 

اأخرى بال�رشكة.

التدريب .. واملوارد الب�سرية

اإىل اخلطط  ال�صتدامة اخلام�ص  تقرير  وتطرق 

لكت�صاب  ت��ه��دف  وال��ت��ي  لل�رشكة،  التدريبية 

بامل�صايف  العمل  يف  املتخ�ص�صة  الفنية  املهارات 

وال��ت�����ص��وي��ق والأم�����ور ال��ت��ج��اري��ة، ب��الإ���ص��اف��ة 

اأجل  من  فنيًا،  تخ�ص�صًا   70 عن  يزيد  ما  اإىل 

ت��ط��وي��ر ال���ق���درات ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة، ك��امل��ع��رف��ة 

وال�صحة  املخاطر،  واإدارة  والتخطيط،  املالية، 

وال�صالمة والبيئة. 

وفيما يخ�ص العاملون يف ال�رشكة، اأ�صار اإىل اأنهم 

يتمتعون بغطاء تاأمني للحياة وبكامل اخلدمات 

ال��ط��ب��ي��ة وت��غ��ط��ي��ة ل��ل��ع��ج��ز وال��ت��ق��اع��د وغ��ريه��ا، 

ا�صتثمار  اأه���م  ب��اأن��ه��م  ال�����رشك��ة  لإمي����ان  وذل���ك 

اأهدافها  حتقيق  يف  جناحها  اأ�صا�ص  وهم  لديها، 

تعزيز  على  ال�رشكة  تعمل  كما  وا�صرتاتيجيتها، 

التنوع والتو�صع يف دور املراأة يف كافة فعالياتها، 

وزيادة عدد الن�صاء يف املراكز القيادية.

دور اقت�سادي

لها  تتعر�ص  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  ال�����رشك��ة  وت���درك 

���ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط، م��ث��ل ال��ت��ق��ل��ب��ات يف الأ����ص���واق 

وتعقيدات  املناخية،  الآث��ار  وت�صاعد  العاملية، 

تكاليف  وزي���ادة  اجل��دي��دة،  وال��ق��وان��ني  النظم 

ال�صتثمارات وتكاليف البحوث والتكنولوجيا، 

وغريها، ولذلك تعمل مبرونة كافية لمت�صا�ص 

اأحدث  ا�صتخدام  عر  املت�صارعة  التغريات  هذه 

النفقات وزيادة  لتخفي�ص  التكنولوجيا،  اأنواع 

الربحية ل�صالح اأ�صحاب امل�صلحة.
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حماية الأنظمة

• اأمن املعلومات هو التحدي الأكر الذي يواجه 
ال�رشكات واملوؤ�ص�صات الكرى حلماية الأجهزة 

والأنظمة الإدارية والفنية، هل ميكن اأن تعطينا 

فكرة عن جهود ال�رشكة يف هذا ال�صاأن؟

منت�سف  منذ  املعلومات  باأمن  الهتمام  ب��داأ 

اإىل  الإن��رتن��ت  �سبكة  دخ��ول  مع  الت�سعينيات 

ال�سركة، حيث مت و�سع خطط مدرو�سة حلماية 

املعلومات منذ اليوم الأول، لتحديد كل النقاط 

والعواقب  ال�سبكة  هذه  با�ستخدامات  املتعلقة 

املرتتبة عليها، والأ�سخا�ص املخّول لهم الدخول 

عليها،  للموظفني  املتاحة  واملمار�سات  اإليها، 

لذلك،  نتيجة  اأ���س��رار  ح��دوث  ع��دم  من  للتاأكد 

عدم  ل�سمان  احلماية  �سبل  و�سع  مت  اأي�ساً 

حدوث اأي اخرتاق لل�سبكة من خارج ال�سركة، 

كما مت و�سع اخلطط حلماية الأجهزة الداخلية 

بال�سركة، مع توحيد نوعية الأجهزة امل�ستخدمة 

البستان: الشركات 

النفطية المحلية 

والخليجية تبنت حملة 

الشركة لألمن السيبراني 

اأمن  اأهمية  اإدراك  اإىل  الت�سعينات  منت�سف  منذ  اٌقة  �سبَّ الوطنية"  "البرتول  كانت 

يتم  اأن  وقبل  لل�سركة،  الإنرتنت  �سبكة  لدخول  الأول  اليوم  منذ  وذلك  املعلومات، 

اإن�ساء ق�سم خا�ص باأمن املعلومات عام 2007. 

ولقد كانت من اأوائل ال�سركات التي بادرت اإىل ال�ستعانة باأحدث الأنظمة والربامج التي 

ت�ستهدف احلفاظ على معلوماتها وبياناتها من اأخطار قرا�سنة الإنرتنت وحماولت 

الخرتاق والدخول على ح�ساباتها، وا�ستطاعت تعزيز م�ستوى اأمن املعلومات لديها، 

واحلفاظ على م�ستوى متقدم من اخلدمة دون التاأثري على ان�سيابية �سري العمل، اأو 

تقييد حركة تداول املعلومات والبيانات داخل ال�سركة وخارجها.

يف اللقاء التايل يتحدث رئي�ص فريق اأمن املعلومات بدائرة تقنية املعلومات املهند�ص 

ح�سني الب�ستان، عن ا�سرتاتيجية ال�سركة يف جمال حماية اأمن املعلومات، وريادتها 

يف تنفيذ احلمالت التوعوية، وغريها من اجلوانب ذات ال�سلة.

أمن املعلومات 

 "البترول الوطنية" رائدة فيه محليًا وإقليميًا

لقاء
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  ال�رشكة اتخذت كل التدابري الالزمة ملواجهة الهجمات ال�صيرانية  ح�صني الب�صتان

تأسيس قسم ألمن 

المعلومات مبني على 

أسس قوية ويعمل 

وفق مقاييس عالمية

تشكيل لجان لوضع 

أفضل النظم للحفاظ 

على أمن المعلومات 

وخاصة في المصافي

لدائرة  يت�سنى  حتى  عليها،  املُطبقة  والأنظمة 

تقنية املعلومات و�سع مقايي�ص حُمددة للحماية 

�سد الفريو�سات الإلكرتونية، وكل املخاطر التي 

تواجه ح�سابات ال�سركة، وقد مت تطبيق العديد 

من  طبقات  ي�سمى  اأن  مُيكن  فيما  الأنظمة  من 

احلماية على كافة امل�ستويات يف �سبيل حتقيق 

احلماية املتكاملة لأمن املعلومات بال�سركة.

زادت  الإن��رتن��ت،  ا�ستخدامات  تطّور  مع  ثم 

فتوجهت  ل��ذل��ك،  املُ�ساحبة  املخاطر  درج��ة 

مقايي�ص  و�سع  على  الرتكيز  نحو  ال�سركة 

ومن  املعلومات،  اأم��ن  حماية  لتحقيق  عاملية 

العاملية  اجلودة  �سهادة  املقايي�ص  هذه  �سمن 

الأيزو )27001( واخلا�سة باأمن املعلومات، 

منذ  ال�سهادة  هذه  على  ال�سركة  ح�سلت  وقد 

لها  التجديد  على  حري�سة  وهي   ،2007 عام 

حتى الآن. 

ومنذ عام 2007 مت تاأ�سي�ص ق�سم خا�ص باأمن 

املعلومات بدائرة تقنية املعلومات، مبني على 

اأ�س�ص قوية ويعمل وفق مقايي�ص عاملية.

اإجراءات ا�ستباقية

النفطي  القطاع  تعر�ص  ومع   ،2015 عام  ويف 

ال�سعودية  مثل  اخلليجية،  ال��دول  بع�ص  يف 

اتخذت  خ��ط��رة،  اإلكرتونية  لهجمات  وقطر 

ال�سركة اإجراءات ا�ستباقية للتعامل مع درجة 

حتيط  التي  املُحتملة  الإلكرتونية  اخلطورة 

اأمن  على  الرتكيز  وازداد  النفطي،  بالقطاع 

اأف�سل  لو�سع  جلان  ت�سكيل  ومت  املعلومات، 

وخا�سة  املعلومات،  اأمن  على  للحفاظ  النظم 

با�ست�ساريني  ال�ستعانة  ومت��ت  امل�سايف،  يف 

لها  تتعر�ص  قد  التي  املخاطر  نطاق  لتحديد 

ال�سركة، �سواء من ناحية الأنظمة، اأو الأعمال 

داخل امل�سايف واأنظمة التحكم بها، وقد انتهوا 

اخلطط  و�سع  وج��رى  ه��ام��ة،  تو�سيات  اإىل 

تقنية  دائ��رة  واأ�سبحت  لتحقيقها،  الالزمة 

حتقيق  على  العمل  عن  م�سوؤولة  املعلومات 

املخاطر  درج��ة  وتقليل  الإل��ك��رتوين،  الأم���ن 

بالأنظمة داخل امل�سايف، وكان هذا نقلة نوعية 

يف طبيعة اخلدمات التي تقدمها الدائرة. 

املعنيني  م��ع  م�ستمر  التن�سيق  اأ���س��ب��ح  وه��ن��ا 

بامل�سايف، ومت ت�سكيل جلنة ت�سم اأع�ساء من دائرة 

تقنية املعلومات، واملعنيني من امل�سايف، وم�سروع 

مع  للتعامل  بتو�سيات  للخروج  البيئي  الوقود 

هذه  وحتظى  بامل�سايف،  الإلكرتونية  املخاطر 

اللجنة بدعم كبري من قبل الإدارة العليا.

تعزيز الوعي

• اأطلقت ال�رشكة موؤخرًا حملة اأمن املعلومات، ما 
هي طبيعة ومقومات هذه احلملة، ومردودها على 

م�صتوى ال�رشكة، وال�رشكات النفطية الزميلة؟

ال�سركة �سرورة العمل على تعزيز  لقد ارتاأت 

امل�ستخدمني  واأي�����س��اً  موظفيها،  ب��ني  ال��وع��ي 

اأمن  باأهمية  ال�سركة  اأنظمة  مع  واملتعاملني 

الأ�سا�سية  املهام  من  ُيعد  ما  وهو  املعلومات، 

ومن  املعلومات،  اأمن  حتقيق  يف  ُت�ساهم  التي 

باأهمية  التعريف  على  ال��دائ��رة  حر�ست  ثم 

اأمن املعلومات، واملمار�سات الأف�سل  واأهداف 

لالإجراءات املتعلقة به، وقد كان ذلك عن طريق 

اإطالق العديد من الربامج واحلمالت التوعوية 

والعاملني  املوظفني  وتذكري  لتوعية  امل�ستمرة 

وم�سوؤولياتهم  املحتملة،  والهجمات  باملخاطر 

معلومات  و�سرية  اأم��ن  وحفظ  حماية  جلهة 

املن�ساآت  وجميع  اأ�سولها  وحماية  ال�سركة، 

التابعة لها، ومنها على �سبيل املثال:
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الشركة تعمل على 

تعزيز الوعي بين 

موظفيها والمستخدمين 

والمتعاملين معها

إطالق برامج وحمالت 

توعوية مستمرة لتوعية 

الموظفين بالمخاطر 

والهجمات المحتملة

�سنة  ملدة  فعالياتها  ا�ستمرت  حملة  اإط��الق   -

على  �سهر  كل  فيها  الرتكيز  يتم  ك��ان  كاملة، 

فقط  واح���د  مبو�سوع  والتوعية  التعريف 

اإر�سال  اأمن املعلومات، وذلك من خالل  يخ�ص 

ر�سائل اإلكرتونية حتتوي على معلومات هامة 

بخ�سو�ص هذا املو�سوع.

وموجهة  ُم�سممة  تدريبية  دورات  تنظيم   -

هذه  مهام  طبيعة  مع  تتنا�سب  معينة،  لأق�سام 

الأق�سام، وتنتهي باختبار ق�سري يجب اجتيازه 

بنجاح لإنهاء الدورة.

الحتيايل"،  "الت�سيد  بريد  حملة  اإط���الق   -

باإر�سال  املعلومات  تقنية  دائ��رة  تقوم  حيث 

لإيقاعهم  للموظفني  وهمية  اإلكرتونية  ر�سائل 

لأ�ساليب  ا�ستيعابهم  مدى  لتقدير  الحتيال،  يف 

املوظف  وق��ع  ح��ال  ويف  الإل��ك��رتوين،  الحتيال 

�سحية لالحتيال، يتم ت�سجيله يف دورة تدريبية.

الوعي  الوطنية" يف ن�سر  "البرتول  - �ساهمت 

طلبة  بني  وذل��ك  املجتمع،  اأف��راد  بني  الأمني 

كما  اخلا�سة،  واملدار�ص  احلكومية  املدار�ص 

على  الثقافية  والكتيبات  الهدايا  بتوزيع  قامت 

الطلبة، لت�سجيعهم على امل�ساركة وال�ستفادة، 

وذلك يف اإطار م�سوؤوليتها املجتمعية.

املوظفني  ب��ني  ال��ت��ن��اف�����ص  روح  ت�سجيع   -

اأمن  جمال  يف  املختلفة  بامل�سابقات  للم�ساركة 

املعلومات وتوزيع الهدايا القيمة عليهم.

الأمني، ي�سمل فيديوهات  للوعي  برنامج  تنفيذ   -

تعليمية، وبرامج ثقافية، وق�س�ص كوميدية يف هذا 

الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  ن�سره  ويتم  املجال، 

و�سا�سات العر�ص بجميع مواقع ال�سركة.

وقد كان لهذه احلمالت اأثرًا كبريًا يف رفع م�ستوى 

جناحاً  ولق��ت  املوظفني،  لدى  الأمني  الوعي 

كبريًا. واأعقب ذلك اإطالق برنامج توعوي اأمني 

الكويتية  النفطية  ال�سركات  جميع  بني  موحد 

و�سركات النفط والغاز يف دول جمل�ص التعاون 

"البرتول  جتربة  م��ن  لال�ستفادة  اخلليجي، 

يدعو  ومما  املجال،  هذا  يف  الناجحة  الوطنية" 

للفخر اأن ال�سركة كان لها ال�سبق يف تنفيذ حملة 

اأمن املعلومات، ومن ثم تبنت ال�سركات النفطية 

الزميلة واخلليجية نف�ص احلملة.

خطط وحتديات

• ما اأبرز التحديات التي تواجه اأمن املعلومات، 
وما هي جهود وخطط ال�رشكة يف هذا املجال؟

من اأهم التحديات التي تواجه اأمن املعلومات، 

وبرامج  اأنظمة  مل�ستخدمي  الكبري  التنوع 

وه��ذه  العمل،  طبيعة  واخ��ت��الف  ال�سركة، 

كثرية  وحت��دي��ات  �سعوبات  تخلق  الأم���ور 

ي�ساف  املعلومات،  باأمن  الوعي  م�ستوى  لرفع 

وتاأثريها  اجليو�سيا�سية  املتغريات  ذلك  اإىل 

بع�ص  قيام  واأي�ساً  النفطية،  املن�ساآت  على 

الهجمات  ب��رع��اي��ة  اخل��ارج��ي��ة  احل��ك��وم��ات 

مبكان  ال�سعوبة  من  يجعل  مما  ال�سيربانية، 

تعقبها والت�سدي لها.

تطبيقات للحماية

• ما هي اأف�صل املمار�صات واأحدث التطبيقات 
التي تطبقها ال�رشكات يف هذا املجال؟ 

والأنظمة  والتطبيقات  الآليات  من  العديد  هناك 

التي تعتمدها دائرة تقنية املعلومات، مثل اأنظمة 

مراقبة تكنولوجيا الت�سغيل عرب اأجهزة التح�س�ص 

التوعية/حتديد  وحمالت   ،)OT Sensors(

ال�سيربانية  احلماية  على  الأهداف/تدريبات 

Cybersecurity campaigns/drills/
ل��وائ��ح  و���س��ع   ،training/objectives
ال�سبكات  على  بالدخول  لها  امل�سموح  بالأ�سماء 

 ،)Network Access Control(
 وك�����س��ف وحت��ل��ي��ل ال�����س��ب��ك��ات والأن���ظ���م���ة 

  مركز لالأمن ال�صيراين ي�صاعد على منح روؤية وا�صعة لالأحداث الأمنية ال�صيرانية
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التنوع الكبير لمستخدمي 

أنظمة وبرامج الشركة 

أهم التحديات التي 

تواجه أمن المعلومات

مركز األمن السيبراني 

بالشركة ُيساعد على 

كشف محاوالت التسلل 
واالختراقات مبكراً

  ت�صكيل جلان لو�صع اأف�صل النظم للحفاظ على اأمن املعلومات وخا�صة يف امل�صايف

 ،)Vulnerabi l i ty   Assessment (

 ،)Behavior Analytics( ال�سلوك  وحتليالت 

 واحل�����م�����اي�����ة م�����ن ال������ربام������ج اخل��ب��ي��ث��ة 

 ، )A n t i v i r u s  &  A n i - M a l w a r e (

 وح�����م�����اي�����ة اأج�������ه�������زة امل�������س���ت���خ���دم���ني 

الكثري  وغريها   ،)Endpoint Protection(

من النظم التي ت�سمن حتقيق حماية قوية. 

وجاء اإن�ساء مركز لالأمن ال�سيرباين يف نهاية عام 

جمال  يف  املُميزة  ال�سركة  جهود  ليتوج   2019
اأمن املعلومات، وي�ساعد على منح روؤية وا�سعة 

لالأحداث الأمنية ال�سيربانية، وك�سف حماولت 

مع  يتنا�سب  مبا  مبكرًا،  والخ��رتاق��ات  الت�سلل 

مكانة "البرتول الوطنية" ك�سركة رائدة اإقليمياً 

وعاملياً، واحلفاظ على من�ساآتها واأ�سولها.

وُيعد هذا املركز الأول من نوعه بني ال�سركات 

ويتميز  واملنطقة،  الكويت  يف  الزميلة  النفطية 

بخا�سية مراقبة وحماية جميع اأنظمة ال�سركة، 

الت�سغيلية  التقنية  �سبكات  اأنظمة  فيها  مبا 

املحلي  والت�سويق  امل�سايف  يف  التحكم  )اأجهزة 

وم�سروع الوقود البيئي(، بالإ�سافة اإىل اأنظمة 

�سبكات تقنية املعلومات )الأنظمة الإدارية(.

وتقنيات  اإم��ك��ان��ي��ات  على  امل��رك��ز  وي��ح��ت��وي 

ال�سركة  تهدد  هجمات  اأي��ة  لر�سد  متطّورة 

واأنظمة �سبكات التقنية الت�سغيلية )ال�سناعية( 

 ،)IT/OT( املعلومات  تقنية  �سبكات  واأنظمة 

على  املركز  يف  متخ�س�ص  عمل  فريق  ويعمل 

مدار ال�ساعة )24×7( حلماية اأ�سول ال�سركة 

وال�ستجابة  لها،  التابعة  املن�ساآت  وجميع 

للحوادث والتحقق اجلنائي الرقمي.

 وق��������د اع�����ت�����م�����دت ال���������س����رك����ة ن���ظ���ام 

ي��راق��ب  وه���و   ،)On-Premise SOC(

الت�سغيلية  التقنية  �سبكات  اأنظمة  ويحلل 

)ال�سناعية( واأنظمة �سبكات تقنية املعلومات، 

ويدار املركز من داخل املبنى الرئي�سي لل�سركة، 

وله ا�ستقاللية كاملة دون تدخل طرف ثالث يف 

الإدارة اأو الت�سغيل.

التقنيات  حت��دي��ث  م�ستمر  ب�سكل  وي��ج��ري 

لزيادة  ال�سيرباين،  الأمن  مركز  يف  امل�ستخدمة 

مدى  وحتديد  العمليات،  حتليل  يف  ح�سا�سيته 

مليون   500 ح��وايل  مراقبة  وتتم  خطورتها، 

وحتليلها،  ال�سركة  م�ستوى  على  يومياً  عملية 

ويف املتو�سط يتم النتهاء اإىل حتديد 20 عملية 

تقريباً حتتاج اإىل مزيد من املتابعة اأو املراقبة 

للتاأكد من عدم خطورتها، وقد حتتاج ما بني 4 

و5 عمليات يومياً اإىل حتقيقات اإ�سافية ُمف�سلة 

من  الأه��داف  اأو  الأ�سباب  معرفة  اإىل  للو�سول 

وراء بع�ص العمليات امل�سبوهة.

حتديث م�ستمر

ُتتخذ  ال��ت��ي  الإج�����راءات  حت��دي��ث  يتم  كيف   •
لتحقيق اأمن املعلومات؟

التاأكيد على  الإجراءات من خالل  يتم حتديث 

التوافق امل�ستمر مع اأحدث النظم والتطبيقات 

ISO27001 + ISA /IEC62443 العاملية، مثل

ال��ب��رتول  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��ع  تن�صيق  ه��ن��اك  ه��ل   •
ال��ك��وي��ت��ي��ة يف ه���ذا ال�������ص���اأن، وم���ا ط��ب��ي��ع��ة ه��ذا 

التن�صيق؟

اخلا�سة  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  جلنة  خ��الل  م��ن 

البرتول  ملوؤ�س�سة  التابعة  النفطية  بال�سركات 

مفتوحة  نقا�سات  دائ��م��اً  جت��ري  الكويتية، 

ال�سيربانية،  وال��ت��ه��دي��دات  امل��خ��اط��ر  ح��ول 

يف  املمار�سات  واأف�����س��ل  وال�سرتاتيجيات، 

ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  ومبا  ال�سركات،  هذه 

مع  التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة   ،2040 املوؤ�س�سة 

اللجنة العليا اخلا�سة باأمن املعلومات.
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توعية وتثقيف

والتثقيفي،  التوعوي  ال��دور  لهذا  وا�صتكماًل 

اأق���ام���ت دائ����رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة والإع����الم 

احللقة الثانية من "حديث الوطنية"، بح�صور 

امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دع���ي���ج، وذل�����ك ل��ل��ح��دي��ث عن 

املن�صة  عر  كورونا  فريو�ص  �صد  التطعيمات 

الإلكرتونية.

العائلة -  ال�صاأن، �صّدد ا�صت�صاري طب  ويف هذا 

كبري الأطباء يف ال�رشكة د. عبداملح�صن الكندري، 

على اأهمية اأخذ اللقاح، خ�صو�صًا ملن يعانون من 

موؤكدًا  املُزمنة،  والأمرا�ص  احل�صا�صية  اأمرا�ص 

اأن هذه الفئات هي الأكرث حاجة للتطعيم، حلماية 

وم�صاعفات  ملخاطر  تعر�صهم  وع��دم  حياتهم 

حال اإ�صابتهم بالفريو�ص.

التطعيم ضد "كورونا"
ناقشته الحلقة الثانية من "حديث الوطنية"

بنف�ص الدرجة من احلر�ص على درء املخاطر عن موظفيها واأ�سولها املادية، جند 

جائحة  ملواجهة  الدولة  جهود  لتدعيم  اإمكاناتها  بكل  تقف  الوطنية"  "البرتول 
دول  كباقي  الكويت  بها  تاأثرت  الذي   ،)19  – )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص 

العامل.

واإ�سافة اإىل الدور املُهم الذي قامت به ال�سركة يف تاأمني احتياجات ال�سوق املحلي 

من امل�ستقات النفطية املختلفة، كان لها دورًا مهماً اأي�ساً يف ن�سر التوعوية مبخاطر 

هذا الوباء، �سواًء داخلها اأو خارجها، وم�ساندة جهود وزارة ال�سحة التثقيفية 

من اأجل احلد من انت�سار هذا الوباء القاتل.

الدعيج: ضرورة أخذ 

المعلومات العلمية 

من المتخصصين وعدم 

االلتفات للشائعات 

صحة
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الربيعان: التطعيمات 

الموجودة بالكويت 

تكافح جميع 

السالالت المتحورة 

التطعيمات  اأو  اللقاحات  اأن  الكندري  واأو�صح 

ب�صكل عام، ومن �صمنها لقاح فريو�ص كورونا، 

تعمل على رفع م�صتوى املناعة يف اجل�صم، وذلك 

عن طريق حقن اجل�صم باأجزاء من فريو�ص ميت 

على  للج�صم  �صارة  غري  ُتعتر  الأج���زاء  )ه��ذه 

الإطالق(، اأو بروتني جزئي من فريو�ص، حيث 

م�صادة  اأج�صام  تكوين  على  امل��واد  ه��ذه  تعمل 

للفريو�ص، وحتفيز مناعة اجل�صم للتعرف عليه، 

بحيث لو اأ�صيب اجل�صم بالفريو�ص تتعرف عليه 

من  ومنعه  مبهاجمته  وتقوم  املناعية،  اخلاليا 

تدمري خاليا اجل�صم اأو التكاثر.

واأ�صار اإىل اأن وجود الفريو�ص يف اجل�صم لفرتة 

العناية  اإىل  ال��دخ��ول  اأو  امل��وت،  ُي�صبب  طويلة 

ال��ذي  اللقاح  اأهمية  ت��اأت��ي  هنا  وم��ن  امل��رك��زة، 

اأيام،  ثالثة  خالل  للج�صم  �رشيعة  مناعة  ُي�صكل 

مبينًا اأنه يوجد اعتقاد خاطئ باأننا نقوم بحقن 

اجل�صم بالفريو�ص خالل عملية التطعيم.

�سالمة وماأمونية

الأح��ي��اء  ع��ل��م  اخت�صا�صي  حت���دث  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

حول  الربيعان،  نا�رش  د.  اإكلينيكي   – الطبية 

�صالمة وماأمونية اللقاح، مبينًا اأنه ل يوجد حاجة 

لأن  للفريو�ص  املتحورة  ال�صاللت  بني  للتفريق 

التطعيمات املوجودة يف الكويت �صاحلة ملكافحة 

 )PCR( �جميع احلالت، موؤكدًا اأن فحو�صات ال

التي يتم اإجراوؤها يف الكويت دقيقة جدًا، وُتركز 

على اجلنيوم اخلا�ص ب� )كوفيد- 19(.

وطرحها  كورونا  لقاحات  اإعداد  �رشعة  وحول 

اجلائحة  اأن  اإىل  ال��رب��ي��ع��ان  اأ���ص��ار  ل��ل��ت��داول، 

مبينًا  اجلميع،  على  ال�رشيع  اإيقاعها  فر�صت 

من  ك��ب��رية  اأع����داد  اإىل  حت��ت��اج  التطعيمات  اأن 

املتطوعني لإجراء الدرا�صات، وهذا كان متاحًا 

خالل اجلائحة، حيث توفر لكل درا�صة ع�رشات 

اإىل  الدرا�صات،  وت��رية  ع  ���رشَّ ما  وه��و  الآلف، 

الروتني،  عن  بعيدًا  الج��راءات  ت�رشيع  جانب 

مع املحافظة على اخلطوات واملتطلبات العلمية 

وال�رشورية يف نف�ص الوقت.

ت��رتاوح  امل�صادة  الأج�صام  م��دة  اأن  واأو���ص��ح 

الذاكرة يف  اأ�صهر و�صنة، وتبقى خاليا   6 بني 

بالتطعيم  اكت�صابها  يتم  التي  الب�رش  اأج�صام 

قادرة على التعرف على الفريو�صات حتى بعد 

انتهاء مدة التطعيم.

وبنيَّ اأن املجتمعات التي ح�صلت على اللقاح مل 

اإىل ارتداء الكمام، ب�رشط ح�صول  تعد بحاجة 

التطعيم،  على  مكان واحد  يجل�صون يف  كل من 

املناعة  مرحلة  اإىل  بالو�صول  اأمله  عن  معرًا 

املجتمعية التي من �صاأنها اأن تخفف ب�صكل كبري 

من الإجراءات الحرتازية.

اعتماد اللقاحات

م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د اأخ�����ص��ائ��ي ط��ب الأط��ف��ال 

وزمالة الأمرا�ص املعدية - ع�صو جلنة لقاح 

خالد  د.  ال�صحة  وزارة  يف   "19  – "كوفيد 

ال�صعيد اأن وزارة ال�صحة تعمل على �صمان 

توزيع اللقاح على جميع الفئات امل�صتحقة يف 

دولة الكويت، مقدمًا ال�صكر للقطاع النفطي 

ب��ال��دور  م�����ص��ي��دًا  التطعيم،  م��راك��ز  ل��ت��وف��ري 

الوعي  الوطنية" يف ن�رش  "البرتول  ل�  الرائد 

الدقيقة حول  العلمية  واملعلومات  واملعرفة، 

ماأمونية التطعيم.

الكندري: اللقاح 

ضرورة قصوى لمن 

يعانون من أمراض 

ُمزمنة وحساسية

  "حديث الوطنية" ناق�ص اأهمية التطعيمات �صد فريو�ص كورونا عر املن�صة الإلكرتونية
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العليا  "اللجنة ال�صت�صارية  اإن  ال�صعيد،  وقال 

د.  ال�صحة  ل��وزي��ر  ال�صت�صارات  ُت��ق��دم  التي 

ب��ا���ص��ل ال�����ص��ب��اح، رف��ع��ت ت��ق��ري��ر اإىل ال��وزي��ر 

اأه��م  اأن  فيه  اأك���دت  املا�صي،  يونيو  نهاية  يف 

م���ن خاللها  مُي��ك��ن  ال��ت��ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

حماربة هذا الوباء وعودة احلياة اإىل طبيعتها 

مبينًا  اللقاح"،  ا�صرتاتيجية  هي  ثانية،  م��رة 

التي  اأهم التحديات  اأي�صًا  التقرير ت�صمن  اأن 

اإعطاء  واآل��ي��ة  التطبيق  عملية  ت��واج��ه  �صوف 

اللقاحات قبل اأن تعتمد هذه اللقاحات وعندما 

كانت يف مرحلة التجارب ال�رشيرية.

ال��وق��ت مت  ذل��ك  م��ن  اأ�صهر   6 "بعد  واأ���ص��اف 

اع��ت��م��اد ل��ق��اح ���رشك��ة "ف���اي���زر"، ث��م ب��ع��د ذل��ك 

من  اأخ��رى  لقاحات  اعتماد  مت  قليلة  باأ�صابيع 

اأهمها لقاح "اأك�صفورد - ا�صرتازانيكا"، ويتم 

حاليًا اعتماد لقاحات اأخري، والكويت ُتطبق 

حيث  ال��دول،  اأك��رث  مثل  للقاحات  اعتماد  اآلية 

يجب اأن مير اللقاح باملراحل الثالث املعروفة 

بعد اأن يتم اعتماده من منظمة ال�صحة العاملية، 

وبهذا نكون قد تاأكدنا من فعاليته وماأمونيته 

واعتماده دوليًا".

يف  "ف��اي��زر"  ل��ق��اح  اعتمدنا  بالقول:"  وت��اب��ع 

يف  التطعيم  وب��داأن��ا   ،2020 دي�صمر  �صهر 

لقاح  اعتمدنا  اأ�صابيع  الكويت، وبعدها بثالث 

التطعيم  تلقوا  من  عدد  وبلغ  "ا�صرتازانيكا"، 

 2021 15 م��ار���ص  ال��ل��ق��اح��ني ح��ت��ى  ب��ه��ذي��ن 

اأكرث  حاليًا  ويوجد  �صخ�ص،  األ��ف   400 نحو 

من�صة  على  م�صجلني  �صخ�ص  األ��ف   700 من 

اللقاح، وهو رقم مب�رش باأننا ن�صري يف الطريق 

�صخ�ص  األ���ف   700 ي��وج��د  ك��م��ا  ال�����ص��ح��ي��ح، 

اأعمارهم اأقل من 16 �صنة، مت ا�صتثناوؤهم من 

100 األف �صيدة  التطعيم، بالإ�صافة اإىل نحو 

بني مر�صعة وحامل".

مراكز اآمنة

�صخ�ص  اأخذ  اإذا  خطورة  وجود  وبخ�صو�ص 

اأن  اإىل  ال�صعيد  اأ���ص��ار  م�صاب،  وه��و  اللقاح 

حياة  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  اأي  ُي�صكل  ل  التطعيم 

امل�صاب، لأن التطعيم هو حقن اجل�صم باأجزاء 

  جهود كبري لل�رشكة يف ن�رش التوعوية مبخاطر فريو�ص كورونا داخليًا وخارجيًا

السعيد: دور رائد 

 "البترول الوطنية" 

في نشر الوعي 

بمأمونية التطعيم

عر نائب الرئي�ص التنفيذي للخدمات امل�صاندة 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���دع���ي���ج، يف خ��ت��ام احل��ل��ق��ة عن 

�صعادته لإتاحة الفر�صة لن�رش معلومات ُمهمة 

ملوظفي  ال�����ص��اأن  واأ���ص��ح��اب  املتخ�ص�صني  م��ن 

ولبقية  خ��ا���ص،  ب�صكل  الوطنية"  "ال���ب���رتول 

املجتمع ب�صكل عام.

املعلومات  اأخ��ذ  ����رشورة  على  الدعيج  و���ص��دد 

املجال،  هذا  يف  املخت�صني  من  الدقيقة  العلمية 

واملعلومات  ال�صائعات  خلف  الن�صياق  وع��دم 

اللقاحات عر مواقع  ُتثار حول  التي  املغلوطة 

التوا�صل الجتماعي دون التثبت من �صحتها، 

كما �صدد على �رشورة ال�صتمرار يف احلمالت 

التوعوية للعودة اإىل احلياة الطبيعية. 

عدم الن�سياق خلف ال�سائعات

نحو 400 ألف 

شخص تلقوا 

التطعيم حتى 

15 مارس 2021 
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700 ألف شخص 
أعمارهم دون 16 

سنة تم استثناؤهم 

من التطعيم

أكثر من 700 ألف 

شخص مسجلين 

على منصة اللقاح 

في الوقت الحالي

امل�صمى  اجليني  ال��روت��ني  م��ن  ج���دًا  ب�صيطة 

يختلط  ل  وال�����ذي  ل��ل��ف��ريو���ص،   )mRNA(

بجينات الإن�صان، واإمنا يو�صل فقط الر�صالة 

ملناعة اجل�صم.

عليهم  تظهر  ملن  اإل  امل�صحة  عمل  بعدم  ون�صح 

اأعرا�ص الإ�صابة واملخالطني لهم، م�صددًا على 

اأن مراكز التطعيم اآمنة متامًا ب�صبب الإجراءات 

الحرتازية العالية املُتبعة فيها.

ن�سبة �سئيلة جدًا

باحل�صا�صية  الإ���ص��اب��ة  ن�صبة  اأن  واأو����ص���ح 

تتعدى  ول  ج��دًا  �صئيلة  اللقاح  بعد  املُفرطة 

ل  العادية  ب��احل��الت  وه��ي  باملليون،  خم�صة 

ت��ت��ع��دى ث��الث��ة ب��امل��ل��ي��ون، م���وؤك���دًا اأن م��راك��ز 

التطعيم جُمهزة للتعامل مع اأي حالة ح�صا�صية 

ونحن  غ����ريه،  اأو  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب�صبب  ُم��ف��رط��ة 

ح�صا�صية  حالة  لديهم  من  اإبقاء  على  نحر�ص 

الإح�صائيات  كل  اأن  رغم  �صاعة،  ن�صف  ملدة 

 11 اأول  اأن حالت احل�صا�صية تظهر يف  توؤكد 

دقيقة بعد اللقاح.     

فّعالية  يف  ت��ف��اوت  هناك  ك��ان  اإذا  م��ا  وح��ول 

التطعيمات، اأكد ال�صعيد اأنه يوجد نوعني من 

يف  ومعلومات  وبائية،  معلومات  املعلومات، 

املختر، فبعد تطعيم 20 % من الريطانيني 

ما  بعك�ص  ال��وب��ائ��ي،  املنحنى  هبوط  لوحظ 

اإي��ط��ال��ي��ا، وه��ذا  اأخ���رى مثل  ي��ح��دث يف دول 

مقاومة  يف  التطعيمات  ف��ّع��ال��ي��ة  ع��ل��ى  ُي��دل��ل 

 ،)19  – )كوفيد  عن  املتحورة  الفريو�صات 

اأما يف املخترات لوحظ اأن الأج�صام املُ�صادة 

قتل  ت�صتطيع  امل�صابني  ل��دى  ت�صكلت  التي 

فيما كانت  امل��ت��ح��ور،  ال��ري��ط��اين  ال��ف��ريو���ص 

ال�صاللت الأفريقية اأكرث مقاومة، وبناء على 

الرحالت  العديد  مبنع  الكويت  قامت  ذل��ك 

القادمة من اأفريقيا.

حول اإمكانية اعطاء اللقاح للحوامل واملر�صعات، 

ل  اجل�صم  يكون  اأن  الأ���ص��ا���ص  اأن  ال�صعيد  اأك��د 

اأعرا�ص مر�صية، لفتًا اإىل وجود  اأي  يعاين من 

التي  الدرا�صة  �صمن  بال�صدفة  احلوامل  بع�ص 

انهن  يعرفن  ل  وهن  اللقاح،  على  جُت��رى  كانت 

طبيعي  ب�صكل  الدرا�صة  يف  وا�صتمروا  حوامل، 

دون اأن حتدث لهن اأي م�صاعفات، وقد ن�صحت 

يعملون  الذين  احلوامل  العاملية  ال�صحة  منظمة 

بالق�صم الطبي وال�صفوف الأوىل باأخذ اللقاح.

وجتري حاليًا درا�صة على حوايل 4000 امراأة 

اللقاح  لإعطائهن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  حامل 

للتاأكد من فعاليته، وكذلك التاأكد من ماأمونيته، 

وتاأثريه املناعي على الر�صيع، وهل يكت�صب هذا 

الر�صيع مناعة قوية من الأم اأم ل؟

عدم  على  حري�صة  ال�صحة  وزارة  الكويت  ويف 

بعد  اإل  اللقاح  واملر�صعات  احل��وام��ل  اإع��ط��اء 

التاأكد من ماأمونيته.

تطعيم احلوامل

  ن�صبة الإ�صابة باحل�صا�صية املفرطة بعد تلقي اللقاح �صئيلة جدًا
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زيادة الإنتاجية

اإزالة  "عمليات  اإن  العلي،  قال  اللقاء،  بداية  يف 

ال��ك��رب��ون م��ن ال�����ص��خ��ان��ات والأن���اب���ي���ب تزيد 

م��ن الإن��ت��اج��ي��ة ع��ل��ى امل���دى ال��زم��ن��ي ال��ط��وي��ل، 

املختلفة،  التكرير  منتجات  نقاء  يف  وُت�صاهم 

انخفا�ص  يف  الكوك  فحم  تراكم  يت�صبب  حيث 

تدفق احلرارة مما يوؤدي اإىل انخفا�ص الكفاءة 

الت�صغيلية  احل��رارة  زي��ادة  وبالتايل  احلرارية، 

للوحدة، والتفحيم والتاآكل ال�رشيع لل�صخانات 

والأنابيب، بالإ�صافة اإىل ت�رشيع تاآكل الأنابيب 

وال��ت��ق�����ص��ف اأو ال��ه�����ص��ا���ص��ة، وم���ن ث��م زي���ادة 

املخاطر، لذا فاإن اإزالة هذا الكربون ت�صاعد يف 

الكشط امليكانيكي
أفضل خيار إلزالة الكربون

الكوك  فحم  من  م�ستمر  ب�سكل  التكرير  وحدات  �سخانات  تنظيف  عملية  ُتعد 

من  الت�سغيل،  اأثناء  بها  الداخلي  الح��رتاق  نتيجة  بداخلها،  يرتاكم  الذي 

القدرة  انخفا�ص  وجتنب  الطاقة،  توفري  يف  ُت�ساهم  التي  املهمة  العمليات 

الإنتاجية مل�سايف ال�سركة، واملحافظة على �سالمة ال�سخانات.

اإلقاء ال�سوء  "الوطنية" �سرورة  ونظرًا لأهمية هذه العملية، ارتاأت جملة 

الثانية  باملنطقة  امليكانيكية  ال�سيانة  فريق  رئي�ص  التقت  ثم  ومن  عليها، 

عمليات  على  منه  للتعرف  العلي،  مبارك  اأحمد  عبداهلل،  ميناء  م�سفاة  يف 

التنظيف، واأ�سبابها، والطرق امل�ستخدمة من قبل دوائر ال�سيانة يف ذلك.

العلي: عملية 

إزالة الكربون من 

السخانات واألنابيب 

تزيد اإلنتاجية 

ثقافة 
نفطية
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  الكا�صطة امليكانيكية اأكرث الطرق فعالية يف تنظيف خطوط الأنابيب... ويف الإطار اأحمد العلي

تستخدم الكاشطة 

الميكانيكية والهواء 

والبخار في عمليات 

تنظيف األنابيب

الجمع بين التنظيف 

والتفتيش عن طريق 

مقاول واحد يحقق 

مزايا ُمتعددة

ال�صخانات،  اأو  الأنابيب  �صالمة  على  املحافظة 

م�صريًا اإىل اأن عملية الإزالة تتم عر عدة طرق، 

ا�صتخدام  ع��ر  امليكانيكية  الإزال���ة  اأهمها  م��ن 

الكا�صطة امليكانيكية لتنظيف خطوط الأنابيب، 

وك��ذل��ك ا���ص��ت��خ��دام ال��ه��واء وال��ب��خ��ار يف عملية 

التنظيف، وهي طريقة اأخرى اأقل يف الفعالية.

اأ�سباب الإزالة

ُت�صاعد  التنظيف  عملية  اأن  العلي  واأ���ص��اف 

ُتعد  ال�صخانات  اإن  حيث  الطاقة،  توفري  على 

حت�صينات  واأي  للطاقة،  رئي�صيًا  م�صتهلكًا 

عمليات  على  بالإيجاب  تنعك�ص  كفاءتها  لرفع 

مالية  وف���ورات  وحتقيق  للطاقة،  ا�صتهالكها 

اإزالة  عملية  اأن  مبينًا  ال��دولرات،  ب��اآلف  ُتقدر 

الكربون امليكانيكية النظامية )الدورية( ت�صمن 

عدم ان�صداد الأنابيب وال�صخانات، الأمر الذي 

اأو  الإنتاج،  املفاجئ يف  ال�رشكة اخلف�ص  يجنب 

توقف العمل، كما اأنها تزيد من عملية التبادل 

اإذ  اأق�صى حد،  اإىل  الإنتاجية  وترفع  احلراري 

اإن تواجد طبقة من الفحم ب�صماكة 5 مم، ميكن 

اأن ُتقلل من قدرة منطقة التدفق بن�صبة 18 %.

مزايا ُمتعددة

وتت�صم عمليات الإزالة امليكانيكية مبزايا ُمتعددة، 

مقارنة با�صتخدام الهواء والبخار، وهي:

تنظيف  اأج��ل  م��ن  العمل  توقف  م��دة  تقليل    -1

من  الكا�صطات  تقلل  اأن  ميكن  حيث  ال�صخانات، 

وقت التوقف عن العمل بن�صبة 30 % على الأقل.

اأثناء  اأخرى  اإمتام عمليات �صيانة  اإمكانية    -2

تكاليف  يخف�ص  مما  التنظيف،  بعملية  القيام 

ال�صيانة الإجمالية.

بتنظيف  امليكانيكية  الإزال����ة  عملية  ت��ق��وم   -3

وامل��واد  الفحم  واإزال��ة  الداخلي  الأنبوب  ملف 

عملية  توفره  ل  ما  وهو  الأخ��رى،  الالع�صوية 

اإزالة الكربون بالهواء والبخار.

اأمانًا  اأكرث  امليكانيكية  الإزال��ة  عمليات  ُتعد    -4

باملقارنة مع اإزالة الكربون بالهواء والبخار.

الفحم والكربون  5-  ميكن جتميع كامل كمية 

باأمان، واحلد  اإزالتها والتخل�ص منها  التي مت 

من كمية النبعاثات امللوثة.

6- عملية اإزالة الكربون بالهواء والبخار ميكن 

اأن تت�صبب يف ظهور نقاط �صاخنة غري م�صبوطة 

يف جدار ال�صخانات اأو الأنابيب.

ميكن  وال��ك��رب��ون،  الفحم  اإزال���ة  عملية  بعد   -7

القيام مبعاينة اأنبوب ال�صخان با�صتخدام نف�ص 

وحدة ال�صخ عر اأداة الك�صط الذكية.

فريق م�سرتك

واأو�صح العلي اأن ال�رشكة تقوم بك�صط واإزالة 

حيث  املقاولني،  اأح��د  مع  بالتعاون  الكربون 

يقوم فريق م�صرتك من عمالة ال�رشكة وعمالة 

من  الرت�صبات  واإزال��ة  العملية،  بهذه  املقاول 

ال�����ص��خ��ان��ات واأن��اب��ي��ب ال��غ��الي��ات، ك��م��ا يقوم 

كا�صطة  با�صتخدام  ال�صخان  اأنابيب  بفح�ص 

الكربون  اإزال���ة  عملية  بعد  الذكية  الأن��اب��ي��ب 

ب��ا���ص��ت��خ��دام ن��ف�����ص امل���ع���دات امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 

ال�صيانة.

طريق  ع��ن  والتفتي�ص  التنظيف  ب��ني  وللجمع 

مقاول واحد مزايا ُمتعددة، اأهمها:

• حتقيق وفر مايل يف عمليات التعبئة والنقل.
التاأخري الذي ي�صببه التوا�صل مع  • احلد من 
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اأكرث من مقاول اأو �رشكة معنية.

واحد  مقاول  اإن  حيث  الإدارة،  يف  الب�صاطة   •
فقط هو من يقوم بالتن�صيق واملراقبة.

• خط واحد للتوا�صل وامل�صوؤولية.
• �صهولة جمع املعلومات واإعداد التقارير.

ب�صكل  والتفتي�ص  التنظيف  اإج���راءات  تنفيذ   •
من�صجم من قبل مقاول واحد.

موؤ�رش  اأف�صل  الذكية  التنظيف  عملية  تعتر   •
على فّعالية واكتمال خطوة الت�صفية، بالتن�صيق 

ما بني عمليتي التنظيف والتفتي�ص.

الكوا�صط،  امل�صرتك  العمل  يف  امل��ق��اول  وُي��ّق��دم 

وامل�صخات  امل��وؤق��ت��ة،  )الأه����واز(  واخل��راط��ي��م 

من  الأنابيب  تنظيف  ومك�صطة  املُتخ�ص�صة، 

باأنابيب  موؤقتة  )م��ل��ف��ات(  وب��ك��رات  ال��داخ��ل، 

لتو�صيل  ُم�����ص��اع��دة  وجت���ه���ي���زات  ق�����ص��رية، 

والتخل�ص  للمحركات،  ديزل  ووقود  البكرات، 

من الفحم الذي يتم اإزالته.

ب��الإ���رشاف  جانبها  م��ن  فتقوم  امل�صفاة  اأم��ا 

ال��ك��ام��ل وب��ت��وف��ري خم��ط��ط��ات ال�����ص��خ��ان��ات، 

زي��ارة  وترتيب  املطلوبة،  البيانات  ون�صخة 

املياه  اأو  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  ت��وف��ر  كما  للموقع، 

و�صقالت  امل��ع��ادن،  م��ن  اخل��ال��ي��ة  ال�صناعية 

وتو�صيالت  وال��راف��ع��ات،  الأم���ر(،  ل��زم  )اإذا 

كهربائية واإلكرتونية للكمبيوترات.

ُمعدات

تتم  الإزال�����ة  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  ال��ع��ل��ي  واأ����ص���ار 

حمرك  مثل:  املعدات  من  جمموعة  با�صتخدام 

مرنة  وخراطيم  م��اء،  م�صخة   2 وع��دد  دي��زل، 

من  جم���م���وع���ات  و10  ق����دم����ًا،   650 ب���ط���ول 

ال��ق��اذف��ات خمتلفة الأح��ج��ام، وخ��زان��ات جمع 

املُ�صممة  املُتخ�ص�صة  الآلت  وبع�ص  الفحم، 

املُ�صممة  كاملعدات  الغر�ص،  لهذا  واملُ�صنوعة 

واح��د  ب��وق��ت  بتمريرتني  الأن��اب��ي��ب  لتنظيف 

لتحقيق اأق�صى قدر من الكفاءة الزمنية.

حتكم  غرفة  ت��واف��ر  يجب  ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة 

مو�صولة  مراقبة  و�صا�صة  معزولة،  مزدوجة 

يف  التخزينية  ال��ق��درة  وت��وف��ري  بالكمبيوتر، 

املعدات  بتخزين  ي�صمح  ب�صكل  العمل  مكان 

املُ�صتخدمة وامللحقات.

عر�ص  الكربون  اإزال��ة  عمليات  اإدارة  وتتطلب 

ما  وهو  كاملة،  للعملية  ال�صا�صات  على  مبا�رش 

قيا�ص  ون��ظ��م  حت��ك��م،  ل��وح��ة  ت��واف��ر  ي�صتوجب 

الكا�صطة  موقع  بيان  ونظم  التدفق،  وحتليل 

للقيام  ف�صيح  وم��ك��ان  و�رشعتها،  واجت��اه��ه��ا، 

بعملية التفتي�ص واملعاينة، وكذلك توافر خزان 

جتميع للنفايات ال�صائلة.

موا�سفات

وفقًا  امل��ق��اول  ُم��ع��دات  موا�صفات  حتديد  ويتم 

لعدة خ�صائ�ص، منها: 

• القدرة على تنظيف الأنابيب بالكامل.
من  والأف�صل  ال�صوق  يف  الأح��دث  تكون  اأن   •

حيث كفاءة الوقت.

الكاملة  الداخلية  التغطية  على  القدرة  لديها   •
الأنبوب )360 درجة( وتخلف جتويفًا  جلدار 

نظيفًا.

الن��ح��ن��اءات  ب��ني  التنقل  على  ب��ق��درة  تتمتع   •
وال�������ص���خ���ان���ات ال�����ص��ن��دوق��ي��ة ب�����دون ت��ع��دي��ل 

ميكانيكي.

• تتوفر باأحجام خمتلفة لتلبية جميع متطلبات 
العمل.

عملية تنظيف 

األنابيب وإجراء 

االختبارات تتم من 

خالل خمس خطوات

الكاشطة الذكية 

هي أحدث الطرق 

الُمستخدمة في 

عمليات التنظيف

  عملية اإزالة الكربون ب�صفة منتظمة ت�صمن عدم ان�صداد الأنابيب 
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تراكم الكربون يؤدي 

إلى التآكل السريع 

للسخانات واألنابيب 

وزيادة المخاطر

تنظيف سخانات 

وحدات التكرير من 

الكربون ُيساهم 

في توفير الطاقة

"اجل�صم  ب���  ول  اللني"،  "اجل�صم  ب���  لي�صت   •
ال��ق��وة  م��ن  ف��ع��اًل  م��زي��ج��ًا  وت��ك��ون  ال�صلب"، 

واملرونة.

• ُم�صممة لإزالة املخلفات الداخلية دون اإحلاق 
ال�رشر بجدار الأنبوب.

�سري عملية التنظيف

واإج��راء  الأنابيب  تنظيف  عملية  �صري  ويجري 

الختبارات يف خم�ص خطوات، هي:

بداية  يف  والتدفق  ال�صغط  اختبار  اإج��راء   -1

التنظيف،  اجتاهي  يف  الأنابيب  تنظيف  ونهاية 

مما ي�صمح باإجراء تقييم �رشوري لكفاءة عملية 

التنظيف.

وا�صح،  ب�صكل  الكربونية  املُخلفات  اإزال��ة   -2

وتقا�ص باحلجم.

للفحم،  والثانوي  الأويل  الرت�صيح  اإج��راء   -3

مما ي�صمح بجمع جوامد الفحم الكربوين التي 

يزيد حجمها على 750 ميكرون.

باملوقع  موجود  خ��زان  يف  املخلفات  جمع   -4

للتخل�ص منها.

وهي  الذكية،  بالكا�صطة  الأنابيب  فح�ص   -5

اأف�صل موؤ�رش على فّعالية واكتمال العملية.

حتليل البيانات

وُتعد عملية تنظيف الأنابيب بالكا�صطة الذكية، 

عمليات  يف  املُ�صتخدمة  الطرق  اأح��دث  من  هي 

باملوجات  جم�صات  ت�صتخدم  حيث  التنظيف، 

املياه،  تدفق  با�صتخدام  وُتدار  ال�صوتية،  فوق 

خا�صة  م�صخة  طريق  عن  فيها  التحكم  ويتم 

ومنا�صبة لها، ويتطلب ا�صتخدامها جدار اأنبوب 

داخلي نظيف اإىل حد ما.

بالكا�صطة  اخل��ا���ص��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��خ��زي��ن  وي��ت��م 

عملية  بعد  الكمبيوتر  على  وحتميلها  الذكية 

اإىل   10 بعد  البيانات  عر�ص  وميكن  الفح�ص، 

حتليل  ط��رق  وتوجد  التحميل،  من  دقيقة   20

الطبيعية  غري  للحالة  ال�رشيع  للتحديد  ُمتعددة 

والتحقق منها، حيث يتم ت�صجيل عمليات امل�صح 

الفردية من كل نب�صة قيا�ص على حدة، ومن ثم 

با�صتخدام  الأبعاد  ثالثي  ال�صوئي  امل�صح  يتم 

الرامج التفاعلية املُقدمة يف التقرير.

ك�سف اخللل

والفح�ص  امليكانيكية  الإزال��ة  عمليات  وتتميز 

والقيا�ص  الدقيق  الك�صف  على  بالقدرة  الذكي 

ال��ك��م��ي حل�����الت ف���ق���دان امل����ع����ادن ال��داخ��ل��ي��ة 

اكت�صاف  ميكنها  كما  وال��ت��اآك��ل،  واخل��ارج��ي��ة 

ح���الت ال��ت��م��دد والن�����ص��داد، وان��ت��ف��اخ وت��ورم 

اأي�صًا  وميكن  الداخلي،  والن�����ص��داد  الأنابيب 

من خاللها حتديد مناطق الثقوب والنقر، واأي 

اإ�صالحات قدمية اأو خدو�ص.

ال�ستنتاجات

ويف اخلتام اأكد العلي اأن ال�صتنتاجات العملية 

النظامية  الكربون  اإزال���ة  عمليات  اأن  ُتظهر 

بالطريقة امليكانيكية والفح�ص املبا�رش يف خط 

جدوى  ذات  اأنها  با�صتمرار  اأثبتت  الإن��ت��اج 

ال�صيانة،  تكاليف  �صعيد  على  اقت�صادية 

وُتقلل  ال�صالمة  م�صتوى  م��ن  حُت�صن  واأن��ه��ا 

م��ن امل��خ��اط��ر وت��زي��د م��ن ال��ك��ف��اءة وتخف�ص 

اأو  العمل  توقف  دون  البيئية، وحتول  الآثار 

تخفي�ص الإنتاج.

  مزايا متعددة حتققها عمليات الإزالة امليكانيكية مقارنة با�صتخدام الهواء والبخار
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االجتماعات االفتراضية
تلبي شروط التباعد االجتماعي

بها  يقوم  التي  والأعمال  املهام  من  مهماً  جزءًا  ُت�سكل  الجتماعات  كانت  لطاملا 

املوظف ب�سكل معتاد، �سواًء كانت هذه الجتماعات داخلياً مع الدوائر املختلفة، 

اأو خارجياً مع جهات ذات �سلة وم�سلحة، كموؤ�س�سات وهيئات الدولة املختلفة 

التي لها ارتباطات متنوعة مع "البرتول الوطنية".

دولة  خارج  عمل  اجتماعات  حل�سور  ال�سفر  الأمر  يتطلب  الأحيان  بع�ص  ويف 

الكويت، وهذا الأمر ينطبق على الكثري من املوظفني والعاملني يف ال�سركة.

"البترول الوطنية" 
سّباقة في تطبيقها 

بشكل واسع في 

التواصل مع اآلخرين

تقنية

بقلم: اأحمد البغلي

رئي�ص فريق تطوير الت�صنيع 

دائرة الت�صنيع الأمثل

�سكل تقليدي

املعتاد  بال�صكل  ُتعقد  الجتماعات  كانت  وق��د 

والتقليدي، قبل ظهور جائحة فريو�ص كورونا 

احل�صور  ك��ان  فقد   ،)19  – )كوفيد  امل�صتجد 

عادية  مب�صافات  واجللو�ص  �صخ�صية،  ب�صفة 

بامل�صاركة  الجتماعات  وتبداأ  تباعد،  اأي  دون 

يف افتتاحية الجتماع، ومن ثم تناول ومناق�صة 

بنود الأجندة الواحد تلو الآخر مع امل�صاركني.

لو�صائل  ا�صتخدام  عادة  الجتماع  يتخلل  وقد 

على  الجتماعات،  غرفة  يف  املتواجدة  العر�ص 

ح�صب ال�رشورة واحلاجة، وي�صتمر ذلك حتى 

النتهاء من كافة بنود الجتماع. 

ولكن، بني ليلة و�صحاها، تغري كل �صيء، فقد 

هذه  ظهور  ب�صبب  "م�صلوًل"،  ال��ع��امل  اأ�صبح 

هذه  خالل  النا�ص  ي�صتطيع  يعد  ومل  اجلائحة، 

الأماكن  من  كثري  اإىل  وال��ذه��اب  التنقل  الفرتة 

فيها،  ي��ت��واج��دوا  اأن  يجب  اأو  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي 

هذا  من  ت�صتثنى  مل  الجتماعات  غرفة  وحتى 

معظم  يف  طبق  م��ا  وه��و  اأهميتها،  رغ��م  الأم���ر 

املوؤ�ص�صات واملن�صاآت حول العامل.
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صعوبة عقد 

االجتماعات بشكلها 

التقليدي الُمعتاد 

رغم أهميتها الكبرى

تغري احلياة

الطبيعية  للحياة  ومع مداهمة فريو�ص كورونا 

يف كافة وعموم جوانبها، اأ�صبحت هذه اجلائحة 

ال�صبب الأرج��ح والأك��ر يف اأن يكون كثريًا من 

العملية  اأ�صكالها و�صعابها  الن�صاطات مبختلف 

والعلمية والجتماعية والريا�صية غري متاحة، 

ال��ق��ي��ود  تطبيق  ب����دون  مم��ار���ص��ت��ه��ا  مي��ك��ن  ول 

والتقييد  ال�صحية  وال��ق��واع��د  وال���ص��رتاط��ات 

ب���الأوق���ات وال���ف���رتات ال��زم��ن��ي��ة امل�����ص��م��وح بها 

احلد  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  الأن�صطة،  ه��ذه  ملمار�صة 

وال�صيطرة على هذه اجلائحة.

وب�صبب تلك الظروف ال�صتثنائية، توقفت معظم 

الأن�صطة، كالذهاب اإىل العمل واملدر�صة، وممار�صة 

الهواء  يف  حتى  اأو  ال�صحي  املعهد  يف  الريا�صة 

الطلق، والزيارات العائلية، وارتياد ال�صواطئ اأو 

لعقد  اإىل غرفة الجتماعات  احلدائق، واحل�صور 

ذلك الجتماع املهم، وهنا نحتاج اإىل الرتكيز على 

مهمًا  جزءًا  ت�صكل  فهي  قلياًل،  العمل  اجتماعات 

و�صيلة  ُتعد  اإذ  العمل،  اأ�صا�صيات  من  ورئي�صيًا 

فّعالة للتوا�صل وعر�ص وتبادل املعلومات، وطرح 

عنها  ينتج  التي  واملفاو�صات  والنقا�ص  احللول، 

من  يتجزاأ  ل  كجزء  تطبيقها  يتم  ق��رارات  اتخاذ 

عملية ا�صتمرار العمل.

اإرباك وعرقلة

يتعني  كيف  هنا،  نف�صه  يطرح  ال��ذي  وال�صوؤال 

لنا اأن نوا�صل ون�صتمر يف عقد هذه الجتماعات 

املُهمة بعد كل ما ت�صببت فيه هذه اجلائحة من 

اإرباك وعرقلة لعجلة دوران القت�صاد والعمل 

وامل�صاريع  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  غالبية  يف 

باختالف اأحجامها، �صواء كانت هذه امل�صاريع 

كبرية اأو متو�صطة اأو �صغرية.

التقليدي  بال�صكل  الجتماعات  عقد  اأ�صبح  لقد 

اأهميتها  م��ن  ال��رغ��م  على  غ��ري مم��ك��ن،  املُ��ع��ت��اد 

ا�صتمرار  الأحيان ودورها يف  الكرى يف معظم 

عجلة العمل والإن��ت��اج، وم��ن ث��م ك��ان لب��د من 

حلول لهذا الأمر، وعدم الوقوف مكتويف الأيدي 

وال�صت�صالم واخل�صوع لهذه اجلائحة.

وللتغلب على ذلك التف العامل والنا�ص وتعاونوا 

والبدائل، ومن  وتبني احللول  اإيجاد  يف  جميعًا 

ثم جاءت احللول من خالل عقد هذه الجتماعات 

ب�صكل خمتلف عن املعتاد واملتعارف عليه، فظهر 

ما يعرف هذه الأيام ب� "الجتماع الفرتا�صي"، 

وال����ذي ي��ك��ون م��ن خ���الل ا���ص��ت��خ��دام و���ص��ائ��ل 

الإن��رتن��ت  و�صبكة  وال��رجم��ي��ات  التكنولوجيا 

بني  اللحظي  وال�صمعي  ال��ب�����رشي  للتوا�صل 

امل�صتخدمني املتواجدين يف اأماكن خمتلفة. 

فكرة مبتكرة

للتغلب  وكان هذا احلل فكرة مبتكرة وم�صعى 

قواعد  مع  يتوافق  واإج��راء  التحدي،  هذا  على 

على  للحفاظ  الج��ت��م��اع��ي،  التباعد  و����رشوط 

�صحة و�صالمة جميع اأفراد املجتمع، ويف نف�ص 

الوقت ال�صتمرار والدفع بعجلة العمل.

الوطنية  البرتول  �رشكة  كانت  دائ��م��ًا،  وكعادتها 

هذه  ك��ان��ت  ل��ذا  اح��ت��م��ال،  لأي  ج��اه��زة  الكويتية 

تطبيقها  ومت  ال�رشكة،  يف  بالفعل  متوفرة  التقنية 

الجتماعات  عقد  يف  وا���ص��ع  ب�صكل  وا�صتغاللها 

والتوا�صل املبا�رش مع الآخرين يف اأوقات احلاجة.

ل��ق��د دع��ت��ن��ا احل��اج��ة خ���الل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

للتحول اإىل عقد هذه الجتماعات الفرتا�صية، 

ع��ن هذه  ه��ن��ا، ه��ل �صنتوقف  ال�����ص��وؤال  ول��ك��ن 

اجلائحة،  هذه  زوال  مع  امل�صتجدة  املمار�صة 

  ال�رشكة تطّبق على نطاق وا�صع الجتماعات الفرتا�صية التزامًا بال�صرتاطات ال�صحية

االجتماع االفتراضي 

يستخدم التكنولوجيا 

وشبكة اإلنترنت 

للتواصل البصري 
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  الجتماعات التقليدية فر�صة للتوا�صل املبا�رش وعر�ص تفا�صيل فنية متخ�ص�صة

يؤخذ على االجتماعات 

االفتراضية تأجيلها 

بسبب ضعف الشبكة 

أو حدوث خلل تقني

االجتماع التقليدي 

فرصة لاللتقاء 

بالزمالء وتعزيز 

العالقات اإلنسانية

الفرتا�صية  الجتماعات  تلك  �صتكون  وه��ل 

منتهية ال�صالحية؟

خ�سائ�ص مميزة

ل���ق���د وف������رت ل���ن���ا ب���رجم���ي���ات الج���ت���م���اع���ات 

الفرتا�صية خ�صائ�ص مميزة جدًا، ومن خالل 

الرجميات  هذه  مكنتني  ال�صخ�صية،  جتربتي 

خالل الجتماع ال�صابق اأن اأعر�ص كل البيانات 

املطلوبة، واأي�صًا اأعر�ص ر�صالة بريد اإلكرتوين 

ال�صوؤال  فور  الجتماع  بنقا�ص  ومعنية  مفيدة 

�صغطة  ط��ري��ق  ع��ن  �صهولة  بكل  وذل���ك  عنها، 

وقد  احلا�صوب،  جهاز  "ماو�ص"  على  ب�صيطة 

متكنت من عر�ص ملفاتي والدخول اإىل ح�صاب 

بريدي وعر�ص حمتوياته للح�صور ب�صهولة.

ت�صتخدم  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وب��ف�����ص��ل 

كتم  كخا�صية  الف��رتا���ص��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ات  يف 

كانت  التي  التحدث  طلب  وخا�صية  ال�صوت، 

انتهى  منظمًا،  الجتماع  اإبقاء  يف  ج��دًا  مفيدة 

الجتماع بدون متديد للوقت. 

اأما ذاك الجتماع الذي كان مع اإحدى ال�رشكة 

الزميلة، فقد ح�رشته من مكتبي دون تكبد عناء 

الطريق وزحمة املرور، وهذا الأمر وفر كثريًا 

من الوقت، ومل اأواجه امل�صكالت التي دائمًا ما 

اأن تكون  التقليدية، مثل  حتدث يف الجتماعات 

غرفة الجتماعات "حمجوزة"، اأو تكون الغرفة 

�صغرية ول تت�صع لعدد املدعوين لالجتماع.

لكن، يف املقابل هناك بع�ص العيوب يف الجتماعات 

وخلل  ال�صبكة  �صعف  ت�صبب  منها  الفرتا�صية، 

ولو  ال�صابقة،  الجتماعات  اأح��د  تاأجيل  يف  تقني 

املعتاد  ال�صخ�صي  باحل�صور  الجتماع  هذا  كان 

التقليدي  الجتماع  اأن  كما  الآن،  اأنهيناه  لكنا 

فر�صة ثمينة للقاء زمالئي واأ�صدقائي من امل�صايف 

بالتاأكيد  وكنت  لوجه،  وجهًا  الأخ��رى  والدوائر 

�صاأتلقى منهم معلومات و�رشح عن اآخر تطورات 

وم�صتجدات امل�صاريع على اأر�ص الواقع. 

مزايا وعيوب

نف�صي،  وب��ني  بيني  التجارب  ه��ذه  تذكر  وبعد 

ال��ط��ري��ق��ت��ني يف  ل��ك��ال  اأن  ال��ن��ه��اي��ة  اأدرك������ت يف 

الفرتا�صية  اأو  التقليدية،  �صواء  الجتماعات، 

عند  مراعاتها  يجب  وخ�صائ�ص  وعيوب  مزايا 

ولظروف  لك  املنا�صب  الجتماع  ن��وع  اختيار 

عملك بح�صب املعطيات.

اإن ت��ب��ن��ي ع��ق��د الج��ت��م��اع��ات الف��رتا���ص��ي��ة ل 

ك��ورون��ا  جائحة  با�صتمرار  يرتبط  اأن  يجب 

بديل  اع��ت��ب��اره��ا  ي��ج��ب  ل  اأو زوال���ه���ا، وك��ذل��ك 

نوع  هي  واإمن��ا  التقليدية،  لالجتماعات  نهائي 

الختيارات  واأح��د  الإ�صافية،  املمار�صات  من 

الجتماعات،  لعقد  اكت�صبناها  التي  والبدائل 

بالوقت  وا�صتغاللها  عليها  احل��ف��اظ  وي��ج��ب 

املنا�صب ويف الظروف التي تتطلب ا�صتخدامها.

اأين افتقد مميزات  اأخفي عليكم  ويف اخلتام ل 

ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���رش م��ع زم��الئ��ي يف ال��دوائ��ر 

الزميلة خالل  ال�رشكات  مع  الأخ��رى، وكذلك 

الجتماعات  ف��ه��ذه  التقليدية،  الج��ت��م��اع��ات 

جانب  اإىل  الإن�صانية  العالقات  وتقوي  ُتعزز 

عر�صها لتفا�صيل فنية متخ�ص�صة، واأمتنى اأن 

تعود احلياة اإىل طبيعتها قريبًا، ولكن يف ذات 

الوقت، اأرى اأننا جنحنا يف التغلب على عوائق 

من  وا�صتخل�صنا  اجل��ائ��ح��ة،  ه��ذه  وحت��دي��ات 

لنا ولالأجيال  التحديات درو�صًا م�صتفادة  هذه 

املقبلة، ورغم كل ال�صعاب متكنا من ال�صتمرار 

يف دفع عجلة العمل. 
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البيانو
يمزج بين آلتين موسيقّيتين

البيانو، هو اآلة مو�سيقية �سوتية، يرجع اخرتاعه اإىل عام 1709م على يد املو�سيقي 

الإيطايل بارتولوميو دي فران�سي�سكو كري�ستوفوري، الذي ُولد عام 1655م يف منطقة 

ُتدعى "بادوفا" باإيطاليا.

وقد مّت ا�ستقاق ا�سم "بيانو" من كلمة "بيانوفورت" )pianoforte(، وهو م�سطلح 

ظهر يف بدايات القرن الثامن ع�سر امليالدي، ويعني الّرقة اأو اللني.

ومل يقت�سر دور كري�ستوفوري على اخرتاع البيانو فح�سب، بل تعّداه اإىل تطويره 

يف  املوجودة  الأ�سا�سيات  جميع  اإىل  و�سل  قد  كان   1726 عام  فبحلول  وحت�سينه، 

"البيانو" احلديث، وذلك بعد حماولت متعددة نتج عنها ثالثة اأ�سكال للبيانوهات، 
�ساهمت فيما و�سل اإليه "البيانو" الآن.

يضم 3 دوسات 

تغير مستوى 

الصوت وُتحدد طول 

الّنغمات وقوتها

البدايات الأوىل

ع��ام  اإىل  ال��ب��ي��ان��و  اخ����رتاع  ب��داي��ة ق�صة  ت��ع��ود 

دي  فرديناندو  الأم��ري  �صافر  عندما  1688م، 

مدينة  اإىل  الكبري  تو�صكانا  دوق  ابن  ميدي�صي، 

اآنذاك،  فيها  املُقام  الكرنفال  حل�صور  البندقية 

باقتناء  و�صغوفًا  للمو�صيقى  حمبًا  ك��ان  وق��د 

قابل  العودة  رحلة  وخ��الل  املو�صيقية،  الآلت 

كري�صتوفوري،  فران�صي�صكو  دي  بارتولوميو 

املو�صيقية  ب����الآلت  يهتم  ج��دي��د  كفنّي  فعّينه 

عو�صًا عن العامل ال�ّصابق بعد وفاته، وم�صوؤول 

عن اإ�صالح و�صيانة املجموعة الكبرية التي كان 

اإىل  بالإ�صافة  املو�صيقية،  الآلت  من  ميتلكها 

تعيينه ك�صانع لالآلت املو�صيقية.

اخرتاع  يف  فكر  من  اأول  كري�صتوفوري  يكن  ومل 

 2650 ع��ام  ال�صينيون  اخ���رتع  فقد  "البيانو"، 

علوم 
وتكنولوجيا
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  البيانو القدمي كان اأخف وزنًا لعدم وجود �صفائح معدنية تدعمه

عليها  اأط��ل��ق��وا  وت��ري��ة  مو�صيقية  اآل���ة  امل��ي��الد  قبل 

على  م�صدودة  اأوت��ار  عن  عبارة  كانت  " كي"،  ا�صم 

ُط��ّورت  ث��م  متحرك،  ج�رش  ذي  خ�صبي  �صندوق 

ب�  �صميت  اأخ���رى  اآل��ة  منها  وا�صتوحي  بعد  فيما 

املزيد  لُي�صدر  بدوره  تطّور  والذي  "املونوكورد"، 

من النوتات، ثم اأ�صاف الياباين هيديكي كيتامورا، 

مفاتيح له ُت�صدر نغمات �صوتية خمتلفة.

تطوير وحت�سني

وم��ع ح��ل��ول ال��ق��رن ال��راب��ع ع�رش امل��ي��الدي مّت 

بعد  "املنوكورد"  م��ن  م�صتوحاة  اآل��ة  اخ���رتاع 

التعديالت  توالت  ثم  الإ�صافات،  من  جمموعة 

والإ�صافات لتقود اإىل ت�صميم اآلت مبوا�صفات 

واأ�صماء خمتلفة و�صوًل اإىل اآلة "الهارفي�صكورد" 

)harpsichord(، التي اأ�صيفت اإليها املطرقة 

وُت�صّمى  امل���ي���الدي،  ع�����رش  ال�����ص��اب��ع  ال��ق��رن   يف 

.)pianoforte(" ب� "البيانوفورت

وق���د ك��ان��ت ه���ذه الآل�����ة مب��ث��اب��ة ال��ف��ك��رة ال��ت��ي 

"البيانو"،  منها  ك��ري�����ص��ت��وف��وري  ا���ص��ت��وح��ى 

ت�رشب  خ�صبية  م��ط��ارق  بت�صميم  ق��ام  حيث 

بها  مربوطة  مفاتيح  طريق  ع��ن  الأوت���ار  على 

التي  املحاولت  من  �صل�صلة  بعد  1720م،  عام 

القيثارات  ب�صنع  اخلا�ص  متجره  يف  اأج��راه��ا 

والآلت الوترية ذات املفاتيح، حيث بداأ بتطوير 

هذه الآلت منذ 1709 لي�صل اإىل اخرتاعه هذا.

اأنواع متعددة

على  ي��ح��ت��وي  امل��ا���ص��ي  يف  "البيانو"  ي��ك��ن  ومل 

���ص��ف��ائ��ح م��ع��دن��ّي��ة ت��دع��م��ه، ك��م��ا ه��و احل����ال يف 

اأّن وزنه كان  اإىل  "البيانو" احلديث، بالإ�صافة 

املوجودة  الأج��زاء  من  للعديد  لفتقاده  خفيفًا، 

ال�صادر  ال�صوت  ت�صبيه  ميكن  حني  يف  حاليًا، 

ت�صدرها  التي  الأ���ص��وات  بني  مزيج  باأّنه  عنه 

متحف  يف  امل����وج����ودة  ال���ق���دمي���ة  ال���ق���ي���ث���ارات 

التي  والأ�صوات  نيويورك،  يف  "املرتوبوليتان" 

ي�صدرها "البيانو" احلايل.

عر  م�صتمرة  ت��ط��ّور  بعمليات  "البيانو"  وَم���رَّ 

اأملانيا عام  الزمن، فقد مت ت�صميم املربع منه يف 

1742، وجاء بعده "بيانو جراند" يف عام 1781، 

الذي عزز من اهتزاز الأوت��ار عند ال�صغط على 

"البيانو"  ذل��ك  بعد  ظهر  ث��م  ف��ي��ه،  ال��دّوا���ص��ات 

املطّور على يد املو�صيقار النم�صاوي �صيبا�صتيان 

ب��راءة  على  بوا�صطته  ح�صل  وال���ذي  اإي����رارد، 

مو�صيقى  بني  يجمع  اأن  ا�صتطاع  لأن��ه  اخ��رتاع 

فيينا، واملو�صيقى الإجنليزية، وكان من ممّيزاته 

�رشعة ال�صتجابة التي مُتّكن العازف من تكرار 

  بارتولوميو دي فران�صي�صكو كري�صتوفوري 

الثالثة  البيانوهات  اأّن  اإىل  الإ���ص��ارة  جت��در 

التي �صنعها كري�صتوفوري ل زالت موجودة 

اأحدها يف متحف الآلت  اإذ يوجد  حتى الآن، 

فيما  باأملانيا،  "ليبزيغ"  مدينة  يف  املو�صيقية 

"املرتوبوليتان"  م��ت��ح��ف  يف  الآخ����ر  ي��وج��د 

والأخري  الأمريكية،  نيويورك  مبدينة  للفنون 

روم��ا  يف  املو�صيقية  الآلت  متحف  يف  يوجد 

باإيطاليا.

مبدينة   1732 ع��ام  يف  كري�صتوفري  وت��ويف 

مع  طويلة  رح��ل��ة  بعد  الإي��ط��ال��ي��ة،  فلورن�صا 

الآلت املو�صيقية.

بيانوهات كري�ستوفوري

بيانوهات كريستوفوري 

 3 موجودة 

إلى اآلن في ألمانيا 

وأمريكا وإيطاليا

أوتاره تتميز بالرقة 

ومطارقه القوية 

تعطي أداًء أفضل 

في الصوت
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  البيانواحلديث يحتوي على 2000 قطعة ثابتة

امل�سادر: 

ال�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة،  امل������و�������ص������وع������ة   -

 "ب����ارت����ول����وم����ي����و ك���ري�������ص���ت���وف���وري" 

.www.britannica.com 

ن�رش  بيلي�ص  م����اري  ل��ل��ك��ات��ب��ة  م��ق��ال   -

 يف  اأغ�������ص���ط�������ص  ع����ن ت����اري����خ ال��ب��ي��ان��و 

.www.reasontco.com 

"بيانو  اخرتاع  واأعقبه  وقوة،  ب�رشعة  النوتات 

بناء  ذروة  ت�صميمه  اُعتر  والذي  ا�صرتيت�رش"، 

"البيانو" يف فيينا اآنذاك.

اآلية العمل

ميتاز "البيانو" باأّنه خمتلف عن اأّية اآلة مو�صيقّية 

مو�صيقّيتني،  اآل��ت��ني  ب��ني  م��زي��ج  ف��ه��و  اأخ�����رى، 

ال��داخ��ل��ي��ة،  ب���الأوت���ار  تتمثل  وت���رّي���ة  اإح��داه��م��ا 

يف  امل��وج��ودة  باملطارق  تتمثل  قرعّية  والأخ���رى 

ال�صندوق، حيث تت�صل الأخرية بلوحة مفاتيح، 

ُي�صدر كل منها حلنًا خمتلفًا عن الآخ��ر، ويكون 

ذلك بحركة طرف املفتاح الداخلي، فعند ال�صغط 

والتي  ال��داخ��ل،  يف  املُثبتة  املطرقة  ي��رف��ع  عليه 

ت�رشب ب��دوره��ا اأح��د الأوت���ار امل�����ص��دودة داخ��ل 

وعند  الّنوتات،  اإحدى  فت�صدر  "البيانو"  قيثارة 

رفع الأ�صبع عن املفتاح يهبط، ومعه يهبط املثبط 

مالم�صًا  يكون  وال��ذي  املطرقة،  خلف  امل��وج��ود 

للوتر، وعندئذ تنتهي النوتة املو�صيقية.

م�صوؤولة  دو���ص��ات  ث��الث  "البيانو"  يف  ويتواجد 

طول  مدى  وحتديد  ال�صوت،  م�صتوى  تغيري  عن 

على  ال�صغط  فعند  وقوتها،  و�صعفها  الّنغمات 

تقوم  الي�صار  على  امل��وج��ودة  الّلينة  ال��دّوا���ص��ة 

اأو ثالث  املفاتيح بال�صغط على جمموعتني  اأغلب 

عاٍل ونغمة  فينتج �صوت  الوترّية،  ال�صال�صل  من 

وا�صحة، اأّما عند ال�صغط على الدّوا�صة املوجودة 

على اليمني ترتفع كل مثبطات النغمة عن الأوتار 

على  ال�ّصغط  وح��ال  اأط��ول،  لفرتة  النغمة  لتدوم 

الدّوا�صة الو�صطى، يتم اإزاحة املطارق اإىل جانب 

الأوت����ار،  م��ن  اأق����ّل  ب��ع��دد  تت�صل  بحيث  واح����د، 

وحينها ت�صدر نغمات هادئة وناعمة.

قدمي.. وحديث

عن  وا���ص��ح��ًا  اخ��ت��الف��ًا  "بيانو"  اأق���دم  يختلف 

الأخري يحتوي على  اإن  اإذ  "البيانو" احلديث، 

88 م��ف��ت��اح��ًا، م��ق��اب��ل 54 ك��ان��ت م��وج��ودة يف 

يف  ال�صوت  م��دى  اأّن  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  الأول، 

والذي  احلديث،  نظريه  يف  منه  اأق�رش  القدمي 

يتميز باأوتاره الرقيقة ومطارقه القوية، والتي 

تعطي اأداًء اأف�صل بكثري يف ال�صوت.

يتكّون  حيث  املُعقدة،  الآلت  من  "البيانو"  ويعد 

يحتوي  ال��زه��ر،  ح��دي��د  م��ن  م�صنوع  اإط����ار  م��ن 

النوتات  لإ���ص��دار  وم��ط��ارق  اأوت���ار  على  بداخله 

املتعارف عليها، بالإ�صافة اإىل 2000 قطعة ثابتة، 

و10.000 قطعة متحركة، وجمموعة من املفاتيح 

كانت  والأ���ص��ود،  الأبي�ص  ب��ني  األ��وان��ه��ا  تختلف 

ُت�صنع من عاج الفيلة حتى منت�صف الت�صعينيات 

بالبال�صتيك  ُت�صتبدل  اأن  قبل  املا�صي،  القرن  من 

النقرا�ص،  من  عليها  واملحافظة  الفيلة  حلماية 

لوحة  منها:  اأخ���رى،  اأج���زاء  اإىل  بالإ�صافة  ه��ذا 

املفاتيح، ولوحة ال�صوت، واأجهزة الأداء.

مدى الصوت في 

"البيانو" القديم 
قصير مقارنة 

بالحديث منه

"البيانو" الحديث 
يحتوي على 88 

مفتاحًا مقابل 

54 في القديم
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تتعلق  عديدة،  ت�ساوؤلت  والآخر  احلني  بني  الأذهان  اإىل  تتبادر 

بالإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل ال�سلطات املخت�سة، ملواجهة 

انت�سار  عن  الناجمة  ال�ستثنائية  الظروف  على  املرتتبة  الآثار 

الأزمات،  من  غريها  اأو  في�سان،  حدوث  اأو  زلزال،  وقوع  اأو  وباء، 

الإن�سان  لكل من  الأ�سا�سية  للحقوق  الإجراءات  ومدى مراعاة هذه 

واملجتمع معاً، حتقيقاً لالأمن وال�سكينة. 

اأوىل  يكون  اأيهما  املجتمع،  حق  مع  الإن�سان  حق  تعار�ص  واإذا 

باحلماية؟

اللُّقاح .. َخيار أم إلزام؟
ماذا لو تقاعس البعض أو رفض تلقيه!

القانون منح وزير القانون منح وزير 

الصحة حق إصدار قرار الصحة حق إصدار قرار 

بالتطعيم اإلجباري بالتطعيم اإلجباري 

لوقاية السكانلوقاية السكان

بقلم.. د. اأمين عبداملالك

م�صت�صار قانوين اأول  

الدائرة القانونية

من 
القانون
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ال يوجد تعارض بين 

قانون الوقاية من 

األمراض السارية وقانون 

)70( لسنة 2020 

  الكويت تعاملت مع جائحة كورونا ب�صن قوانني وقرارات وزارية تنّظم التدابري وال�صرتاطات ال�صحية 

لموظفي وزارة الصحة 

الحق في دخول 

المساكن إلجراء 

التطهير والتطعيم

حقوق الفرد واملجتمع

من احلقوق املُقرتنة بالأفراد، التي ن�ص عليها 

الإع����الن ال��ع��امل��ي حل��ق��وق الإن�����ص��ان، احل���ق يف 

احلق  م��ن  ذل��ك  ي�صمله  مب��ا  اجل�صد"،  "�صالمة 

باملوافقة على تلقي الأدوية والعالج والعمليات 

اجلراحية، واأكدت كافة القوانني والت�رشيعات 

الوطنية يف الدول املختلفة على ذلك.

للمجتمع احلق يف  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية  ومن 

انت�صار  مبنع  الكفيلة  الإج���راءات  يتخذ  اأن 

الأوب���ئ���ة والأم����را�����ص، واحل����د م��ن الآث����ار 

دول  معظم  واج��ه��ت  ح��ي��ث  ل��ه��ا،  ال�صلبية 

العامل يف فرتات خمتلفة العديد من الأوبئة، 

تعاين  ظلت  كارثية  ح��الت  يف  ت�صببت  التي 

الكولريا،  ومنها:  الآن،  الب�رشية حتى  منها 

والطاعون، واملالريا، وغريها.

ونرى اأن التعار�ص ال�صابق الإ�صارة اإليه، هو 

ُمطلق،  اإنه ل يوجد حق  اإذ  تعار�ص ظاهري، 

وقيود،  له حدودًا و�صوابط  يكون  ما  فدائمًا 

خا�ص  اإج����راء  بفر�ص  املجتمعي  وال��ت��دخ��ل 

يكون الهدف منه احلفاظ على حياة املواطنني 

الأزم���ة  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  �صالمتهم،  و���ص��م��ان 

وحماولة العودة �رشيعًا للحياة الطبيعية.

ولذلك ت�صعى الدول جاهدة لتخاذ الإجراءات 

الوقائية الالزمة ملواجهة الأوبئة والأمرا�ص، 

ومن �صمن هذه الجراءات توفري اللقاحات، 

ك��م��ا ه��و احل���ال يف ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

امل�صتجد )كوفيد - 19(.

منظومة قانونية

اأو  البع�ص،  تقاع�ص  ل��و  م��اذا  هنا،  وال�����ص��وؤال 

رف�ص تلقي اللقاح؟

ال�صحية  منظوماتها  تطوير  اإىل  الدول  ت�صارع 

لتكون قادرة على جمابهة الظروف ال�صتثنائية 

احل��ال��ي��ة، وم���ن ث��م لب���د م��ن وج����ود منظومة 

على  ال�صيطرة  على  ق���ادرة  وتنفيذية  قانونية 

الوباء واحلد من اآثاره، مل�صاندة هذا التطوير.

اإ���ص��اب��ات  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��دل  اأن  ���ص��ك  ول 

الفريو�ص وحتقيق  على هذا  للق�صاء  منخف�ص، 

الأمن والأم��ان وتاليف ما حدث يف بع�ص الدول 

الأوروب����ي����ة م��ن اأزم�����ات ه���دف ل ي��ق��ل اأه��م��ي��ة 

ع��ن ح��م��اي��ة ث����روات ال��ب��الد، ف��ق��د اأدى ف��ق��دان 

اإىل  اأوروب��ا  يف  الإ�صابة  معدلت  على  ال�صيطرة 

بلدانها  بع�ص  يف  ال�صحية  ال�صلطات  ا�صطرار 

اإىل املفا�صلة بني حياة الأ�صخا�ص، ومن الأوىل 

يف تلقي العالج، وحالة الفو�صى هذه جنم عنها 

ل�صبط  م�صتفاد  در�ص  كانت خري  ماأ�صاة كبرية 

العامل،  دول  يف  اتخاذها  يتم  التي  الإج���راءات 

لتجنب حدوث حالت مماثلة.

وقد كانت الكويت من الدول التي تعاملت مع 

وو�صعت  �صديدة،  بحكمة  " كورونا"  جائحة 

ال��وب��اء  انت�صار  ع��دم  ي�صمن  م��ا  ال��ق��ي��ود  م��ن 

وخ�صو�صًا  الإ�صابة،  ن�صبة  على  وال�صيطرة 

املُركزة  العناية  دخ��ول  اإىل  حتتاج  التي  تلك 

ت��ع��اق��دات لطلب  ب��امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات، واأب���رم���ت 

ال��ل��ق��اح��ات ال��ت��ي مت اإج��ازت��ه��ا ع��امل��ي��ًا حلماية 
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  الدول تطّور منظومتها ال�صحية ملواجهة جائحة فريو�ص كورونا

في كل دول 

العالم هناك فئات 

مؤّيدة وأخرى 

معارضة للتطعيم

حمالت التوعية لها 

أهمية كبيرة في 

مساندة التشريعات 

لمواجهة  األوبئة

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، و���ص��م��ان و���ص��ع اآلية 

للعودة اإىل احلياة الطبيعية.

قوة ال�سرطة 

 ،1969 وقد مت تعديل القانون رقم )8( ل�صنة 

من  للوقاية  ال�صحية  بالحتياطات  اخل��ا���ص 

الأمرا�ص  هذه  �صمن  )من  ال�صارية  الأمرا�ص 

بالقانون  املُلحقة  اجل����داول  ت�صمنتها  ال��ت��ي 

 ،)19  – )ك��وف��ي��د  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 

مبوجب القانون رقم )4( ل�صنة 2020، ُلي�صدد 

العقوبات التي ن�ص عليها هذا القانون يف حالة 

الوزارية  ال��ق��رارات  وو�صع  اأحكامه،  خمالفة 

ال�صحية  وال���ص��رتاط��ات  التدابري  تنظم  التي 

بل  ال��ب��الد،  يف  والتجول  امل���رور  حركة  وتقييد 

وامل��وؤ���ص�����ص��ي  امل��ن��زيل  احل��ظ��ر  تطبيق  واآل���ي���ات 

للم�صابني واملخالطني.

منه،   )12( امل����ادة  يف  ال��ق��ان��ون  ن�����ص  وق���د 

اأن   1979 ل�صنة   )5( رقم  بقانون  واملُعدلة 

بالتطعيم  ق���رارًا  ُي�صدر  اأن  ال�صحة  لوزير 

فئة معينة من  اأو  املواليد،  لوقاية  الإجباري 

مر�ص  اأي  من  ال�صكان  جميع  اأو  ال�صكان، 

�صاري، وذلك وفقًا ملقت�صيات حماية ال�صحة 

العامة، وقد ي�صتعان باأفراد ال�رشطة العامة 

ال�رشورة  اقت�صت  اإذا  العمل،  هذا  تنفيذ  يف 

ذات  م���ن  امل�����ادة )13(  ون�����ص��ت  ب���ل  ذل����ك، 

 )19( بقانون  باملر�صوم  واملُعدلة  القانون 

وزارة  موظفي  اأح��ق��ي��ة  على   1980 ل�صنة 

للبحث  امل�صاكن  دخ��ول  يف  املخولني  ال�صحة 

التطعيم  اأو  اأجراء التطهري  اأو  عن املر�صى، 

الالزم، ولهم ال�صتعانة باأفراد قوة ال�رشطة 

يف حتقيق ذلك.

تطعيم اإجباري

ك��م��ا اأن���ه ل ي��وج��د ت��ع��ار���ص م��ا ب��ني م��ا ن�ص 

للوقاية  ال�صحية  الح��ت��ي��اط��ات  ق��ان��ون  عليه 

التطعيم  بخ�صو�ص  ال�صارية  الأم��را���ص  من 

ل�صنة   )70( قانون  عليه  ن�ص  وم��ا  اجل��ري، 

واملهن  الطب،  مهنة  م��زاول��ة  ب�صاأن   ،2020

واملن�صاآت  املر�صى  وح��ق��وق  ل��ه��ا،  امل�صاعدة 

القانون من  ما ت�صمنه هذا  اإطار  ال�صحية يف 

على  احل�����ص��ول  ووج����وب  للمري�ص،  ح��ق��وق 

بعالجه،  للقيام  "امل�صتنرية"  املري�ص  موافقة 

الأخ���ري قد  ال��ق��ان��ون  م��ن  امل���ادة )34(  اإن  اإذ 

الطبيب يف عدد من  ن�صت على عدم م�صوؤولية 

ال�صابعة  الفقرة  يف   ورد  ما  ومنها  احل��الت، 

قيام  اأثناء  للمري�ص  وقع �رشر  اإذا  ما  ب�صاأن 

الطبيب بواجب امل�صاعدة عند حدوث الكوارث 

اأو حالت الطوارئ العامة.

متلك  ال�صحية  ال�صلطة  اأن  يفيد  تقدم  وم��ا 

اتخاذ  من  مُيكنها  ما  القانونية  الأدوات  من 

كافة الإجراءات الالزمة للحد من اجلائحة، 

الإج��ب��اري،  التطعيم  فر�ص  يف  احل��ق  ومنها 

العامة  واملحالت  اخلا�صة  امل�صاكن  ودخول 

لتنفيذ ذلك.
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  اللقاح يخفف من اأعرا�ص الإ�صابة ويحمي املجتمع من النت�صار الوا�صع لفريو�ص كورونا

من المرجح عدم 

اللجوء لفرض 

التطعيم إجباريًا 

إال إذا تفاقمت األزمة

إجراءات ترغيب 

متعددة تتخذها 

الدول لحث مواطنيها 

على تلقي اللقاح

موؤيد ومعار�ص

ال�صلطات  مُتكن  التي  الن�صو�ص  وج��ود  ورغ��م 

اأنه  اإل  ال�صحية من فر�ص التطعيم الإجباري، 

ويف كل دول العامل هناك معار�ص وموؤيد لذلك، 

وذلك يرجع اإىل اأنه قد يكون هناك بع�ص الآثار 

اجلانبية التي قد حتدث نتيجة التطعيم، اأو قد 

معني،  �صن  يف  لالأ�صخا�ص  منا�صبًا  غري  يكون 

وغري ذلك من الأ�صباب.

ل�رشعة  ن��ظ��رًا  اأن��ه  العتبار  يف  اأخ��ذن��ا  واإذا 

م�صتوى  على  " ك���ورون���ا"  جائحة  انت�صار 

ح�صلت  التي  الطارئة  املوافقة  فاإن  العامل، 

الهيئات  م��ن  امل��ع��رو���ص��ة  ال��ل��ق��اح��ات  عليها 

بحالتها،  قبولها  مت  قد  العاملية  واجل��ه��ات 

ك��م��ح��اول��ة للحد م��ن ان��ت�����ص��ار ه���ذا ال��وب��اء 

بوجود  اجل��زم  ميكن  ول  عليه،  وال�صيطرة 

ل��ق��اح اآم���ن مت��ام��ًا، والخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي يتم 

اأكرث  ت�صتغرق  قد  لذلك  للو�صول  اإجراوؤها 

من ثالث �صنوات، كما اأن تلقي اللقاح ل مينع 

الفريو�ص،  لتحور  وفقًا  اإ�صابة  حدوث  من 

من  ويخفف  الإ�صابة  اآث��ار  من  يقلل  ولكن 

م��ن وجهة نظرنا لن  ف��اإن��ه  ل��ذا  الأع��را���ص، 

يتم اللجوء لفر�ص التطعيم اإجباريًا، اإل اأن 

تفاقمت الأزمة بحيث ل يوجد بديل اآخر.

اإجراءات ترغيب

تتخذها  التي  الإج��راءات  العديد من  وهناك 

تلقي  على  مواطنيها  حل��ث  املختلفة  ال���دول 

"اإج����راءات  باأنها  و�صفها  وميكن  ال��ل��ق��اح، 

اللقاح  ُمتلقي  يعطي  م��ا  ومنها  ترغيب"، 

التقيد  دون  الحتفال  اأو  التجول  يف  احل��ق 

وارت���داء  الجتماعي  التباعد  با�صرتاطات 

الكمام، اأو ال�صفر والعودة دون احلاجة اإىل 

اأو  الفريو�ص،  ُتثبت خلوه من  تقدمي حتاليل 

عدم اخل�صوع للحجر ال�صحي )املوؤ�ص�صي/ 

اأو املنزيل(.

التي مُيكن ت�صميتها  الإج��راءات  وهناك من 

مثل:  بالتطعيم،  املبا�رش  غ��ري  "الإل����زام"  ب��� 

ا�صرتاط �رشورة تقدمي �صهادة بتلقي اللقاح 

عند  اأو  البالد،  اإىل  الدخول  اأو  عند اخلروج 

ت�صاريح  وجت��دي��د  ال��وظ��ائ��ف  يف  ال��ت��ع��ي��ني 

واجلامعات،  املدار�ص  اإىل  والعودة  العمل، 

اأو خالل ا�صتخراج ال�صهادات ال�صحية التي 

جمالت  يف  للعمل  الأ�صخا�ص  �صالمة  تثبت 

حالة  يف  ج��زائ��ي��ة  غ��رام��ة  و���ص��ع  اأو  معينة، 

التخلف عن التطعيم وغريها.

تقوم  والإر���ص��اد  التوعية  حمالت  اأن  �صك  ول 

القائمة،  الت�رشيعات  م�صاندة  يف  ُمهمًا  ب��دورًا 

ملواجهة اخلطر الناجم عن انت�صار هذا الوباء، 

فهي تهدف اإىل حث اأفراد املجتمع على التعاون 

امل�صوؤولية  وحت��م��ل  ال�صحية،  ال�صلطات  م��ع 

فاجلائحة  اجلميع،  �صالمة  لتحقيق  املجتمعية 

مهما طالت مدتها اأو ق�رشت فهي يف النهاية اإىل 

زوال - اإن �صاء اهلل، لتعود احلياة اإىل ما كانت 

عليه، ون�صعد مبا متردنا عليه من نعم، مل نكن 

نعرف قيمتها ونفتقدها الآن.
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اإ�سافة  ال�سركة،  واحتياجات  وا�سرتاطات 

الإج����راءات  كافة  بت�سهيل  اأق���وم  ذل��ك  اإىل 

اأو  التخرج،  حديثي  �سواء  اجُلدد،  للمعينني 

من ذوي اخلربة.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
يف  للدخل  م�سدر  اأه��م  النفطي  القطاع  ُيعترب 

ويتميز  الكويتي،  القت�ساد  ك��ي��زة  ورَّ البالد 

وقد  العاملية،  الأ�سواق  مع  املُبا�سر  بالرتباط 

هذا  تطوير  يف  اأ�سارك  حتى  فيه  العمل  ف�سلت 

القطاع احليوي واملوؤثر على كافة الأ�سعدة.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

احلياة  بني  كبرية  اختالفات  هناك  بالتاأكيد 

يوجد  اأن��ه  اإل  النظرية،  والدرا�سة  العملية 

العقل،  واإعمال  الفكر  تطوير  يف  بينهما  ارتباط 

فرتاكم املعلومات النظرية يف الذهن قد ُيرتجم 

العمل،  مبجال  بعد  فيما  اإجن��ازات  حتقيق  اإىل 

• بطاقة تعارف.. من اأنت، وما هو تخ�ص�صك 
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

خ��ال��د ع��ب��داهلل ه��ا���س��م، ح��ا���س��ل ع��ل��ى درج��ة 

البكالوريو�ص- ق�سم اإدارة الأعمال – تخ�س�ص 

متويل من اجلامعة الأمريكية يف الكويت.

• ما طبيعة العمل الذي توؤديه؟
التوظيف  بق�سم  مراقب  احلايل  الوقت  يف  اأعمل 

بدائرة املوارد الب�سرية.

ال��دائ��م  التن�سيق  عملي  م��ه��ام  وتت�سمن 

و�سركات  املعنية  ال��دوائ��ر  لح��ت��ي��اج��ات 

معايري  وف��ق  طلباتهم  لتلبية  امل��ق��اولت، 

اخلربات  واكت�ساب  املهارات  تطوير  وبالتايل 

ب�سورة اأ�سرع.

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

حالياً،  التحديات  اأهم  من  ُبعد  عن  العمل  ُيعد 

امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���ص  ان��ت�����س��ار   ف��م��ع 

)كوفيد - 19(، وتغريُّ الكثري من الإجراءات، 

لإجناز  البداية  يف  ال�سعوبات  بع�ص  واجهنا 

الجتماعات  عقد  �ساأن  يف  خا�سة  العمل،  مهام 

وال��ت��وا���س��ل م��ع ال���زم���الء، ول��ك��ن م��ع م��رور 

الفرتا�سية  الُنظم  وفق  العمل  اعتدنا  الوقت 

عبداهلل  عبداهلل خالد  خالد 

هاشمهاشم

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�����ص  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

تطوير الذات ُمهم 

وضروري وهو 

الطريق لتحقيق 

الطموح والتقدم

أود في المستقبل أن 

أكون مدرب شطرنج 

ناجحًا على الصعيدين 

المحلي والدولي

وجوه
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الذات،  تطوير  لتحقيق  الأ�سا�سية  ال�سبل  ومن 

مع  اخل���ربات  وت��ب��ادل  املُ�ستمرة،  ال��ق��راءة 

املخت�سني يف املجالت التي تهم الفرد.

• ما هي طموحاتك يف امل�صتقبل؟ 
يف  والتقدم  التطور  اإىل  اأطمح  الأول  املقام  يف 

اإىل  بالإ�سافة  فيه،  اإجن��ازات  وحتقيق  عملي 

ذلك اأرغب اأن اأكون مدرب �سطرجن ناجح على 

يف  اأ�ساهم  واأن  وال���دويل،  املحلي  ال�سعيدين 

تكوين جيل �ساعد ُمتعلم وحُمب لهذه اللعبة، 

واإعداد جمموعة من الالعبني املاهرين ميكنهم 

دول��ة  ُت�����س��رف  وب��ط��ولت  اإجن����ازات  حتقيق 

الكويت يف املحافل العاملية.

• ما هي هواياتك، وهل حتر�ص على ممار�صتها؟ 
واألعب  املُف�سلة،  ال�سطرجن، هي هوايتي  لعبة 

مع  ُمتعاقد  وحالياً  الذهنية،  الألعاب  نادي  يف 

اأكرث من جهة داخل دولة الكويت للقيام بتدريب 

الراغبني يف تعّلم هذه اللعبة وممار�ستها، ولدي 

ح�س�ص تعليمية خا�سة لكل من يريد اأن يتعلم 

هذه العبة الذهنية الراقية.

اإجن����از يف جم���ال مم��ار���ص��ة  اأي  ه��ل ح��ق��ق��ت   •
الهواية، وما هو؟

ممار�سة  جمال  يف  به  اأفتخر  اإجناز  حققت  نعم 

والو�سائل املرئية، وا�ستطعنا تذليل الكثري من 

ال�سعوبات التي تواجهنا.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
اأن تتنا�سب طبيعة العمل  لي�ص من ال�سروري 

اأن  لبد  ولكن  ال�سخ�سية،  امليول  مع  بالكامل 

يكون هناك تفهم وا�ستيعاب لطبيعة العمل.

عملي  اأن  اأج���د  ال�سخ�سي  امل�ستوى  وع��ل��ى 

متنا�سب معي لإملامي به وبطبيعته، بالإ�سافة 

عمل  وفريق  مريحة  عمل  بيئة  ل��دي  ذل��ك  اإىل 

لتحقيق  ُمتميز وُمنجز، وهما عن�سران كفيالن 

الإجنازات وتعزيز ر�سيد اخلربات والقدرات.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
وال�سرورية  املُهمة  الأمور  من  الذات  تطوير 

الطموح  لتحقيق  الطريق  وه��و  ل��الإن�����س��ان، 

يف  الإن�سان  داخ��ل  رغبة  ويتطلب  والتقدم، 

حتقيق النمو الفكري والعلمي، وطموح ملزيد 

من التعُلّم.

لعبة الشطرنج 

هوايتي الُمفضلة 

وتعاقدت مع جهات 

عدة للتدريب فيها 

حصولي على بطولة 

الكويت عام 2015 

في الشطرنج إنجاز 

أفتخر به

  لعبة ال�صطرجن من هوايات خالد ها�صم

بطل  لقب  على  ح�سلت  حيث  ال�سطرجن،  لعبة 

الكويت يف عام 2015.

• كيف توفق بني ممار�صة الهواية والعمل؟
كل  يف  النجاح  اأ�سا�ص  هو  الرتكيز  ب��اأن  اأوؤم��ن 

�سيء، �سواء يف العالقات الجتماعية وممار�سة 

واأن  التجارة،  ممار�سة  حتى  اأو  العمل،  مهام 

عليه،  املحافظة  يجب  �سيء  اأثمن  هو  الوقت 

ومن ثم فاإن التن�سيق بني اأداء العمل وممار�سة 

منهما  فكل  حياتي،  اأ�سا�سيات  ميثل  الهواية 

مكمل لالآخر وله ن�سيب كبري من اهتماماتي.

وتعزز  ل��دي  ال��راح��ة  منطقة  الهواية  ومتثل 

الطاقة الإيجابية، و�سغفي فيها ُيحفزين وُي�سفي 

وير�سخ  واإخال�ص،  بكفاءة  العمل  لأداء  ذهني 

لدي روح املثابرة وحب النجاح والتفوق يف كل 

�سيء، واحلمد هلل اأ�سعر بال�سعادة عند حتقيق 

هذا التوازن.
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هل تعلم ؟ 
اأن الك�شل �شيء طبيعي يمر به المراهقون، 	 

وهذا ال يعني �شوء ت�شرفهم اأو قلة 
ذكاءهم.

اأن قبل النوم يبداأ 93 % من المخ بت�شوير 	 
اأ�شياء تتمنى اأنت اأن تحدث.

اأن الماء يتجمد ب�شكل اأ�شرع عندما يكون 	 
دافئًا ولي�س باردًا.

معلومات عامة
االإن�شان غير قادر على تذكر 95 % من اأحالمه، ب�شبب 	 

حدوث تغييرات في المخ اأثناء النوم ال ت�شمح بتخزين 
جزء كبير من المعلومات.

ي�شتطيع االإن�شان اأن يعي�س حوالي �شهر بدون طعام، لكنه 	 
ي�شتطيع اأن يعي�س اأ�شبوع واحد فقط دون ماء.

تعي�س القطط في المتو�شط بين 12 و15 �شنة.	 

من الكويت
"العرفج"، هو نبات �شجيري معمر يتواجد في االأرا�شي الرملية 

الح�شوية المتما�شكة في كل من الكويت والمملكة العربية 
ال�شعودية، وتعتبر زهرة العرفج الزهرة الوطنية للكويت، 

وللحفاظ عليها �شدر مر�شوم اأميري يمنع قطعها اأو اإتالفها في 
غير المن�شاآت الزراعية.

شخصيات
 بيتهوفن: هو لودفيج فان بيتهوفن، مو�شيقي األماني �شهير، برع في العديد من االأعمال المتناغمة ك�شوناتا بيانو، ومو�شيقى 

الحجرة، وكون�شرتو، واأظهرت اأعماله وموؤلفاته اإبداعًا ا�شتثنائيًا، مّما �شّكل منعطفًا تاريخّيًا في فن التاأليف، وُيعتبر اأهم 
المو�شيقيين العالميين على مر التاريخ.

ُولد في بلدة �شغيرة على نهر الراين ت�شّمى بون في مدينة كولونيا، في 17 دي�شمبر عام 1770م، وعمل كعازف في المحكمة في �شن 
الحادية ع�شرة، ثّم ن�شر اأول موؤَلّف له في �شن الثانية ع�شرة، ثم انتقل اإلى مدينة فيينا واأم�شى بقّية حياته فيها، حتى توفي في 

عام 1827م

كلمات
الكتب تهيئ لالإن�شان الحياة التي يهواها.	 

ما اأجمل الغرباء حين ي�شبحوا اأ�شدقائنا 	 
بال�شدفة.

ال�شدق جوهرة قد تختفي اأحيانًا تحت ركام 	 
االأوهام.
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ال�شم�شية  	 الطاقة  ال�شتخدامات  االأول  المعر�س 
في معهد الكويت لالأبحاث العلمية.

مجموعة طباخات تعمل بالطاقة ال�شم�شية.  	

الوطنية: عدد مايو 1977
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