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کلمۀ العدد المحتویات

مبنى جديد لمركز 
التدريب

دائرة ضمان الجودة..
دور ُمهم في خط 

الغاز الخامس

خلود �سعد املطريي

�سهر الوطن

الأخريين،  العامني  يف  ا�صتجدت  التي  ال�صتثنائية  الظروف  رغم 

اإجراءات و�صوابط  والناجتة عن جائحة كورونا، وما رافقها من 

العميق  اإح�صا�صه  حلظة  اأي��ة  يف  يفقد  مل  املجتمع  اأن  اإّل  �صحية، 

تغيري  اإىل  الطارئة  الظروف  هذه  ا�صطرته  واإن  الوطنية،  باأعياده 

طريقة الحتفاء بها.

امل�صتجدات دون تنظيم مظاهر الحتفال املعهودة،  لقد حالت هذه 

والتي األفناها منذ �صنوات طويلة، غري اأن تطور و�صائل الت�صالت، 

اأخرى  بو�صائل  فرحتهم  عن  التعبري  اإىل  يلجوؤون  الكثريين  جعل 

القائم، بحيث ترتكز على م�صاحات  مبتكرة، تتما�صى مع الو�صع 

التعبري والتوا�صل الوا�صعة التي تتيحها هذه الو�صائل.

ل  منا�صبات  والتحرير،  ال�صتقالل  املجيدة،  الوطنية  اأعيادنا  تظل 

ت�صاهيها منا�صبات اأخرى، وذلك نظرًا ملا حتمله من معاين النتماء 

والعمل  والت�صحية  احلب  كل  جميعًا  منا  ي�صتحق  لوطن  وال��ولء 

الدوؤوب لأجل حتقيق رفعته وتقدمه وازدهاره.

مل تبخل الكويت اأبدًا على اأبنائها، بل منحتهم كل الرعاية واحلماية 

العي�ص  برغد  ينعم  الكويتي  امل��واط��ن  جعل  م��ا  وه��و  واله��ت��م��ام، 

وال�صتقرار داخل وطنه، يف حني يحظى بالتقدير عندما يحل يف اأي 

بلد من بلدان العامل، وتقدم له كافة الت�صهيالت املحاطة بالحرتام.

تبذلها  التي  لول اجلهود  ليتاأتى  كله  هذا  يكن  �صك، مل  اأدن��ى  وبال 

قيادتنا احلكيمة، وعلى راأ�صها ح�رشة �صاحب ال�صمو اأمري البالد 

فنهج  ورعاهما،  اهلل  حفظهما  الأم���ني،  عهده  ويل  و�صمو  امل��ف��دى، 

مع  التعامل  يف  الإن�صانية  والنزعة  املتوازنة،  وال�صيا�صة  احلياد، 

تاأ�صي�ص  يف  جميعها  �صاهمت  لل�صعوب،  الكرمية  احلياة  متطلبات 

مكانة رفيعة ومتفردة لبلدنا احلبيب لدى دول و�صعوب العامل كافة، 

فاأهاًل ومرحبًا بفرباير .. �صهر الوطن الغايل.
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االستراتيجية 
الوطنية إلدارة 

النفايات
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الإجراءات  ب�سبب  خمتلف،  بطابع  الوطنية  باأعياده  الكويت  الغايل  وطننا  يحتفل 

وال�سرتاطات ال�سحية التي فر�ستها جائحة "كورونا".

ويج�سد احتفال هذا العام بعيد ال�ستقالل الـ 61، وذكرى التحرير الـ 31 اأعظم معاين 

وقيم النتماء للوطن وقائده �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر 

ال�سباح املفّدى، وويل عهده الأمني ال�سيخ م�سعل الأحمد اجلابر ال�سباح، حفظهما 

25 و26 فرباير من كل عام عهد  الكويت يف يومي  اأبناء  اهلل ورعاهما، حيث يجدد 

حمبتهم للوطن، ويقومون بالتعبري عن التفافهم حول قيادتهم من اأجل رفعة �ساأن 

البالد وا�ستقرارها، يف م�ساهد جت�سد معاين حب الوطن والنتماء له، وتبعث على 

الفخر والعتزاز والبهجة وال�سرور.

أعياد الوطنأعياد الوطن
25 و 26 فبراير

وطننا الغالي وطننا الغالي 

يحتفل بالعيد يحتفل بالعيد 

  6161 لالستقالل  لالستقالل 

والذكرى والذكرى 3131 للتحرير للتحرير

مناسبات
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اإلجراءات الصحية 

خلقت واقعًا جديداً 

امتد ليشمل 

االحتفاالت الوطنية

حرص من المواطنين 

على االحتفال برفع 

األعالم فوق 

منازلهم وسياراتهم 

احتفالت خمتلفة

منذ العام املا�صي �صهدت الحتفالت بالأعياد 

الوطنية اختالفًا ملحوظًا ب�صبب الإجراءات 

الحرتازية املُطبقة يف البالد جراء التداعيات 

دول  على  ك��ورون��ا  جائحة  فر�صتها  ال��ت��ي 

العامل ومنها الكويت. 

وتنفيذًا  الوباء،  انت�صار  منع  على  وحر�صًا 

لال�صرتاطات ال�صحية يف البالد، يقوم الكثري 

والتعبري  بالحتفال  واملقيمني  املواطنني  من 

منازلهم  ف��وق  الأع����الم  ب��رف��ع  فرحتهم  ع��ن 

واخلا�صة  ال��ع��ام��ة  ومبانيهم  و���ص��ي��ارات��ه��م 

الإن���ارة  جانب  اإىل  ه��ذا  جتمعات،  اأي  دون 

واملباين  ال�صوارع  بها  تتزين  التي  الالفتة 

والأ�صواق.

وحتر�ص اجلهات املعنية يف الدولة على تطبيق 

ال�صالمة  اأج���ل  م��ن  الإج������راءات الح���رتازي���ة، 

الفرح  م�صاعر  يلغ  الت�صدد مل  هذا  لكن  العامة، 

املنا�صبة  تلك  يف  اجلميع  تغمر  التي  وال�صعادة 

القائمني  تغمر  ال�صعادة  هذه  اأن  حتى  الهامة، 

على تطبيق هذه الإجراءات اأنف�صهم.

من  الكثري  يحر�ص  ال��ت��داع��ي��ات،  ه��ذه  وم��ع 

املنا�صبة  ب��ت��ل��ك  الح��ت��ف��ال  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني 

التهاين من خالل مواقع  اجلميلة عرب تبادل 

تلك  ونقل  املختلفة،  الجتماعي  التوا�صل 

الأ�رش  وبني  البيوت  داخل  الوطنية  امل�صاعر 

الأي��ام  تلك  اأهمية  و���رشح  اأبنائهم  لتثقيف 

اخلالدة يف تاريخ الوطن.

تكاتف وت�سامن

وقد اأظهرت جائحة كورونا املعدن الأ�صيل 

لأبناء الوطن الواحد يف ت�صامنهم ملواجهتها، 

واإظهار طاقاتهم الكامنة وقدراتهم املتميزة 

يف �صبيل خدمة الوطن واحلد من تداعياتها، 

اجلائحة  ه��ذه  و�صط  الكويتيون  عرب  حيث 

رغم  برتابه  ومت�صكهم  لوطنهم  حبهم  عن 

قدر  على  اأنهم  واأثبتوا  الع�صيب،  الظرف 

الجتماعية  بامل�صوؤولية  ال�صعور  م��ن  ع��ال 

وال�صحية والدينية والثقافية والقت�صادية، 

والعمل  بالدهم  على  حمافظتهم  خ��الل  من 

باإخال�ص كل يف جمال عمله للحد من انت�صار 

هذا الوباء.

عيد ال�ستقالل

وبداأت الكويت احتفالها بالعيد الوطني الأول 

يف 19 يونيو عام 1962، واأقيمت بهذه املنا�صبة 

احتفالت متنوعة يف املطار القدمي الواقع قرب 

)دروازة الربيع�صي( ح�رشها عددًا كبريًا من 

البهجة  من  اأج���واء  يف  واملواطنني  امل�صوؤولني 

وال�رشور.

ال�صيخ  الراحل  الأمري  األقى  اليوم،  ذلك  ويف 

"اإن  فيها:  قال  كلمة  ال�صباح  ال�صامل  عبداهلل 

لعيدها  الأوىل  ال��ذك��رى  ت�صتقبل  ال��ك��وي��ت 

مبا  واحلبور  البهجة  ملوؤها  بقلوب  الوطني 

ونفو�ص  وكرامة  عزة  من  ل�صعبها  اهلل  حقق 

كلها عزمية وم�صي يف ال�صري قدمًا يف بناء هذا 

الوطن والعمل بروح وثابة مبا يحقق لأبنائه 

  رفع الأعالم فوق املباين من مظاهر الفرح والحتفال
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إنارة الفتة تزين 

الشوارع والمباني 

واألسواق ابتهاجًا 

بالمناسبة

تشدد في تطبيق 

اإلجراءات االحترازية 

حرصًا على 

السالمة العامة

الجتماعية  وال��ع��دال��ة  وال��رف��اه��ي��ة  ال��رف��ع��ة 

جلميع املواطنني".

الوطني  العيد  يحيون  الكويتيون  وا�صتمر 

 يف 19 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع����ام م���ا ب���ني ع��ام��ي 

 .1964 – 1962

ال�صتقالل  عيد  دمج  مت   1964 مايو   18 ويف 

ال�صامل  ع��ب��داهلل  ال��راح��ل  الأم���ري  جلو�ص  بعيد 

25 فرباير، وذلك بداية  ال�صباح املوافق يوم 

من عام 1965.

وقد �رشعت الكويت منذ عام 1962 يف تدعيم 

تاأ�صي�صي  جمل�ص  باإن�صاء  ال�صيا�صي  نظامها 

يرتكز  حكم  لنظام  د���ص��ت��ور  اإع����داد  ُمهمته 

لواقع  املوائمة  الدميوقراطية  املبادئ  على 

الكويت واأهدافها.

التاأ�صي�صي  املجل�ص  اأجن��زه  ما  اأب��رز  وم��ن 

م�رشوع الد�صتور الذي �صادق عليه الأمري 

ال�صباح  ال�صامل  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  ال��راح��ل 

لتدخل   1962 نوفمرب  يف  الد�صتور(  )اأبو 

اإذ  الد�صتورية،  ال�رشعية  مرحلة  ال��ب��الد 

جرت اأول انتخابات ت�رشيعية يف 23 يناير 

عام 1963.

نه�سة �ساملة

النه�صة  ط��ري��ق  على  الكثري  ال��ب��الد  واأجن����زت 

على  اليوم  حتى  ال�صتقالل  فجر  منذ  ال�صاملة 

طريق  على  وم�صت  متالحقة،  �صنوات  م��دى 

الآب��اء  ر�صمته خطى  ال��ذي  والرت��ق��اء  النه�صة 

والأجداد وتابعته همم الرجال من اأبناء الكويت 

خلف قيادتها الر�صيدة.

ومنذ ا�صتقالل الكويت وهي ت�صعى اإىل انتهاج 

ت�صلك  وم��ت��وازن��ة،  ُمعتدلة  خارجية  �صيا�صة 

فيها ط��ري��ق الن��ف��ت��اح وال��ت��وا���ص��ل والإمي���ان 

بال�صداقة وال�صالم، مع حتقيق هدف التنمية 

الب�رشية والرخاء القت�صادي ل�صعبها يف اإطار 

من التعاون مع املنظمات الإقليمية والدولية، 

وتطلعاتها  جهودها  تدعيم  على  حتر�ص  كما 

ورقي  ورفاهية  العامل  وا�صتقرار  اأم��ن  نحو 

ال�صعوب كافة.

وا�صتطاعت البالد اأن تقيم عالقات متينة مع 

الدول ال�صقيقة وال�صديقة، بف�صل �صيا�صتها 

م�صرية  تعزيز  يف  املميز  ودوره����ا  املعتدلة 

التعاون  وتعزيز  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

ل يعد فرباير من ال�صهور العادية يف تاريخ 

التي تقام  الوطنية  املنا�صبات  الكويت، لأن 

الوقوف  يجب  فارقة  عالمات  ت�صكل  فيه 

ودور  باأحداثها،  والتذكري  عام،  كل  عندها 

من  وت�صحياتهم  الأول  الرعيل  رج���الت 

اأجل ا�صتقالل الوطن وبنائه.

الوطنية  بالأعياد  الحتفالت  �صهدت  وقد 

خ�صو�صيتها  منها  لكل  متعددة،  مراحل 

وجمالها، ومرت بالعديد من التغيريات عرب 

حمفورة  جميلة  ذكريات  جُم�ّصدة  التاريخ، 

القرن  �صتينيات  م��ن  ب���دءًا  ال���وج���دان،  يف 

املا�صي حتى وقتنا احلايل.

مراحل متعددة

  الأعياد الوطنية منا�صبة لتثقيف الأبناء باأهمية هذه الأيام اخلالدة يف تاريخ الوطن
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مواقع التواصل 

االجتماعي باتت 

وسيلة لنقل المشاعر 

الوطنية بين األفراد

 الكويت حرصت منذ 

استقاللها على تقديم 

الُمساعدات اإلنسانية 

لمختلف الدول

االحتفاالت باألعياد 

الوطنية شهدت مراحل 

متعددة لكل منها 

خصوصيته وجماله

نحو  ال��دويل  املجتمع  جهود  ودع��م  العربي، 

ال��دول��ي��ني والل��ت��زام  ال�صلم والأم���ن  اإق���رار 

ب��ال�����رشع��ي��ة ال��دول��ي��ة وال��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي 

وجامعة  املتحدة  الأمم  خ��الل  م��ن  وال���دويل 

الإ�صالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  ال��دول 

ومنظمة دول عدم النحياز.

مركز اإن�ساين

على  ا�صتقاللها  منذ  الكويت  حر�صت  كما 

ت��ق��دمي املُ�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة، ح��ت��ى ب��ات 

ثم  ومن  �صماتها،  من  �صمة  الإن�صاين  العمل 

ال�صيخ �صباح  الراحل  البالد  اأمري  تكرمي  مّت 

ث��راه،  اهلل  طيب   – ال�صباح  اجلابر  الأح��م��د 

"قائدًا  �صموه  بت�صمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن 

للعمل  "مركزًا  والكويت  الإن�صاين"،  للعمل 

الإن�صاين" يف �صبتمرب عام 2014.

عيد التحرير

 26 يف  الكويتي  ال�صعب  فيه  يحتفل  يوم  هو 

فرباير من كل �صنة بتحرير وطنه من الغزو 

العدوان  ه��ذا  من  تخل�ص  اأن  بعد  الغا�صم، 

ال����ذي ح����دث م���ن ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة يف 2 

اأغ�صط�ص عام 1990.

وه����ذا ال���ع���ام ي��ك��ون ق���د م���ّر 31 ع���ام���ًا على 

بعد  الغا�صم  الغزو  ه��ذا  من  الكويت  حترير 

�صنة  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  الثانية،  اخلليج  ح��رب 

الكويت  دول���ة  فيه  حتتفل  ث��م  وم��ن   ،1991

حترير  بعيد  جمعاء  العربية  والأم��ة  و�صعبها 

وا�صرتجاع الوطن  لكافة اأرا�صيه.

اإدانة دولية

احلكومة  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ت�صكلت  ال��غ��زو  وع��ق��ب 

العربية  باململكة  الطائف  مدينة  يف  الكويتية 

ال�صيخ  حينها  ال��ب��الد  اأم��ري  بقيادة  ال�صعودية 

العهد  وويل  ال�صباح،  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ج��اب��ر 

ال�صيخ �صعد العبداهلل ال�صباح، ووزراء، واأفراد 

الكويتية، والتي كانت حتاول  امل�صلحة  القوات 

اإدارة املوقف يف ذلك الوقت.

وقد اأدان املجتمع الدويل اأجمع الغزو على 

الكويت، وو�صف الهجوم بالعدوان ال�صافر 

على �صيادة دولة م�صتقلة، ثم ت�صكلت قوات 

يناير   16 دول��ة. ويف   32 دولية من  حتالف 

1991 يف متام ال�صاعة الرابعة والن�صف بداأ 

حتالف "عا�صفة ال�صحراء" الهجوم الهائل 

لتحرير الكويت.

برية  هجمات  فرباير  �صهر  من   24 يف  واأعقبه 

وا���ص��ع��ة ال��ن��ط��اق م��ن ق��ب��ل ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل، 

26 فرباير  وانتهت املعركة بتحرير الكويت يف 

.1991

  تطبيق الإجراءات ال�صحية مل يلغ م�صاعر الفرح وال�صعادة التي تغمر الوطن
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شامل 7
تمرين أقيم بُمشاركة 27 جهة 

كاهل  على  ُملقاة  تكون  والطوارئ  احلوادث  اأثناء  املهام  اأخطر  اأن  �سك  ل 

التعامل مع  اإذ يقع على عاتقهم  من يعملون يف جمالت الإطفاء املتنوعة، 

املواقف اخلطرة والتدخل ال�سريع لإنقاذ الأرواح واملمتلكات، لذلك حتر�ص 

الدول على تن�سيق اجلهود بني كافة اجلهات لتجاوز احلوادث والكوارث 

الطبيعية باأقل اخل�سائر. 

�سمو  وح�سور  رعاية  حتت  العام  الإطفاء  قوة  نفذت  ذلك،  مع  ومتا�سياً 

رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�سيخ �سباح اخلالد احلمد ال�سباح، فعاليات مترين 

"�سامل 7" يف منطقة عريفجان. 
العام  الإطفاء  الذي جاء بتوجيهات من رئي�ص قوة  التمرين  �سارك يف  وقد 

الفريق خالد املكراد،27 جهة معنية.

الخالد أشاد بالتعاون الخالد أشاد بالتعاون 

والتنسيق بين والتنسيق بين 

الجهات الحكومية الجهات الحكومية 

واألهلية الُمشاركةواألهلية الُمشاركة

فعاليات

العـدد 523 - فرباير 82022



9

  �صمو رئي�ص جمل�ص الوزراء يف مقدمة احل�صور متابعًا الفعاليات 

المكراد: التمرين 

يرفع جاهزية جميع 

الجهات لُمواجهة 

أي أزمات أو كوارث

نائب رئيس قوة 

اإلطفاء العام ّكرم 

"البترول الوطنية" 
خالل المناسبة 

�سيناريو يحاكي الواقع

ال��دور  تعزيز  ال��ع��ام  الإط��ف��اء  ق��وة  وت�صتهدف 

امل�صرتك بني جميع جهات الدولة التي تتعامل 

مع خمتلف احلوادث، �صواء الربية اأو البحرية 

موحد  مترين  عمل  خ��الل  من  بع�صها  ملُ�صاندة 

فعلية  جتارب  ومن  الواقع،  يحاكي  ب�صيناريو 

�صهدتها البالد يف ال�صنوات ال�صابقة.

 ،2014 ���ص��ام��ل )1( ع���ام  ان��ط��الق مت��ري��ن  وم��ن��ذ 

و�صوًل اإىل �صامل )6(، ت�صري قوة الإطفاء بنف�ص 

اخلطة ال�صنوية لتوحيد جميع اجلهات ذات ال�صلة 

حتت قيادة موحدة، بهدف تطوير العمل امل�صرتك 

املواطنني واملقيمني وحماية  اأمن و�صالمة  حلماية 

املمتلكات العامة واخلا�صة.

فريق واحد

�صمو  اأع���رب  ب��ن��ج��اح،  التمرين  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء عن بالغ �صعادته بوجوده 

يف امليدان الذي تقام فيه متارين "�صامل"، مثمنًا 

اجلهات  ب��ني  وتن�صيق  ت��ع��اون  م��ن  �صاهده  م��ا 

املُ�صاركة، �صواء احلكومية اأو الأهلية.

واأكد �صموه اأن التن�صيق بني تلك اجلهات كان يف 

اأعلى مراحله ب�صاأن كيفية الت�رشف كفريق عمل 

واحد، حال وقوع اأي نوع من اأنواع الكوارث اأو 

ال�صدد  هذا  يف  م�صريًا  معها،  والتعامل  احلوادث 

اإىل ما �صهدته البالد مطلع العام احلايل من اأمطار 

غزيرة، حيث طبقت اجلهات املعنية ما مّت التدريب 

عليه يف متارين �صابقة على اأر�ص الواقع.

خمتلف  بني  والتعاون  التن�صيق  اأن  واأ���ص��اف 

���ص��اأن��ه��م��ا جت��ن��ي��ب وتقليل  ك���ان م���ن  اجل���ه���ات 

الأ����������رشار، م�����ص��ي��دًا ب��اخل��ط��ط امل��و���ص��وع��ة 

والتي  ال��ت��م��ري��ن،  يف  املُ��ع��دة  وال�صيناريوهات 

وكيفية  واحل��وادث  الكوارث  اأن��واع  كل  ت�صمل 

التعامل معها.

تاأمني  يف  تاألو جهدًا  لن  اأن احلكومة  اإىل  ون��وه 

كل الدعم لإقامة مثل هذه التمارين والتدريبات، 

وتوفري كل املُعدات والأدوات التي ُت�صاعد تلك 

اجلهات على القيام بعملها.

واأثنى �صموه على م�صتوى الأداء الراقي نتيجة 

الفريق  ب��روح  والعمل  وال��ت��دري��ب،  التخطيط 

الواحد، معربًا عن �صكره لكل من �صارك وخطط 

ودرب و�صاهم يف جناح "�صامل 7".

ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  التمرين  ح�رش 

العلي،  ج��اب��ر  ح��م��د  ال�صيخ  ال��دف��اع  ووزي����ر 

ون���ائ���ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال��������وزراء ووزي����ر 

ون��ائ��ب  امل��ن�����ص��ور،  اأح��م��د  ال�صيخ  ال��داخ��ل��ي��ة 

النفط ووزير  ال��وزراء ووزي��ر  رئي�ص جمل�ص 

حممد  د.  املُتجددة  والطاقة  وامل��اء  الكهرباء 

ال��ف��ار���ص، ووزي���ر ���ص��وؤون ال��دي��وان الأم��ريي 

اخلارجية  ووزي���ر  ال��ع��ب��داهلل،  حممد  ال�صيخ 

 ووزير الدولة ل�صوؤون جمل�ص الوزراء ال�صيخ 

 د. اأحمد نا�رش املحمد، ووزير الإعالم والثقافة 

د. خالد  ال�صحة  الدين، ووزير  د. حمد روح 

ال�صعيد، ووزير الأ�صغال العامة ووزير الدولة 

قادة  وكبار  املو�صى،  علي  ال�صباب  ل�صوؤون 

وقوة  الوطني  واحل��ر���ص  وال�رشطة  اجلي�ص 

الدولة  يف  امل�صوؤولني  وكبار  ال��ع��ام،  الإط��ف��اء 

وديوان رئي�ص جمل�ص الوزراء.

احل�سور
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  التمرين يعمل على تعزيز العمل امل�صرتك حلماية اأمن و�صالمة املواطنني واملمتلكات

الفعاليات استهدفت 

تعزيز تعاون جهات 

الدولة التي تتعامل 

مع الحوادث

التمرين يحاكي 

الواقع ومن تجارب 

فعلية شهدتها 

البالد سابقًا

رفع اجلاهزية

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي�����ص ق���وة الإط���ف���اء ال��ع��ام 

الفريق خالد املكراد يف كلمته بهذه املنا�صبة، اإن 

"�صامل 7" يهدف اىل رفع جاهزية جميع جهات 

الدولة احلكومية والأهلية ملواجهة اأي اأزمات اأو 

كوارث طبيعية، اأو التي من �صنع الب�رش حتت 

والتفاعل  الت�صدي  على  ق��ادرة  ُم�صرتكة  قيادة 

باأحدث الطرق والأ�صاليب والإمكانيات".

الإمكانيات  جميع  وف��رت  الدولة  اأن  واأ���ص��اف 

امل��واط��ن��ني  اهلل - حل��م��اي��ة  ب�����اإذن   - ال��ك��ف��ي��ل��ة 

التمرين  اأن  اأي خماطر، م�صيفًا  من  واملقيمني 

التعاون  لتعزيز  وُم�صتمرة  دوري��ة  ب�صفة  يقام 

والتكامل بني اجلهات املعنية.

واأع�����رب يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه ب��ا���ص��م��ه ون��ي��اب��ة عن 

والتقدير  ال�صكر  عن  املُ�صاركة  اجلهات  جميع 

التوفيق  متمنيًا  ال��وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  ل�صمو 

حتت  الغايل  لوطننا  والأم���ان  والأم���ن  للجميع، 

ال�صيخ نواف  البالد  اأمري  ال�صمو  قيادة �صاحب 

الأحمد، و�صمو ويل العهد ال�صيخ م�صعل الأحمد.

وق�����د ت�����ص��م��ن��ت ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���م���ري���ن ت��ن��ف��ي��ذ 

والكوارث  الأزمات  مع  التعامل  ا�صرتاتيجيات 

تعامل  وكيفية  احل���وادث،  وحم��اك��اة  الطبيعية 

خمتلف اجلهات الع�صكرية واملدنية معها.

ويهدف التمرين اإىل الآتي:  

• ط�����رق ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل����رائ����ق ال��ن��ف��ط��ي��ة 
)انفجارات(.

• طرق التعامل مع الت�رشبات وكيفية احتوائها 
)مواد خطرة(.

.)LPG( طرق التعامل مع حرائق �صهاريج الغاز •
• التعامل مع حوادث النهيار والبحث والإنقاذ.

• ط���رق ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ه��دي��دات الإره��اب��ي��ة 
والتعامل مع املتفجرات.

• طرق التعامل مع حوادث الطرق.
• البحث والإنقاذ البحري والنت�صال اجلوي.

• التنظيم امل�صرتك بني اجلهات املعنية بالدولة.
• كيفية اإعادة احلياة الطبيعية بعد احلدث.

• عمل امل�صت�صفيات امليدانية.
• تفعيل مركز قيادة الأزمات والكوارث. 

���ص��ارك م��ن دائ���رة الأم���ن والإط���ف���اء، رئي�ص 

رئي�ص  العنزي،  حجاب  بالل  الإطفاء  �صباط 

�صابط  املن�صور،  را�صد  علي  الإطفاء  �صباط 

اإطفاء  موجه  البلو�صي،  �صالح  حممد  اإطفاء 

حممد عبداهلل املعتوق، م�صغل غرفة الطوارئ 

ومعدات اإطفاء اأ�صامة ح�صني الد�صتي، وفايز 

عبيد  نا�رش  والإطفائيون:  الف�صلي،  عبداهلل 

فالح  اخل�رش،  جا�صم  عبدالوهاب  العجمي، 

فهاد العجمي، حممد ح�صني الغريب، عبداهلل 

�صامي ال�صطي.

ال�صحة  ب��دائ��رة  البيئة  ق�صم  من  �صارك  كما 

مهدي  يعقوب  بيئة  اأول  مهند�ص  وال�صالمة، 

احلمود،  اإي��اد  لطيفة  بيئة:  مهند�صو  احل��داد، 

ع��ل��ي حم��م��د ال��را���ص��د، ع��ل��ي ح�����ص��ن ال��ب��اذر، 

عبدالهادي،  فاطمة  بو�صهري،  ح�صن  ريتاج 

عبدالرحمن عما�ص ال�صمري.

م�ساركون من "الأمن 

والإطفاء" و"البيئة" 
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  تكرمي "البرتول الوطنية" تقديرًا لدورها يف التمرين

السيناريو األول 

تضمن انفجار 

خزان وقود في أحد 

المنشآت النفطية

تدريب على طرق 

التعامل مع الحرائق 

والتسربات النفطية 

واالنهيارات

�سيناريو املع�سلة )1(

انفجار  التمرين،  من  الأول  ال�صيناريو  وت�صمن 

خ����زان وق����ود يف اأح����د امل��ن�����ص��اآت ال��ن��ف��ط��ي��ة ج���راء 

ا�صتهدافه بوا�صطة طائرة م�صرية عن ُبعد، ما اأدى 

اإىل حدوث �رشر يف ال�صبكات والأنابيب واملغذيات 

كميات  ت�رشب  اإىل  اأدى  كما  امل��ج��اورة،  للخزانات 

املنطقة  يف  والياب�صة  امل��اء  اإىل  ال��وق��ود  م��ن  كبرية 

املحيطة باخلزانات مع وجود مفقودين وا�صتعال 

اخلزان، واملحاب�ص الرئي�صية املغذية، وت�رشب 

غاز من م�صتودع تابع للمن�صاأة. 

البيئة  وفريق  الإطفاء،  قوة  تدخلت  الفور  وعلى 

يدعمهما  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �رشكة  من 

الإطفاء العام، واأمن املن�صاآت، والطريان العمودي 

من وزارة الداخلية، وفريق من ال�رشكة الكويتية 

و�رشكة  "كيبيك"،  املتكاملة  البرتولية  لل�صناعات 

وال��ط��وارئ  ال��ك��وي��ت،  نفط  و���رشك��ة  "اإيكويت"، 

ال��ط��ب��ي��ة، ومّت���ت ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��وق��ف وف��ق��ًا 

للمتطلبات امليدانية.

�سيناريو املع�سلة )2(

وقد نتج عن النفجار انهيار يف املباين املجاورة، 

الرئي�صية  ال��ط��رق  اأح���د  يف  ج�����رش  ان��ه��ي��ار  م��ع 

العاملني  بع�ص  احتجاز  اإىل  اأدى  ما  املجاورة، 

انقطاع  مع  املت�رشرة،  للمن�صاأة  تابع  مبنى  يف 

الرئي�صية  املحطات  اأح��د  يف  الكهربائي  التيار 

ملن�صاأة حيوية جماورة. 

ومّت الإبالغ عن وجود مفقودين وم�صابني بحاجة 

لإنقاذ جوي. 

وتدخل و�صارك يف هذا ال�صيناريو 17 جهة معنية 

باأعمال النقاذ والإ�صعاف.

�سيناريو املع�سلة )3(

مّت ال�صتباه يف ت�رشب غاز الكلورين من م�صنع 

ع���دد من  ت�����رشب يف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإن���ت���اج، 

اأ�صطوانات الغاز يف املخزن الرئي�صي. 

وق���د مّت ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا ال��ت�����رشب، ك��م��ا مّت 

التعامل مع التلوث الذي ح�صل يف اجلو واملاء، 

للتعامل  ُمتخ�ص�صة  جهات   6 مب�صاركة  وذل��ك 

مع هذه املواقف.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب   "7 "�صامل  ح�رش 

للخدمات املُ�صاندة عبدالعزيز الدعيج، يرافقه 

العجمي،  عبداهلل  والإطفاء  الأمن  دائرة  مدير 

ورئي�ص فريق التطوير والإ�صناد عو�ص �صامل.

رئي�ص  نائب  من  تذكاريًة  درع��ًا  الدعيج  وت�صلم 

قوة الإطفاء العام لقطاع املكافحة اللواء جمال 

بدر البليهي�ص تقديرًا لدور ال�رشكة يف التمرين.

لالن�صكابات درع لـ "البرتول الوطنية" ال�صتجابة  فريق  �صمن  يعمل 

عقود  يف  ال��ك��وي��ت��ي��ني  م��ن  جم��م��وع��ة  النفطية 

ال��ق��الف، �صالح  وه��م: جا�صم حممد  امل��ق��اول 

م�صطفى،  حيدر  م�صطفى  ال�صمري،  يعقوب 

حممد  اأح��م��د  الن�����ص��اري،  اإ�صماعيل  ح��ام��د 

عمر  زي��ن��ل،  اإ�صماعيل  عبدالعزيز  ال��ق��ط��ان، 

العلي،  عدنان  ع��ب��دال��رزاق  البلو�صي،  حممد 

عبدالعزيز حممود البلو�صي.

كويتيون يعملون يف عقود املقاول
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ورشة صيانة ُمعدات التنفسورشة صيانة ُمعدات التنفس
شهدت عملية تطوير شاملة

نفذ فريق ال�سالمة مب�سفاة ميناء الأحمدي خطة �ساملة لتطوير ور�سة 

وا�ستخدامها  املُــعــدات،  هذه  لأهمية  نظرًا  التنف�ص،  ُمعدات  �سيانة 

املواقع  بع�ص  يف  تخ�س�ساتهم  باختالف  العاملني  قبل  من  كبري  ب�سكل 

اأو  وال�سيانة،  الإ�سالح  عمليات  ببع�ص  القيام  خالل  �سواء  بامل�سفاة، 

اأثناء الأزمات واحلوادث.

�سهدت عملية التطوير التي ا�ستمرت ملدة عام، جتهيز الور�سة باأحدث 

اأجهزة �سيانة املُعدات وتعبئة الأ�سطوانات، والتي تتوافق مع املعايري 

الدولية والعاملية من حيث اجلودة وُمتطلبات ال�سالمة. 

للور�سة  ال�ستيعابية  الطاقة  مــن  اجلــديــدة  الأجــهــزة  رفعت  وقــد 

وم�ستويات الأمن وال�سالمة املقدمة للعاملني داخلها. 

تطوير

تركيب أحدث 

األجهزة الُمتوافقة 

مع المعايير الدولية 

للجودة والسالمة
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هادي: اختيار األفضل 

واألكثر أمانًا من 

ُمعدات وأجهزة 

الصيانة الحديثة

  خطة ال�صيانة ت�صمنت حتديد حاجة امل�صفاة من معدات التنف�ص

اأجهزة حديثة

التقت  التطوير،  خطة  خطوات  على  لالطالع 

�صم:  ال���ذي  ال��ع��م��ل  ب��ف��ري��ق  "الوطنية"  جم��ل��ة 

رئي�ص فريق ال�صالمة مب�صفاة ميناء الأحمدي، 

�صالمة،  اأول  ومهند�ص  ه���ادي،  عبدالرحمن 

في�صل  ���ص��الم��ة  وم��ه��ن��د���ص  اهلل،  اأ���ص��د  �صلمان 

الكندري،  عبداهلل  �صالمة  ومهند�ص  الرفاعي، 

مب�صفاة  ال�صالمة  فريق  رئي�ص  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صالمة  فريق  ورئي�ص  �صابقًا  الأحمدي  ميناء 

عبدالعزيز  حاليًا  املحلي  والت�صويق  للم�صاريع 

�صادق، وفريق ال�صيانة )1(، وفريق ال�صيانة 

)2(، وفريق تخطيط ال�صيانة، وفريق الأعمال 

العامة والور�ص.

يف ال���ب���داي���ة، ق����ال رئ��ي�����ص ف���ري���ق ال�����ص��الم��ة 

"خطة  اإن  ه����ادي  ع��ب��دال��رح��م��ن  ب��امل�����ص��ف��اة، 

ال��ت��ط��وي��ر ب����داأت ب��درا���ص��ة امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة 

اخلا�صة  ال�صيانة  و�صالمة  جل��ودة  والعاملية 

ثّم  وم��ن  التنف�صي،  اجل��ه��از  حماية  مُب��ع��دات 

ُمعدات  التطورات يف �صناعة  اآخر  البحث عن 

هذا  يف  والآم��ن��ة  احلديثة  ال�صيانة  واأج��ه��زة 

املجال، واختيار الأف�صل منها، والأكرث اأمانًا 

و�صالمة".

ميزانية مالية

واأ�صاف اأن اخلطة ت�صمنت اأي�صًا حتديد حاجة 

امل�صفاة من الأجهزة اجلديدة، وذلك بناء على 

درا�صة اأعداد املُعدات التي يتم �صيانتها ب�صكل 

اأوقات خمتلفة،  دوري على فرتات متباينة ويف 

ميزانية  اخلطة  خ��الل  م��ن  الفريق  و�صع  كما 

مالية تقريبية للم�صرتيات الالزمة لإمتام عملية 

التطوير.

تنظيم  �صملت  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  اأن  واأو����ص���ح 

حمتويات الور�صة، وتق�صيم اأعمالها اإىل مناطق 

منف�صلة، وذلك لت�صهيل العمل و�صمان ال�صالمة 

للعاملني، لفتًا اإىل اأن الور�صة كانت يف املا�صي 

تق�صيمها  مّت  ذل��ك  بعد  ث��م  مفتوحة،  م�صاحة 

باإ�صافة فوا�صل اإىل عدة مناطق هي:

• ال�صتقبال.
• التعقيم.

• الختبار وال�صيانة.
• التعبئة.

• التخزين.
• ال�صواغط الكهربائية.

وفر مايل

تطوير  يف  �صارك  من  لكل  ال�صكر  هادي  وقدم 

ال���ور����ص���ة م���ن ال��ع��ام��ل��ني ب����دائ����رة ال�����ص��ح��ة 

وكل  ال�صيانة،  ودائ���رة  والبيئة،  وال�صالمة 

اأن  موؤكدًا  الفريق،  عمل  ت�صهيل  يف  �صاهم  من 

وافتتاحها  الور�صة  جتديد  ا�صتطاع  الفريق 

دون اأن يتوقف العمل، ودون اأن يتم التعاقد 

ال�رشكة  على  وفر  اأي جهة خارجية، مما  مع 

اجلهود  بف�صل  كله  ه��ذا  كبرية،  مالية  مبالغ 

الكبرية التي بذلتها العمالة الوطنية وتكاتف 

اجلميع والعمل بروح الفريق الواحد.

أسد اهلل: شراء 

3 ضواغط جديدة 
تحتوي على مقاييس 

لجودة الهواء
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  الأجهزة اجلديدة ت�صمن اأن الأ�صطوانات املعباأة حتتوي على هواء م�صغوط اآمن لال�صتخدام

جودة الهواء

�صلمان  �صالمة،  اأول  مهند�ص  قال  جهته،  من 

2 �صاغط  "يف ال�صابق كان لدينا عدد  اأ�صد اهلل 

للهواء، اأحدهما يعمل كهربائيًا، والآخر يعمل 

بالديزل )يف حال انقطاع الكهرباء(، وكانا ل 

يحتويان على مقيا�ص جودة للهواء امل�صغوط 

يف الأنابيب، ويعمالن فقط على �صغط الهواء 

اأيًا كان، ويتم فح�ص جودة الهواء عن طريق 

لفح�صها،  املخترب  اإىل  ع�صوائية  عينات  اأخ��ذ 

غيار  قطع  وج��ود  ع��دم  �صبق  ما  على  ي�صاف 

لهما حمليًا اأو دوليًا".

املعايري  "لتطبيق  ب��ال��ق��ول:  اهلل  اأ���ص��د  وت��اب��ع 

تعمل  جديدة  �صواغط   3 ���رشاء  مّت  الدولية، 

جل��ودة  مقايي�ص  ع��ل��ى  وحت��ت��وي  ك��ه��رب��ائ��ي��ًا 

ال����ه����واء، وت��رك��ي��ب��ه��ا ب����دًل م���ن ال�����ص��واغ��ط 

القدمية".

موا�سفات عاملية

واأ�صاف اأن ال�صغوط اجلديدة ُمزودة بتقنيات 

اإذا  لل�صاغط،  ال��ت��ام  ب��الإغ��الق  تقوم  متطّورة 

ملوا�صفات  ُمطابق  غري  امل�صغوط  الهواء  ك��ان 

املثال،  �صبيل  فعلى  ك��ان،  �صبب  لأي  ال�صالمة 

وجد  اإذا  التعبئة  ع��ن  ال�����ص��واغ��ط  تتوقف  ق��د 

اأن��واع  من  ن��وع  لأي  ت�رشب  اأو  خارجي  تلوث 

ثّم فاإن  ال�صامة يف حميط العمل، ومن  الغازات 

هذه املُوا�صفات ت�صمن اأن الأ�صطوانات املُعبئة 

عالية  ج��ودة  ذو  م�صغوط  ه��واء  على  حتتوي 

واآمن لال�صتخدام.

اأي�صًا  اأن الأجهزة اجلديدة حتتوي  اإىل  واأ�صار 

على تقنية ت�صجيل ُم�صتمرة للقراءات اخلا�صة 

القطع  ا�صتخدام  وكمية  ال��ه��واء،  مبوا�صفات 

لزيادة  اأن��ه  مبينًا  ال�صواغط،  يف  ال�صتهالكية 

عوامل ال�صالمة اخلا�صة بالأجهزة يحتوي كل 

�صاغط على نظام تكييف واأربع �صمامات اأمان 

خا�صة بال�صغط.

تاأمني التعبئة

في�صل  ال�����ص��الم��ة،  مهند�ص  اأك���د  ن��اح��ي��ة،  م��ن 

يف  �صجلت  التي  احل���وادث  معظم  اأن  الرفاعي 

هذا املجال كانت اأثناء مناولة وتعبئة الأنابيب، 

بجهاز  الور�صة  جتهيز  مّت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

الآمنة  التعبئة  "حجرة  ا�صم  عليه  يطلق  جديد 

لأن��اب��ي��ب ال���ه���واء"، ح��ي��ث ي��ق��وم ه���ذا اجل��ه��از 

بب�صاطة باحتواء الأنابيب اأثناء عملية التعبئة، 

عن  ناجت  انفجار  اأي  حتمل  على  القدرة  ولديه 

ال�صغط الزائد للهواء داخل الأنابيب، وهو ما 

املُحتملة  احل��وادث  �صد  التعبئة  عمليات  يوؤمن 

ال�صالمة  ملعايري  ُمطابقة  اأكرث  الور�صة  ويجعل 

الدولية والعاملية.

الرفاعي: منطقة 

التخزين أصبحت أكثر 

تنظيمًا للُمعدات 

واألدوات وقطع الغيار

تزويد الورشة بخران 

هواء جديد يمكنه 

تعبئة مئات األنابيب 

حال انقطاع الكهرباء

الكندري: "البترول 

الوطنية" رائدة 

في مجال صيانة 

ُمعدات التنفس
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  تقنيات متطّورة تغلق ال�صاغط اإذا كان الهواء امل�صغوط ل يطابق موا�صفات ال�صالمة

تجديد وتطوير 

الورشة وافتتاحها 

دون أن يتوقف 

العمل بها مطلقًا

األجهزة الجديدة 

تعمل بشكل أسرع 

ورفعت الطاقة 

االستيعابية

خزان ب�سعة كبرية

واأو�صح اأن الهواء امل�صغوط الذي يتم اإنتاجه 

اإىل حجرة  اأوًل قبل و�صوله  ال�صواغط مير  يف 

التعبئة الآمنة بخزان هواء جديد مّتت اإ�صافته 

كبرية  ب�صعة  يتميز  اخل���زان  وه��ذا  بالور�صة، 

متكنه من تعبئة مئات الأنابيب يف حال انقطاع 

ال��ك��ه��رب��اء، وه��و م��ا ي��ف��وق اح��ت��ي��اج��ات اأع��م��ال 

امل�صفاة لأ�صبوع عمل كامل.

ب��ال��ور���ص��ة  ال��ت��خ��زي��ن  منطقة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

والأدوات  ل��ل��م��ع��دات  تنظيمًا  اأك���رث  اأ���ص��ب��ح��ت 

والأجهزة وقطع الغيار، وغري ذلك من ُمتطلبات 

جميع  اإىل  الو�صول  ي�صهل  مما  الور�صة،  عمل 

حمتوياتها.

حتديات كورونا

عبداهلل  ال�صالمة،  مهند�ص  ق��ال  جهته،  من 

"نظرًا لالأو�صاع الراهنة اخلا�صة  الكندري 

برزت  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ص  بجائحة 

التحديات اخلا�صة بتعقيم املُعدات، ل�صيما 

واأنها ت�صتخدم عرب الت�صال ب�صكل مبا�رش 

م��ع اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����ص��ي، مم��ا ي��زي��د فر�ص 

ان��ت�����ص��ار ال���ع���دوى، الأم����ر ال���ذي ح��ت��م على 

ُمطابقة  جديدة  تعقيم  ُمعدات  طلب  الفريق 

للمعايري العاملية اخلا�صة مبكافحة الأوبئة، 

اليدوية  التعقيم  ط��رق  ا�صتخدام  م��ن  ب��دًل 

دائمًا  كانت  ال�رشكة  ب��اأن  علمًا  التقليدية، 

تعتمد عمليات التعقيم الفورية مبجرد ت�صليم 

هذه املُعدات للور�صة عقب ال�صتخدام، ومع 

عملية التطوير مت التعاقد على اأجهزة اأكرث 

تطورًا، واأ�رشع يف العمل، واأف�صل من حيث 

م�صتويات الأمان".

التطوير  عملية  اإمت����ام  ب��ع��د  اأن���ه  واأ����ص���اف 

جتهز  مّت  ال��ت��ي  الإ���ص��اف��ات  وه���ذه  ال�صاملة 

الوطنية"  "البرتول  اأ�صبحت  بها،  الور�صة 

ال���رائ���دة يف جم���ال �صيانة  ال�����رشك��ات  م��ن 

امل�����ص��ت��وى املحلي  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف�����ص  ُم���ع���دات 

اأن فريق ال�صالمة مب�صفاة  والدويل، موؤكدًا 

ميناء الأحمدي �صيوا�صل جهوده عرب تنفيذ 

جمال  يف  اأعماله  لتطوير  الطموح  برناجمه 

اأعلى معايري  التنف�ص، مطبقًا  �صيانة ُمعدات 

اأثناء  والعاملية  الدولية  وال�صالمة  اجل��ودة 

عمليات الت�صغيل.

التطوير  بعملية  قام  الذي  الفريق  اأن  واأو�صح 

�صي�صتمر يف متابعة اأحدث التطّورات العاملية يف 

جمال اأجهزة �صيانة ُمعدات التنف�ص، و�صيقوم 

هذه  عن  امل�صفاة  لإدارة  دوري��ة  تقارير  برفع 

دورية  تقارير  باإعداد  �صيقوم  كما  التطّورات، 

عن حجم العمل يف الور�صة وم�صتويات اجلودة 

والإنتاجية بها.

تنظيم محتويات 

الورشة وتقسيم 

أعمالها إلى مناطق 

لتسهيل العمل
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االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات
استعرضها برنامج "حديث الوطنية"

نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم الفعالية الرابعة من برنامج 

للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  رعاية  حتت  الوطنية"،  "حديث 
املُ�ساندة عبدالعزيز الدعيج.

�سركة  ودور  البيئة  على  النفايات  "اأثر  عنوان:  الفعالية  حملت 

لإدارة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  دعم  يف  الكويتية  الوطنية  البرتول 

النفايات"، وذلك بهدف ن�سر الوعي البيئي يف املوا�سيع ذات العالقة 

باأن�سطة ال�سركة بني جميع املوظفني.

تستهدف تطوير 

نظام يقلل من آثار 

النفايات على صحة 

اإلنسان والبيئة

أنشطة
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اإدارة النفايات

يعقوب  بيئة  اأول  مهند�ص  قّدم  الفعالية  وخالل 

ب���دائ���رة ال�صحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ق�����ص��م  احل�����داد، م���ن 

وال�صالمة والبيئة، حما�رشة �رشح خاللها اآخر 

املُ�صتجدات املحلية والعاملية فيما يتعلق باإدارة 

النفايات، وكيفية التعامل معها، اإ�صافة اىل دور 

"البرتول الوطنية" يف املُ�صاهمة بهذا امل�صار. 

الإح�صائيات  من  احلداد جمموعة  وا�صتعر�ص 

احلجم  حول  للبيئة  العامة  الهيئة  من  املعتمدة 

اأنواعها  بكافة  واملخلفات  النفايات  من  الهائل 

البيئية  على  املدمرة  واآثارها  الكويت،  دولة  يف 

املناطق  يف  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  والإن�صان، 

الأكرث قربًا من مرادم النفايات.

الوطنية  ال�صرتاتيجية  تطوير  اأن  اإىل  واأ�صار 

2040، جاء كجزء  الكويت  النفايات يف  لإدارة 

بني  بالتعاون  تنفيذه  مّت  وط��ن��ي  م�����رشوع  م��ن 

"فراونهوفر"  ومعهد  للبيئة،  العامة  الهيئة 

الأملاين لتكنولوجيا البيئة وال�صالمة والطاقة.

ال�صلبة،  النفايات  اإىل تعريف  انتقل احلداد  ثم 

حالتها  عن  النظر  بغ�ص  م��ادة  "اأي  اأنها  مبينًا 

قيمة  اأو  ف��ائ��دة  اأي  ل��ه��ا  ي��ع��د  مل  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة، 

على  ُمهملة  واأ���ص��ب��ح��ت  الأول،  مل�صتخدمها 

الأر�ص".

توقعات م�ستقبلية

ال���راه���ن وال��ت��وق��ع��ات  ال��و���ص��ع  اأن  واأو����ص���ح 

الكويت  ب��دول��ة  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  امل�صتقبلية 

يت�صمن:

• اإدارة النفايات.
• كميات النفايات احلالية واملتوقعة. 

• طرق التخل�ص من النفايات. 
• ثغرات النظام احلايل لإدارة النفايات.

• اأول���وي���ات وف���وائ���د ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ك��وي��ت 
الوطنية لإدارة النفايات.

• احلالة البيئية ملرادم النفايات التي مّت م�صحها 
يف الكويت.

ال�صرتاتيجية  تطوير  مّت  ق��د  اأن���ه  اإىل  واأ���ص��ار 

الوطنية لدولة الكويت لإدارة النفايات لتح�صني 

نظام اإدارة النفايات حتى عام 2040، كما هو 

من�صو�ص عليه يف املادة )34( من قانون حماية 

البيئة رقم 42 ل�صنة 2014.  

و���ص��ي��غ��ت ال���روؤي���ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى نحو 

من  يقلل  ف��ّع��ال  اإدارة  نظام  تطوير  يف  ُي�صاعد 

الآثار ال�صلبية الناجتة عن النفايات على �صحة 

ُي�صاعد  ال��وق��ت  ذات  ويف  وال��ب��ي��ئ��ة،  الإن�����ص��ان 

الهرمي  الت�صل�صل  ملبداأ  الأف�صل  التطبيق  على 

اأجل  من  وذل��ك  النفايات،  اإدارة  يف  اخلما�صي 

حتقيق كفاءة ا�صتغاللها كموارد ُمهمة بطريقة 

اآمنة و�صليمة بيئيًا.

�سيا�سة ال�سركة

وتتمثل املميزات الرئي�صية ل�صيا�صة ال�رشكة يف 

جمالت ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف الآتي: 

• اللتزام.
• منع التلوث.

  احلداد �رشح اأ�صا�صيات نظام اإدارة النفايات يف "البرتول الوطنية"

الحداد تناول آخر 

الُمستجدات في إدارة 

النفايات وكيفية 

التعامل معها

نشر الوعي البيئي 

في مواضيع تتعلق 

بأنشطة الشركة 

بين جميع الموظفين
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  ح�رش وف�صل النفايات املختلفة ي�صمن ال�صتفادة منها ب�صكل �صحيح

• المتثال للقوانني. 
• التطوير املتتابع.

ُم�سطلحات مهمة

وتطرق احلداد خالل املحا�رشة اإىل املُ�صطلحات 

تنتج  التي  الأعمال  وطبيعة  بالنفايات،  املُتعلقة 

عنها، واجلهات املنتجة لها، وفقًا للتايل:

• اجلهة املنتجة للنفايات: هي التي تتولد منها 
النفايات اأو متتلك نفايات.

تتناول  التي  ه��ي  للنفايات:  املناولة  اجلهة   •
النفايات ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش. 

اأحد  اأو  امل��ق��اول  يكون  قد  للنفايات:  الناقل   •
من  معتمدًا  ويكون  بال�رشكة،  املعنية  الأق�صام 

قبل الهيئة العامة للبيئة.

التي  اجلهة  هي  للنفايات:  امل�صتقبلة  اجلهة   •
من  وتتخل�ص  وت��ع��ال��ج،  وُت��خ��زن،  ت�صتقبل، 

الهيئة  قبل  م��ن  ُمعتمدة  وت��ك��ون  ال��ن��ف��اي��ات، 

العامة للبيئة.

تت�صمن  وثيقة  ه��و  النفايات:  نقل  بيان   •
وكمية  وطبيعة  وم�����ص��در  ن��وع  ع��ن  معلومات 

املخلفات وغريها من املعلومات املُهمة الأخرى، 

ويتم حترير هذه الوثيقة من قبل اجلهة املُولدة 

اإىل  ت�صل  حتى  النفايات  مع  وترفق  للنفايات، 

اجلهة امل�صتقبلة لها.

من  ي�����ص��در  النفايات:  ا�ستالم  اإيــ�ــســال   •
ليوؤكد  املعتمدة،  النفايات  ا�صتقبال  جهة  قبل 

ا�صتالمها.

تهديدًا  ت�صكل  ال��ت��ي  ه��ي  خطرة:  نفايات   •
اأو  ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة،  اأو  ل��الإن�����ص��ان،  حم��ت��م��اًل 

نتيجة  وذل���ك  ع���ام،  ب�صكل  وال��ب��ي��ئ��ة  ال�����ص��ح��ة 

الأن�صطة ال�صناعية وغريها.

• نفايات غري خطرة: هي نفايات غري متفاعلة، 
وغري �صارة، خاملة، لي�ص لها تاأثري اأو اأخطار 

حُمتملة على الإن�صان اأو الكائنات احلية والبيئة 

ب�صكل عام.

اأ�سا�سيات

اأ���ص��ا���ص��ي��ات ن��ظ��ام اإدارة  ك��م��ا ت��ن��اول احل����داد 

النفايات يف "البرتول الوطنية"، وهي: 

• ف�صل وتعريف النفايات.
• املناولة والتخزين املوؤقت للنفايات.

داخلي نفايات  نقل  )ب��ي��ان  النفايات  تعقب   • 
/ خارجي(.

الهيئة  م��ن  ُمعتمد  ناقل  ع��رب  النفايات  نقل   •
العامة للبيئة.

• ُمعاجلة النفايات والتخل�ص منها بطرق اآمنة.
• حفظ ال�صجالت.

ت�سنيف

ويتم ت�صنيف واإدارة النفايات وفقًا للخطوات 

التالية:

املنا�صب  الف�صل  ت�صمل  الأوىل،  اخل��ط��وة   •
ل�صمان فاعلية اإدارة النفايات، اإذا يجب ح�رش 

وف�صل كل اأنواع النفايات ب�صكل �صحيح.

• اخلطوة الثانية، ت�صمل ت�صنيف النفايات اإىل 

تصنيف النفايات 

إلى خطرة و غير 

خطرة وفقًا للقائمة 

الُمعدة في الشركة 

الشركة تهتم 

بُمعالجة النفايات 

والتخلص منها 

بطرق آمنة 
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النفايات غير 

الخطرة خاملة وال 

تؤثر على الكائنات 

الحية والبيئة

النفايات الخطرة تنتج 

من األنشطة الصناعية 

وتهدد اإلنسان 

والصحة بشكل عام

  الدعيج يكّرم احلداد عقب املحا�رشة

خطرة اأو غري خطرة، وذلك لت�صهيل اإجراءات 

بالقائمة  ال�صتعانة  طريق  عن  معها،  التعامل 

العامة للنفايات التي مت اإعدادها يف ال�رشكة لهذا 

الغر�ص.

• اإن مل ي��ك��ن ن���وع اأح���د ال��ن��ف��اي��ات م��ذك��ور يف 
يقوم  البيئة  ق�صم  فاإن  للنفايات  العامة  القائمة 

بت�صنيفها وفق قوانني الهيئة العامة للبيئة، ثم 

يتم حتديث القائمة من جديد.

خطرة  اإىل  نوعها  ح�صب  النفايات  ف�صل  وعقب 

اأو غري خطرة، يتم ا�صتخدام ُمل�صقات تعريفية 

باألوان خمتلفة تو�صع على الرباميل الناقلة لهذه 

النفايات حتى يتم التعامل معها ح�صب كل نوع.

مل�سقات

يحتوي كل نوع من النفايات على فئات فرعية 

���رشي��ط مل�صق على  م��ن خ���الل  ي��ت��م مت��ي��ي��زه��ا 

الربميل باملنت�صف ملون باألوان خمتلفة ح�صب 

نوع الفئة الفرعية، وتكون الألوان كالتايل:

النفايات  لفئة  ت��رم��ز  احلــمــراء:  اخللفية   •
اخلطرة.

• اخللفية اخل�سراء: ترمز لفئة النفايات غري 
اخلطرة.

للقمامة  ترمز  الكاملة:  الزرقاء  اخللفية   •
وبقايا الأطعمة.

اأق�سام

ملا  وفقًا  الأق�صام  من  املنتجة  النفايات  ت�صنف 

يلي:

دائ��رة   - الت�صنيع  وح���دات  م��ن  ال��ن��ف��اي��ات   •
العمليات.

ال�صيانة  واأع���م���ال  ال���ور����ص  م��ن  ال��ن��ف��اي��ات   • 
– دائرة الهند�صة وال�صيانة.

ال��ب��ن��اء وتد�صني  اأث���ن���اء  ال��ن��اجت��ة  ال��ن��ف��اي��ات   •
امل�صاريع – دائرة امل�صاريع، ويف بع�ص الأحيان 

دائرة اخلدمات العامة.

• النفايات الطبية – العيادة الطبية.
• النفايات املكتبية – القمامة ونفايات الأطعمة 
– ال�������رشف ال�����ص��ح��ي وامل���ج���اري وخم��ل��ف��ات 

الزراعة التجميلية - دائرة اخلدمات العامة. 

تعامل

اأنواعها  مبختلف  النفايات  مع  التعامل  ويتم 

ح�صب التايل:

اخلطرة  وغري  اخلطرة  ال�صناعية  النفايات   •
ال�صعيبة  يف  لل�صناعة  العامة  الهيئة  موقع   –

ال�صناعية.

اأنواعها  مبختلف  الزيتية  احل��م��اأة  نفايات   • 
.)MAB( وحدة احلماأة الزيتية –

• املواد احلفازة امل�صتنفذة من امل�صايف – �صاحة 
املواد احلفازة، حتى يتم بيعها يف مزاد من قبل 

الدائرة التجارية.

 • ن��ف��اي��ات ال�����ص��ك��راب وامل���ع���ادن غ��ري امل��ل��ون��ة 
يف  بيعها  يتم  حتى  ال�صكراب،  م��واد  �صاحة   –

مزاد من قبل الدائرة التجارية.

ال�صناعية  وغ���ري  اخل��ط��رة  غ��ري  ال��ن��ف��اي��ات   • 
– مرادم نفايات بلدية الكويت.



ُيعّد م�سروع خط الغاز اخلام�ص من امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي تنفذها �سركة 

الغاز  وت�سنيع  اإنتاج  من  الكويت  قدرة  رفع  بهدف  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

لتلبية الحتياجات املحلية.

وتقوم دائرة �سمان اجلودة بالعديد من الأدوار املُهمة يف هذا امل�سروع، اإذ حتر�ص 

على تفعيل نظم ال�سالمة والكفاءة ال�سناعية يف جميع املمار�سات وعمليات التنفيذ.

اأكرث على جهود  "الوطنية" التقت مدير الدائرة نا�سر ال�سبيعي، للتعرف  جملة 

الدائرة خالل مراحل تنفيذ امل�سروع املختلفة.. وفيما يلي تفا�سيل احلوار:

دور ُمهم يف خط الغاز الخامسدور ُمهم يف خط الغاز الخامس
دائرة ضمان الجودة ...

السبيعي: المشروع 

استراتيجي على 

المستويين 

المحلي واإلقليمي

مشاريع
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  يعمل امل�رشوع على ا�صتكمال قدرة ُمعاجلة الغاز التي يوفرها اخلط الرابع   نا�رش ال�صبيعي

تعزيز القدرة الإنتاجية

الغاز  خ��ط  اأن  ال�صبيعي  اأو���ص��ح  ال��ب��داي��ة،  يف 

امل�صتويني  على  ا�صرتاتيجي  م�رشوع  اخلام�ص 

الإنتاجية  القدرة  اأن  مبينًا  والإقليمي،  املحلي 

الغاز  من  مكعبة  قدم  ماليني   805 تبلغ  للخط 

يوميًا، و106 اآلف برميل من املكثفات، وهو ما 

�صيعزز اإجمايل قدرة ال�رشكة على ُمعاجلة الغاز 

الغاز  من  مكعبة  قدم  مليار   3.262 اإىل  لت�صل 

اأن امل�رشوع �صيعمل على ا�صتكمال  يوميًا، كما 

الرابع  التي يوفرها اخلط  الغاز  ُمعاجلة  قدرة 

 )1( ال��غ��از  خ��ط��وط  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،)GT4(

و)2( و)3(.

يف  اجل��دي��دة  امل��راف��ق  اأن  اإىل  ال�صبيعي  واأ���ص��ار 

امل�رشوع �صت�صمل: وحدة اإزالة املياه احلم�صية، 

ووح����دة ت��ربي��د ال���ربوب���ان، ووح����دة ُم��ع��اجل��ة 

خدمات  وم��راف��ق  التجزئة،  وخ��ط  املنتجات، 

املُ�صال  ال��ب��رتويل  ال��غ��از  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  اأخ���رى، 

م�صدران  ي��ع��ت��ربان  املُ�����ص��ال  الطبيعي  وال��غ��از 

وا�صع،  نطاق  على  النظيفة  للطاقة  رئي�صيان 

باأن  علما  املحدودة،  البيئية  لتاأثرياتهما  نظرًا 

هذه التاأثريات خالية من الكربيت والنبعاثات، 

مما يجعلها اأقل �رشرًا على طبقة الأوزون.

جهود �سمان اجلودة

ثالثة  ت�صم  اجل���ودة  �صمان  دائ���رة  اأن  واأك���د 

واخلدمات،  الهند�صة  ه��ي:  رئي�صية  عمل  ف��رق 

حيث  ال�صناعية،  والكفاءة  والتاآكل،  والتفتي�ص 

ت��ت��وىل ه���ذه ال��ف��رق امل��ه��ام وت��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ 

بالدائرة، مبينًا مهام كل فريق  املناطة  الأدوار 

ودوره يف عمليات تنفيذ امل�رشوع وفقًا للتايل:

1- فريق الهند�سة واخلدمات:
ميناء  م�صفاة  يف  واخل��دم��ات  الهند�صة  فريق 

والت�صاميم  النظم  مبراجعة  يخت�ص  الأحمدي 

التدقيق  اإىل  بالإ�صافة  بامل�رشوع،  الهند�صية 

املقرتحة  والتح�صينات  التعديالت  جميع  على 

ومطابقتها للمقايي�ص واملعايري الهند�صية.

تقع  اإذ  امل�رشوع،  اإدارة  اأي�صًا  مهامه  ومن 

والتنفيذ  التخطيط  م�صوؤولية  عاتقه  على 

الأن�صطة  من  ت�صميمه  مّت  ما  لكل  واملتابعة 

الإنتاج  وح��دات  بتطوير  املتعلقة  الهند�صية 

امل�صورة  بتقدمي  يقوم  وكذلك  وملحقاتها، 

يف  وال�صيانة،  العمليات،  لفرق:  الهند�صية 

التقارير  ن�صاطها اليومي، بالإ�صافة لإعداد 

وم��ت��اب��ع��ة ال�������رشف ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 

الدوائر املعنية.

عقود  واإع���داد  بتن�صيق  اأي�صًا  الفريق  وي��ق��وم 

ال�صت�صارية  وامل�صاريع  واخلدمات،  ال�صيانة، 

بني  امل�����ص��اري��ع  وتن�صيق  بامل�صفاة،  اخل��ا���ص��ة 

م��ن ج��ه��ة، ودوائ���ر  املختلفة  امل�����ص��ف��اة  دوائ����ر 

هذه  �صري  ل�صمان  اأخ���رى  جهة  م��ن  امل�صاريع 

امل�صاريع بال�صكل املطلوب. 

وي�صم الفريق 5 �صعب رئي�صية هي:

• �سعبة الت�ساميم امليكانيكية واملدنية:
الهند�صية  اخل��دم��ات  مهند�صي  ت�صنيف  مّت 

�صمن  املُ�صال  الغاز  وح��دة  لت�صغيل  كاأع�صاء 

الجتماعات  ح�صور  ومتابعة  اخلام�ص،  اخلط 

م���ع جم��م��وع��ة ال��ت�����ص��غ��ي��ل، مل��ن��اق�����ص��ة اجل����دول 

بالإ�صافة  الخ��ت��الف��ات،  ن��ق��اط  ك��ل  وتو�صيح 

الفنية  الوثائق  ومراجعة  بتزويد  امل�صاركة  اإىل 

املتعلقة  وامل�صتندات  النهائية  وال��ر���ص��وم��ات 

امل�صاريع  اإع���داد  ذل��ك  على  ع��الوة  ب��امل�����رشوع، 

المشروع جزء 

من استراتيجية 

المؤسسة لزيادة 

إنتاج وتصنيع الغاز

805 ماليين قدم 
مكعبة من الغاز 

يوميًا القدرة 

اإلنتاجية للخط
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  تطبيق كل الحتياطات لتجنب اأي عقبات اأو حتديات تواجه امل�رشوع

"الهندسة والخدمات" 
يختص بمراجعة 

النظم والتصاميم 

الهندسية بالمشروع 

الهند�صية املُتعلقة بخط الغاز اخلام�ص، وقد مت 

اإ�صدار عدد 2 م�رشوع، وهناك 3 حتت الإعداد.

• �سعبة ت�سميم الكهرباء والآلت الدقيقة:
�صعبة  من  املهند�صني  من  جمموعة  تر�صيح  مّت 

للم�صاركة  الدقيقة  والآلت  الكهرباء  ت�صميم 

ق��ام  ف��ري��ق ت�صغيل اخل���ط اخل��ام�����ص، ح��ي��ث  يف 

املهند�صون بامل�صاركة واحل�صور يف الجتماعات 

الت�صغيل  خطة  ملناق�صة  ب��امل�����رشوع  اخل��ا���ص��ة 

واإزالة العنا�رش املعيقة لهذه اخلطة، بالإ�صافة 

وامل�صتندات  املخططات  ودرا���ص��ة  متابعة  اإىل 

اخلا�صة بامل�رشوع، وقد مت اإ�صدار عدة خطط 

عمل لعمليات الت�صغيل.

• �سعبة تخطيط وتقدير تكاليف امل�ساريع:
ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات  ب��اأخ��ذ  ال�صعبة  ت��ق��وم ه��ذه 

اإ�صافية،  ميزانيات  واأي  امل�����رشوع،  مليزانية 

وذلك بالتن�صيق مع دائرتي التخطيط ال�صامل، 

الهند�صي  ال��ر���ص��م  مكتب  ي��ق��وم  كما  وامل��ال��ي��ة، 

التابع لها بفح�ص جميع الر�صومات لتحديثها 

بامل�رشوع  اخلا�صة  التعديالت  طلب  على  بناء 

املركزي  الأر�صيف  مكتب  ويقوم  امل�صفاة،  يف 

واملخططات  الهند�صية  ال�صجالت  جميع  بحفظ 

النهائية مبختلف اأنواعها.

• �سعبة تن�سيق امل�ساريع:
يقع على عاتقها م�صوؤولية تن�صيق امل�صاريع 

بني دوائر امل�صفاة املختلفة من جهة ودائرة 

امل�صاريع  امل�صوؤولة عن تنفيذ م�رشوع خط 

الغاز اخلام�ص، حيث تقوم ال�صعبة با�صتالم 

جميع امل�صتندات واملخططات والر�صومات 

وت�صليمها  بامل�رشوع  املتعلقة  الهند�صية 

ملراجعتها،  امل�صفاة  يف  املخت�صة  لالأق�صام 

ومن ثم حماولة حل جميع وجهات النظر 

الهامة،  الجتماعات  عقد  وكذلك  املختلفة، 

وبالإ�صافة اإىل ذلك تقوم بت�صهيل التعامل 

اإىل احل��ل��ول  ب���ني الأط������راف وال���و����ص���ول 

ب��ال��وق��ت امل��ن��ا���ص��ب، وال�����رد ع��ل��ى جميع 

الوقت  يف  امل�صاريع  دائ���رة  ا�صتف�صارات 

املحدد، وذلك ل�صمان �صري خطة امل�رشوع 

�صمن الزمن املحدد.

• �سعبة العقود:
بالن�صبة خلدمات ال�صيانة يف امل�رشوع مّت اإن�صاء 

عقدين:

التوربينات  �صيانة   )CA/4121( عقد   -

مع  الغيار  قطع  جتديد  وخ��دم��ات  الغازية 

امل�صنع الأ�صا�صي يف امل�صفاة، والغر�ص من 

املناق�صة هو احل�صول على اتفاقية خدمات 

لقطع الغيار من امل�صنع الأ�صا�صي وخدمات 

ال��ت��ج��دي��د جل��م��ي��ع وح�����دات ال��ت��ورب��ي��ن��ات 

 12 وعددها  امل�صفاة  يف  املوجودة  الغازية 

خط  �صمنها  وم��ن  �صنوات،   6 مل��ده  وح��دة 

الغاز اخلام�ص.

والت�صخي�ص  املراقبة  وخدمات  �صيانة  عقد   -

عن بعد للتوربينات الغازية يف امل�صفاة. 

2- فريق التفتي�ص والتاآكل:
يلتزم فريق التفتي�ص والتاآكل يف امل�صفاة بتقدمي 

التفتي�ص  جم��ال  يف  عالية  ج��ودة  ذات  خ��دم��ات 

ورقابة التاآكل، حيث يلعب دورًا مهمًا يف �صمان 

�صري عمليات الت�صنيع ب�صكل اآمن يف امل�رشوع.

الوقائية  التدابري  ات��خ��اذ  يف  الفريق  وي�صاعد 

عمليات  خ���الل  م��ن  امل�������رشوع  يف  ال�����رشوري��ة 

 إنجاز الخط يرفع 

قدرة الشركة إلى 

3.262 مليار قدم 
مكعبة من الغاز يوميًا
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املعدات  على  بها  يقوم  التي  واملراقبة  الر�صد 

و���ص��م��ام��ات  والأن���اب���ي���ب  ال��ث��اب��ت��ة  امليكانيكية 

ال�صالمة ومعدات الرفع.

وقد مت تر�صيح جمموعة من املهند�صني بالفريق، 

حيث �صاركوا وح�رشوا الجتماعات اخلا�صة 

واإزال����ة  الت�صغيل  خ��ط��ة  ملناق�صة  ب��امل�����رشوع 

درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  لها،  املعيقة  العنا�رش 

بامل�رشوع  اخل��ا���ص��ة  وامل�صتندات  املخططات 

ح�صب متطلبات العمل.

3- فريق الكفاءة ال�سناعية:
يف  مهمًا  دورًا  ال�صناعية  الكفاءة  فريق  يلعب 

م�رشوع خط الغاز اخلام�ص من خالل امل�صاركة 

ل�صالمة  امل�صبقة  باملراجعة  اخلا�صة  املهام  يف 

الت�صغيل. 

درو�ص م�ستفادة

واأكد ال�صبيعي اأنه قبل البدء يف تنفيذ امل�رشوع مّت 

الأخذ يف العتبار الدرو�ص امل�صتفادة وتو�صيات 

اللجان العاملة يف خط الغاز الرابع، وبناء عليه، 

مّت تطبيق كل الحتياطات لتجنب اأي عقبات اأو 

عن  ذلك  اأثمر  وقد  ال�صابق،  يف  حدثت  حتديات 

�صابقًا  مواجهته  مت  م��ا  ك��ل  جت��اوز  يف  النجاح 

والتعامل مع  القيا�ص،  اأجهزة  توفري  من حيث 

م�صتويات ال�صغط العايل.

"الكفاءة الصناعية" 
شارك في عمليات 

المراجعة المسبقة 

لسالمة التشغيل

  يحتاج الغاز القادم لل�رشكة اإىل فلرتة اإ�صافية للكربيت

"التفتيش والتآكل" 
يلعب دوراً مهمًا في 

ضمان سير عمليات 

التصنيع بشكل آمن 

"الربوبان"،  غ��از  بجانب  اأن��ه  ال�صبيعي  اأو���ص��ح 

وغاز "البيوتان" ينتج م�صنع الغاز غاز "الإيثان"، 

للطاقة يف  ي�صتخدم كوقود  والذي  الغاز،  ووقود 

امل�صفاة وحمطات وزارة الكهرباء واملاء.

حلماية  بامل�صايف  توجد  ال�صعالت  اأن  اإىل  واأك��د 

امل��ن�����ص��اآت يف ح��ال��ة ارت���ف���اع ال�����ص��غ��وط داخ��ل 

لذلك ل توجد  الطبيعية،  الوحدات عن احلدود 

حاجة حلرق كميات كبرية من الغازات اإل مع 

الأو�صاع غري العتيادية اأو يف حالت الطوارئ.

الزئبق"،  "فلرت  اأهمية  اإىل  ال�صبيعي  وتطرق 

الزئبق  م�صتوى  خلف�ص  ي�صتخدم  اأن��ه  مبينًا 

يف الغازات امل�صتقبلة من �رشكة نفط الكويت، 

املوجودة  املبادلت احلرارية  تاآكل  ملنع  وذلك 

الزئبق،  تركيز  زي��ادة  نتيجة  الغاز  م�صنع  يف 

كما تطرق اإىل طرق التعامل مع ال�صغط العايل 

خلط الغاز، مو�صحًا اأنه من احلالت النادرة 

والتي ميكن اأن تنتج من الزيادة غري املتوقعة 

لإن��ت��اج ال��غ��از م��ن ���رشك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت، اأو 

اإحدى وحدات م�صنع  لتوقف غري متوقع يف 

اإر�صال  يتم  تلك احلالت  بامل�صفاة، ويف  الغاز 

الغاز الزائد بعد تكثيفه اإىل �صبكة وقود الغاز 

مبا�رشة لتخفيف ال�صغط.

اأما فيما يخ�ص املكثفات، فقد بني اأنها خليط 

من ال�صوائل الهيدروكربونية يتكون معظمها 

اإر�صالها  يتم  والتي   ،)C3 - C6( م��واد  من 

من �رشكة نفط الكويت عرب خطوط خُم�ص�صة 

لذلك حتى ت�صتخدم ك� "لقيم" يف م�صنع الغاز.

ت�ساوؤلت
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  تطبيق الفح�ص ال�صفري على خط الغاز اخلام�ص مبجرد ت�صغيله لتجنب اأي اأعطال مفاجئة

األخذ في االعتبار 

توصيات اللجان العاملة 

في الخط الرابع قبل 

بدء تنفيذ المشروع

جميع خطوط الغاز 

تعمل بكفاءة عالية 

إال أنها لم تصل إلى 

التشغيل الكامل بعد

قدرة اإنتاجية

اإن  ال�صبيعي،  ق���ال  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وع���ن 

مل  اأننا  اإل  عالية،  بكفاءة  تعمل  الغاز  "خطوط 

عمل  لأن  وذل���ك  ال��ك��ام��ل،  الت�صغيل  اإىل  ن�صل 

من  اإليها  ي�صل  ما  على  يتوقف  اخلطوط  ه��ذه 

وم��ا  ال��ك��وي��ت،  ن��ف��ط  ���رشك��ة  ت�صخها  غ����ازات 

ملوؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  الإن��ت��اج  خطة  تتطلبه 

البرتول الكويتية، علما باأن ال�رشكة قادرة على 

مبينًا  غ��ازات،  من  اإليها  ياأتي  ما  كل  ا�صتيعاب 

اإىل  يحتاج  الكويت"  "نفط  من  القادم  الغاز  اأن 

فلرتة اإ�صافية للكربيت، ويتم ذلك بامل�صفاة قبل 

و�صوله اإىل م�صنع الغاز.

خا�صًا  اهتمامًا  تعطي  ال�رشكة  اأن  اإىل  واأمل���ح 

هذا  يف  م�صاريع  ع��دة  ن��ف��ذت  ث��م  وم��ن  للبيئة، 

ال��غ��ازات  ا���ص��رتج��اع  اأهمها م�����رشوع  ال�����ص��اأن، 

 ،)AGRp2( احلم�صية امل�صاحبة للنفط اخلام

وهو م�رشوع بيئي بحت ت�صتثمر فيه ال�رشكة 

الكثري دون النظر للربحية. 

العتمادية

يف  ا�صتثمرت  ال�رشكة  اأن  ال�صبيعي   
ّ

وب��ني

العديد من م�صاريع العتمادية، ومن اأهمها 

"�صل"، ال��ذي  "ب���رمي" م��ع ���رشك��ة  م�����رشوع 

القائم  "الفح�ص  اأهمها  عنا�رش  ع��دة  تبنى 

يقومون  م��ن  يتوقع  حيث  املخاطر"،  على 

يف  املمكنة  املخاطر  اأنواع  الفح�ص  بعمليات 

ثم  فنية، ومن  بناء على معلومات  امل�صتقبل 

م�صبقًا  الإ�صالحية  اخل��ط��وات  حتديد  يتم 

اأنه  اإىل  لفتًا  املفاجاأة،  الأعطال  قبل حدوث 

الغاز اخلام�ص �صيطبق  مبجرد ت�صغيل خط 

فح�ص  وه���و  ال�صفري"  "الفح�ص  ع��ل��ي��ه 

طريق  عن  وذلك  بعامني،  الت�صغيل  بعد  يتم 

الوقت  وو�صع  وفح�صها،  الوحدة  اإغ��الق 

القائم  الفح�ص  عنده  ي��ب��داأ  ال��ذي  املنا�صب 

�صبيل  على  يكون  قد  وال��ذي  املخاطر،  على 

املثال بعد 5 �صنوات، مما يجنب ال�رشكة اأي 

اأعطال مفاجئة. 

الغاز  خ��ط  ت��ربي��د  م��ي��اه  اأن  اإىل  ال�صبيعي  اأ���ص��ار 

اخل���ام�������ص، ه���ي ج����زء م���ن ���ص��ب��ك��ة م��ي��اه ال��ب��ح��ر 

تت�صلم  عام  وب�صكل  الغاز،  معمل  ملنطقة  القادمة 

لل�صناعة  العامة  الهيئة  من  البحر  مياه  ال�رشكة 

ت��واج��ه  ول  ال���وح���دات،  ت��ربي��د  يف  لت�صتخدمها 

هذه  ملوحة  مع  التعامل  يف  حتديات  اأي  ال�رشكة 

اأنابيب  منها  امل�صنعة  امل���واد  اإن  حيث  امل��ي��اه، 

املاحلة،  للمياه  مقاومة  ال�رشكة  ومعدات  التربيد 

اإذ  ال�صوائب،  مواجهة  يف  التحديات  تكمن  لكن 

حتى  والت�صفية،  التنقية  اإىل  املياه  ه��ذه  حتتاج 

اأي  حت��دث  ل  وك��ي  ال�رشكة  معدات  مع  تتنا�صب 

حالت ان�صداد يف اأنابيب التربيد. 

ملياه  فالتر  تركيب  على  حاليًا  ال�رشكة  وتعمل 

هذه  لتفادي  الغاز  خطوط  دخولها  قبل  التربيد 

الغاز  خ��ط  على  فلرت  تركيب  و�صيتم  امل�صكلة، 

الأول، ويتوقع النتهاء من تركيبه خالل نوفمرب 

تطبيقها  �صيتم  التجربة  2022، ويف حال جناح 

على باقي اخلطوط.

مياه التربيد
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ثقافة املخاطر
"البترول الوطنية" رائدة فيها

نظرًا لوجود املخاطر يف حياتنا وتعر�سنا لها ب�سكل يومي، �سواء على 

امل�ستوى ال�سخ�سي اأو املهني، لذا من ال�سروري اأن نتعّلم ونتعّرف على 

ثقافتها، بهدف جتنب اخلطر واحلماية منه، اأو على الأقل تخفيفه.

ووفقاً لذلك، فاإن ن�سر ثقافة املخاطر ُيكن الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات 

لتجنب  ال�سحيحة  التدابري  واتخاذ  بفعالية،  اخلطر  مع  التعامل  من 

الأ�سرار الناجتة منه.

اأهداف

ث��ق��اف��ة امل���خ���اط���ر، ه���ي ُم�����ص��ط��ل��ح ي�����ص��ف ال��ق��ي��م 

واملُعتقدات واملعرفة واملواقف، وتهدف اإىل حُماولة 

فهم املخاطر املُ�صرتكة بني الأ�صخا�ص الذين لديهم 

املوؤ�ص�صات  جميع  على  هذا  وينطبق  ذات��ه،  الهدف 

واجلهات �صواء اخلا�صة اأو العامة.

اأنها  على  اأي�صًا  املخاطر  ثقافة  تعريف  ومُيكن 

املنظمة  داخ��ل  واجلماعات  الأف���راد  �صلوكيات 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت���دي���د امل��خ��اط��ر احل��ال��ي��ة 

ومناق�صتها  وفهمها  للموؤ�ص�صة  وامل�صتقبلية 

والت�رشف وفقًا لها.

ب��ال��غ��ة على  اأه��م��ي��ة  ل��ه��ا  امل��خ��اط��ر  ث��ق��اف��ة  اإن 

ال�رشكات والأفراد، اإذ اإنها ُت�صاعد على حتقيق 

القيم والأهداف، وتوحد ال�صلوكيات التي يجب 

ال�رشكة  اأهداف  اتخاذها بطرق منهجية تخدم 

اأنها  كما  وروؤي��ت��ه��ا،  ا�صرتاتيجيتها  وحُت��ق��ق 

ُت�صاعد اأي�صًا على حماية ال�رشكات والأفراد من 

التدابري  اتخاذ  من  ومُتكنها  املُحتملة،  املخاطر 

مشاركات

اإعداد: فريق النظام ال�صامل 

لإدارة املخاطر 

دائرة اإدارة املخاطر

ُتشّكل أهمية بالغة 

للشركات واألفراد 

وُتساعد على تحقيق 

القيم واألهداف
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  ثقافة املخاطر الفّعالة مُتكن الأفراد واجلماعات من اتخاذ التدابري ال�صحيحة للتعامل مع اخلطر

ُتساعد على حماية 

الشركات وُتمكنها 

من ُمعالجة المخاطر 

بطرق صحيحة

توحد القرارات 

التي يجب اتخاذها 

لخدمة رؤية  الشركة 

واستراتيجيتها 

ح��دوث ح���ال  يف  ال�صحيحة  املُ��ع��اجل��ة   وط���رق 

/ وقوع اخلطر.

وُتعّد ثقافة املخاطر مبثابة قوة اإيجابية ملا لها 

من تاأثري على جناح ال�رشكات، ويهدف ن�رشها 

اإىل حتقيق الآتي:

باملخاطر  واعية  و�صلوكيات  عمل  بيئة  خلق   •
بني املوظفني.

يف  حتديدها  وكيفية  املخاطر  على  التعّرف   •
جمال العمل.

الإب��الغ  وكيفية  املخاطر  مع  التعامل  ط��رق   •
عنها.

• حتليل املخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابري 
ال�صحيحة ملُعاجلتها.

• ت��ط��وي��ر ط���رق ال���ص��ت��ج��اب��ة وال��ت��ع��ام��ل مع 
املخاطر.

• احلفاظ على �صحة و�صالمة واأمن العاملني.

واأ����ص���ول و�صمعة  ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات  • احل��ف��اظ 
ال�رشكة.

• �صمان ا�صتمرارية الأعمال.
على  املوظفني  ت�صجيع  ج��دًا  املُهم  من  اأي�صًا 

من  وممار�صتها  املخاطر  ثقافة  مفهوم  ن�رش 

خالل التايل:

• عدم اإخفاء الأخطاء.
• عدم جتاهل اأي موؤ�رش ملخاطر كامنة.

• الإبالغ عن وجود اأي خطر.
من  ال�صادرة  والتعليمات  لالأوامر  المتثال   •

الإدارة العليا يف ال�رشكات.

ال��ق��رارات  تطبيق  يف  وال��ت��ع��اون  املُ�����ص��اع��دة   •
من  والأ���ص��ول  املوظفني  حتمي  التي  الإداري���ة 

املخاطر.

بتعليمات  اللتزام  ب�رشورة  الزمالء  توعية   •
ال�صحة وال�صالمة والأمن.

• عدم التغا�صي عن ال�صلوكيات اخلاطئة.
دور "البرتول الوطنية"

مُتكن  التي  تلك  هي  الفّعالة  املخاطر  وثقافة 

الأف������راد واجل��م��اع��ات م��ن ات��خ��اذ ال��ت��داب��ري 

ال�صحيحة للتعامل مع اخلطر بطريقة منهجية 

مبنية على معرفة ودراية.

وب�صكل متوا�صل تطّور �رشكة البرتول الوطنية 

اأ�صبحت  حتى  املخاطر  ثقافة  مفهوم  الكويتية 

املجال،  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  ال�رشكات  من  واح��دة 

موؤ�ص�صة  اأجرته  الذي  ال�صتطالع  وذلك ح�صب 

يف  امل��خ��اط��ر  ثقافة  لقيا�ص  الكويتية  ال��ب��رتول 

ال�رشكات التابعة لها.

خالل  م��ن  جهودها  ال�رشكة  �صت  كرَّ وق��د 

امل��خ��اط��ر  لإدارة  ال�����ص��ام��ل  ال��ن��ظ��ام  ف��ري��ق 

لتعزيز ودعم ثقافة املخاطر بني موظفيها، 

وذلك من خالل:

• ن�����رش وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل��خ��اط��ر م��ن خ��الل 
والعمليات  ال��ق��رارات  يف  وت�صمينها  فر�صها 

والإجراءات بال�رشكة.

لإدارة  ال�صامل  للنظام  تدريبي  منهج  تنفيذ   •
املخاطر، وعمل ا�صتطالع ملعرفة م�صتوى ثقافة 

مُمار�صات  ال�صاأن، متا�صيًا مع  املوظفني يف هذا 

وتوجيهات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية.
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  "البرتول الوطنية" ا�صتخدمت من�صاتها الإلكرتونية وو�صائل اإعالمها لتعزيز ثقافة املخاطر بها

نشرها يهدف لخلق 

بيئة عمل وسلوكيات 

واعية بالخطر 

بين الموظفين 

وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  وم��ق��الت  ر���ص��ائ��ل  ن�رش   •
خا�صة باإدارة ملخاطر.

• تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية بثقافة املخاطر 
للموظفني حديثي التعيني.

• ت��ط��وي��ر ال���ق���درة ع��ل��ى امل��راق��ب��ة املُ�����ص��ت��م��رة 
طريق  ع��ن  وذل���ك  ع��ن��ه��ا،  والإب�����الغ  للمخاطر 

ت�صجيع املوظفني ومتكينهم من ت�صمني مفهوم 

املخاطر يف �صلوكياتهم واأعمالهم اليومية.

خالل  من  ال�رشكة  يف  الأع��م��ال  قيمة  تطوير   •
حت�صني املخاطر والعوائد املالية وغري املالية.

• ا�صتخدام برامج واأنظمة معلومات خا�صة باإدارة 
املخاطر حل�صاب وُمراقبة التدفق النقدي، ولإر�صال 

التقارير ب�صكل دوري وم�صتمر ومتابعتها.

مع  وم�صتمر  دوري  ب�صكل  عمل  ور���ص  عقد   •
خمتلف دوائر ال�رشكة لتح�صني اأداء املخاطر.

ا�صتخدام  يتم  اأن���ه  اإىل  هنا  الإ���ص��ارة  وجت���در 

املخاطر،  ثقافة  لتعزيز  املن�صات  من  العديد 

الإلكرتونية  املن�صة  املثال:  �صبيل  على  ومنها 

للتدريب على الربامج عن ُبعد، وبوابة ال�رشكة 

الداخلية،  املعلومات  �صبكة  على  الإلكرتونية 

الوطنية"  "جمتمع  "الوطنية"، ون�رشة  وجملة 

العامة  العالقات  دائ��رة  عن  ت�صدران  اللتان 

اإدارة  جمتمع  وك��ذل��ك  ب��ال�����رشك��ة،  والإع�����الم 

املخاطر املوؤ�ص�صية.

اأعلى  لتحقيق  الوطنية"  "البرتول  وت�صعى 

املخاطر،  بثقافة  والن�صج  ال��وع��ي  درج���ات 

والأع���م���ال،  ال��ق��رار  �صناعة  يف  وت�صمينها 

واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص يف امل��خ��اط��ر، ك��م��ا ت��ق��وم 

ال�صامل  ال��ن��ظ��ام  ف��ري��ق  يف  متمثلة  ال�����رشك��ة 

الإيجابية  الثقافة  بتعزيز  املخاطر  لإدارة 

تعزيز  خ��الل  من  مفهومها  ون�رش  للمخاطر 

بها،  املُتعلقة  الأخالقية  واملمار�صات  املبادئ 

املوظفني،  م��ع  ثقافتها  ت��واف��ق  م��ن  وال��ت��اأك��د 

مُب�صاركة  وال���ق���رارات  ال��ن��ق��ا���ص��ات  واإث�����راء 

خرباتهم  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة  العليا  الإدارة 

التوا�صل  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  با�صتمرار، 

والأف���راد،  الإدارات  بني  امل�صوؤولية  وحتمل 

ودعم مُمار�صة التفكري املنطقي واإدراج ثقافة 

هذه  وقيا�ص  ال��ق��رارات،  اتخاذ  عند  املخاطر 

الثقافة من خالل اأداء املوظفني والأداء املايل 

وغري املايل لل�رشكة.

ويف اخلتام، يجب التاأكيد على اأن �رشكة البرتول 

الوطنية الكويتية توؤمن باأن الثقافة تتغري عندما 

ُيغري الأفراد طريقة تفكريهم و�صلوكياتهم.

امل�سادر:

 .)theirm.org( املوقع الإلكرتوين ملعهد اإدارة املخاطر •
• التعريف واملعلومات املقدمة من �رشكة "مكنزي" اإىل موؤ�ص�صة البرتول الكويتية. 

• م�صتند اإطار العمل للنظام ال�صامل لإدارة املخاطر يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.  

الثقافة تتغير 

عندما ُيغير األفراد 

طريقة تفكيرهم 

وسلوكياتهم
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اأهمية الت�سجيل

ُتعّد امللكية الفكرية اأحد املعايري الرئي�صية لقيا�ص 

وتطوير  وامل��وؤ���ص�����ص��ات،  ال�����رشك��ات  يف  الإب�����داع 

تنال  اأن  ميكن  ابتكارات  اإىل  وحتويلها  الأف��ك��ار 

براءات اخرتاع، ومن ثّم ُترتجم هذه الخرتاعات 

ال�صتفادة  وتتم  ُمرخ�صة،  ملمو�صة  منتجات  اإىل 

منها على ح�صب تقدير ال�رشكة.

وتكمن اأهمية ت�صجيل الخرتاعات يف حمايتها من 

ال�صتخدام غري املُرخ�ص وتوفريها مليزة تناف�صية 

كبرية كونها حمفوظة كرباءات اخرتاع.

ول��ق��د ت��ك��ون��ت ل����دى ���رشك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة 

الكويتية، وع��ل��ى ام��ت��داد ع��دة ع��ق��ود م��ن اخل��ربة 

الحقوق الفكرية وبراءات االختراع
تحرص الشركة على حمايتها

مل تعد م�ساألة احلقوق الفكرية وملكية براءات الخرتاع م�ساألة ثانوية يف الدول 

من  مهماً  جزءًا  املبتكرين  حقوق  حماية  اأ�سبحت  فقد  العاملية،  واملوؤ�س�سات 

اأعمال املوؤ�س�سات على م�ستوى العامل، وهو ما اأدى اإىل دخول اأبجديات ثقافة 

الإبداع والبتكار، وحماية هذه احلقوق لت�سبح ثقافة بدًل من اأن تكون هدفاً 

ي�سعب حتقيقه.

ول تدخر كربى ال�سركات العاملية اأي جهد يف �سبيل البحث عن طرق لال�ستفادة 

من قوانني وت�سريعات احلماية الفكرية واإدراجها �سمن �سيا�ساتها الداخلية، 

وجعلها متوفرة لدى موظفيها، مبا ي�سجعهم على البتكار.

آلية سلسة ُتمكن 

موظفي الشركة 

من تقديم طلب 

تسجيل براءة االختراع 

اإعداد: فريق البحث 

والتكنولوجيا

بحث 
وتكنولوجيا
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العملية، بيانات �صاملة خلربات فنية عديدة، حيث 

ُترجمت هذه البيانات واخلربات اإىل حلول مبتكرة 

اأدى  ما  وهو  اخ��رتاع،  ك��رباءات  ت�صجيلها  ميكن 

بدوره اإىل اإن�صاء اآلية متينة ذات اإجراءات �صل�صة 

"البرتول الوطنية" من تقدمي طلب  مُتكن موظفي 

احل�صول على ت�صجيل براءة الخرتاع عن طريق 

الإقليمية  ب��راءات الخ��رتاع  ال�رشكة لدى مكاتب 

والعاملية من اأجل حمايتها.

تعزيز  يف  ت�صتثمر  ال�رشكة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 

هادفه  بيئة عمل  توفري  البحثي، من خالل  الناجت 

مما  والب��ت��ك��ار  ال��ب��ح��ث  ح��ري��ة  للموظفني  تتيح 

ينعك�ص اإيجابًا على تطوير اأعمال ال�رشكة.

ا�سرتاتيجية

والتكنولوجيا مع جمموعة  البحث  لدائرة  كان  وقد 

من املتخ�ص�صني مبختلف دوائر ال�رشكة دور بارز 

ا�صرتاتيجية  لتطوير  وال��ق��واع��د  الأ�ص�ص  حتديد  يف 

والتي  الفكرية،  امللكية  جمال  يف  الوطنية"  "البرتول 

"ا�صرتاتيجية  �صمن  ا�صرتاتيجية  كمبادرة  اأدرج��ت 

والتكنولوجيا  البحث  لدائرة   "2040 الأم��د  طويلة 

)LTSP-2040(، حيث �صدرت هذه ال�صرتاتيجية 

عام  يف  مرة  لأول  الفكرية  للملكية  امل�صتوى  الرفيعة 

خم�ص  خطوات  ذات  عملية  عن  عبارة  وهي   ،2019

و�صنع  البتكارات،  وحماية  الأفكار،  توليد  ت�صمل: 

الواقع،  اأر���ص  على  والتطبيق  التجريبي،  النموذج 

واأخريًا ال�صتغالل التجاري. 

اإىل  ت�صتند  باأفكاٍر  ال�رشكة  موظفو  ياأتي  ما  وع��ادة 

درا���ص��ات  اإج���راء  خ��الل  م��ن  اأو  العمل،  يف  خربتهم 

والتكنولوجية،  البحثية  اجلهات  خمتلف  مع  بحثية 

غري اأنه مل تكن هناك اآلية لدى ال�رشكة ت�صمح بتقدمي 

ب��راءات الخ��رتاع،  التي ت�صتحق نيل  الأف��ك��ار  ه��ذه 

ب��راءة اخ��رتاع   لنيل  التقدمي  ف��اإن  ذل��ك،  ع��الوة على 

اإجراء ذو �صبغة قانونية، ويتطلب خربة متخ�ص�صة 

بح�صب منطقة/ بلد التقدمي.

مذكرة تفاهم

املتطلبات  ومعرفة  اخل��ربات  تبادل  يف  ولل�رشوع 

ب���راءات  ت�صجيل  ب��ربن��ام��ج  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���الزم���ة 

مذكرة  الوطنية"  "ال��ب��رتول  وق��ع��ت  الخ����رتاع، 

تفاهم مع مركز �صباح الأحمد للموهبة والبداع، 

العلمي  للتقدم  الكويت  ملوؤ�ص�صة  تابع  وهو مركز 

جم��ال  يف  وا���ص��ع��ة  ب��خ��ربة  وي��ت��م��ت��ع   ،)KFAS(

ت�صجيل براءات الخرتاع حمليًا وعامليًا.

فريق امللكية الفكرية

دخول  يف  وال�����رشوع  التحديات  على  وللتغلب 

تاأ�صي�ص  مت  الفكرية،  امللكية  ن���ادي  ال�رشكة 

فريق امللكية الفكرية )IPT(، ي�صم اأع�صاء من 

دائرة البحث والتكنولوجيا، ودوائر اخلدمات 

والأح��م��دي(،  عبداهلل  ميناء  )م�صفاتي  الفنية 

وال�صحة  وال��ت��ج��اري��ة،  القانونية،  ودوائ����ر: 

وال�صالمة والبيئة.

الفريق،  تاأ�صي�ص هذا  الرئي�صي من  الهدف  وكان 

ه��و حت��دي��د وت���اأم���ني امل�����وارد امل��ط��ل��وب��ة وو���ص��ع 

الخ��رتاع، مبا  براءات  ت�صجيل  الأ�ص�ص لربنامج 

ي�صمح ملوظفي ال�رشكة بتقدمي اأفكارهم كرباءات 

اخرتاع اإقليميًا ودوليًا على حد �صواء.

 مساهمات مميزة 

 "البحث والتكنولوجيا" 

في تطوير استراتيجية 

الملكية الفكرية

  امللكية الفكرية اأحد املعايري الرئي�صية لقيا�ص الإبداع يف ال�رشكات واملوؤ�ص�صات

توقيع مذكرة تفاهم 

مع مركز صباح 

األحمد للموهبة 

لتبادل الخبرات
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  ت�صجيل الخرتاع يحميه من ال�صتخدام غري املرخ�ص ويوفر له ميزة تناف�صية

وقد عمل الفريق على و�صع القواعد الأ�صا�صية 

ب���راءات  ت�صجيل  اآل���ي���ات  مناق�صة  خ���الل  م��ن 

داخ��ل  اأُخ���رى  موؤ�ص�صات  يف  املتبعة  الخ���رتاع 

املُمار�صات  اأف�صل  حتديد  اإىل  اإ�صافة  الكويت، 

ت�صجيل  ب��رن��ام��ج  اإدراج��ه��ا �صمن  ي��ل��زم  ال��ت��ي 

براءات الخرتاع يف ال�رشكة.

وت����ّوج ال��ف��ري��ق ه���ذه ال��ن��ق��ا���ص��ات م��ع ك��ل من 

�رشكة نفط الكويت، ومعهد الكويت لالأبحاث 

العلمية، و�رشكة "اإيكويت"، وجامعة الكويت، 

لتحقيق  التالية  العنا�رش  وحت��دي��د  بو�صع 

الهدف املطلوب:

• اإبرام العقد املُتعلق بالربنامج مع مركز �صباح 
املُتخ�ص�ص يف ت�صجيل  للموهبة والإبداع  الأحمد 

براءات الخرتاع حمليًا ودوليًا.

لل�رشكة، والتي  الفكرية  امللكية  و�صع �صيا�صة   •
�صتحكم نهجها اإزاء اإدارة امللكية الفكرية.

بقانون  اخلا�صة  القانونية  املتطلبات  اإدراج   •
براءات الخرتاع الكويتي واللتزام بها.  

• و�صع اإجراءات وا�صحة داخلية �صمن ال�رشكة 
ب��راءات  لتقدمي  املوظفون  يتبعها  كي  وخارجها 

الخرتاع.

بعملية  لل�صري  ال��الزم��ة  ال���ص��ت��م��ارات  و���ص��ع   •
ت�صجيل براءات الخرتاع.

مبا  التوجيهية،  باملعلومات  املوظفني  تزويد   •
ي�صمح لهم مبلء ا�صتمارات الت�صجيل بدقة.

لنيل  القابلة  ل��الأف��ك��ار  املوظفني  تقدمي  عملية   •
املوافقات  على  وح�صولها  الخ���رتاع،  ب���راءات 

ال���الزم���ة م��ن ف��ري��ق ح��م��اي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة يف 

ال�رشكة.

ينجحون  الذين  للموظفني  مكافاآت  تخ�صي�ص   •
وذلك  ال�رشكة،  اخ��رتاع عرب  ب��راءات  ت�صجيل  يف 

ب��رباءة  اخل��ا���ص  الكويتي  ال��ق��ان��ون  م��ع  متا�صيًا 

الخرتاع.

موافقة الإدارة التنفيذية

امللكية  �صيا�صة  من����وذج  ا���ص��ت��ع��را���ص  مّت  وق���د 

متا�صيًا  الفريق  قبل  من  �صيغ  وال��ذي  الفكرية، 

الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  تعليمات  م��ع 

من  عليه  امل��واف��ق��ة  ومت��ت  العليا،  الإدارة  على 

هذه  لت�صبح  لل�رشكة،  التنفيذي  الرئي�ص  قبل 

منذ  الوطنية"  "البرتول  داخ��ل  نافذة  ال�صيا�صة 

مار�ص 2021.

حقوق  حتدد  الفكرية  امللكية  �صيا�صة  اأن  وحيث 

يتعلق  فيما  وامل��وظ��ف��ني  ال�����رشك��ة  وم�����ص��وؤول��ي��ات 

عمل  طريقة  و�صع  يتعني  فاإنه  الفكرية،  بامللكية 

الأفكار  لتقدمي ودرا�صة  للموظفني  الفر�صة  تتيح 

ب����راءات الخ�����رتاع، وع��ل��ي��ه، فقد  لنيل  ال��ق��اب��ل��ة 

والإج��راءات  ال�صوابط  و�صع  على  الفريق  عمل 

ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي جت�����ّص��د اخل��ط��وات 

اب��ت��ك��ارات  وق��ب��ول  ودرا���ص��ة  لتقدمي  التدريجية 

املوظفني، اإ�صافة اإىل عملية التعامل بني ال�رشكة 

املوؤ�ص�صات  ذل��ك  يف  مبا  اخلارجية،  واملوؤ�ص�صات 

ال��ق��ان��ون��ي��ة وم��ك��ات��ب ب�����راءات الخ������رتاع، وق��د 

بعد  لل�رشكة  الداخلي  التف�صيلي  الإج��راء  �صدر 

تأسيس فريق 

للملكية الفكرية 

يضم أعضاء من دوائر 

الشركة المختلفة 

تقديم براءات االختراع 

إجراء ذو صبغة 

قانونية ويتطلب 

خبرة متخصصة 
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برنامج الملكية 

الفكرية  قرار 

استراتيجي يجسد 

التزام الشركة باالبتكار

موظفو الشركة 

قدموا 4 اختراعات 

تخضع حاليًا 

للتقييم

  ال�رشكات ت�صتفيد من ت�رشيعات احلماية الفكرية

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  موافقة  على  احل�صول 

للتخطيط واملالية.

اإىل  ال�صرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  ت��ق��دمي  منطلق  وم��ن 

"جلنة  تقوم  الفكرية،  بامللكية  اخل��ا���ص  الفريق 

القرار  �صاحبة  ال�صلطة  ب��دور  الفكرية"  امللكية 

الخ��رتاع  ب���راءات  اأن�صطة  بجميع  يتعلق  فيما 

داخل "البرتول الوطنية".

حتديد ال�سروط

ولتوفري م�صدر اإ�صايف جلميع موظفي ال�رشكة، 

للمبتكرين،  توجيهية  م��ب��ادئ  الفريق  و���ص��ع 

ال�صتمارات  ملء  كيفية  عن  تفا�صيل  تت�صمن 

لبحث  والطرق  ال�صبل  وتوفري  بدقة،  املطلوبة 

وتقييم اإمكانية احل�صول على براءات اخرتاع 

لتحديد جودة الأفكار، اأو ما اإذا كانت قد �ُصجلت 

التوجيهية  املبادئ  هذه  تو�صح  قبل، حيث  من 

براءة  لطلب  الالزمة  ال�رشوط  كل  للمخرتعني 

اخرتاع من مكاتب براءات الخرتاع الرئي�صية، 

وغريها من املعايري املطلوبة.

اإىل  الدخول  من  املوظفنَي  املبادئ  هذه  مُتكن  كما 

"بوابة امللكية الفكرية" لتحميل وملء ال�صتمارة 

واإمكانية   ،)IAF( الخ��رتاع  مبلخ�ص  اخلا�صة 

ال�صتعانة مبا حتتوي عليه البوابة من معلومات 

وم�صادر خا�صة بربنامج براءات الخرتاع.

من  املطروحة  الفكرة  على  املوافقة  حال  ويف 

قبل امل��وظ��ف، ول���دى ال�����رشوع يف ب��ن��اء ملف 

ي�صتخدم  ال�رشكة،  قبل  من  الخ��رتاع  ب��راءة 

الفريق العقد املوقع مع مركز �صباح الأحمد 

براءة  ت�صجيل  عملية  لبدء  والب��داع  للموهبة 

الخرتاع لدى املكاتب املعنية، ومبا اأن براءات 

ذلك  ف��اإن  تتبع موقعها اجل��غ��رايف،  الخ���رتاع 

ي�صتوجب تقدمي طلب احلماية الفكرية يف حال 

اأكرث من  براءة الخ��رتاع يف  بت�صجيل  الرغبة 

منطقة اأو بلد.

امل��ك��ات��ب لتقدمي  ق����رار اخ��ت��ي��ار  وي�����ص��ت��ن��د 

البتكار جتاريًا،  تقييم  اإىل  طلبات احلماية 

ال�����ص��وق��ي��ة، وي��ت��م دع��م  القيمة  وم���ن ح��ي��ث 

املبتكر اأثناء عملية اتخاذ القرار من خالل 

ال���ص��ت�����ص��ارة م���ن م��رك��ز ���ص��ب��اح الأح��م��د 

للموهبة والبداع.

مكافاآت تقديرية

ك��م��ك��اف��اأة  عليها  م��ت��ف��ق  م��ع��اي��ري  و���ص��ع  مّت  وق���د 

يف  بنجاح  ي�صاركون  الذين  للموظفني  ت�صجيعية 

ت�صجيل براءة الخرتاع، هذا بالإ�صافة اإىل الثناء 

والتقدير املعنوي على م�صتوى ال�رشكة.

الخرتاع،  براءات  ت�صجيل  برنامج  اإطالق  ومنذ 

اأرب��ع��ة اخ��رتاع��ات، وهي  ال�����رشك��ة  ق��دم موظفو 

تخ�صع حاليًا لتقييم فريق العمل اخلا�ص بامللكية 

الفكرية، وموافقة جلنة امللكية الفكرية.

"البرتول  ل�  اأن برنامج امللكية الفكرية  واملوؤكد، 

الوطنية"، هو قرار ا�صرتاتيجي يج�صد التزامها 

 "2035 جديدة  كويت  "روؤية  ويدعم  بالبتكار 

واخل��ربة  الفنية  املعلومات  توظيف  طريق  عن 

الوا�صعة التي اكت�صبها خرباء وموظفو ال�رشكة، 

وذلك لالرتقاء مب�صتوى البداع والبتكار، مبا 

ينعك�ص بالإيجاب على ال�رشكة واملوظفني. 
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التدريب والتطوير  دائرة  ُت�ساعد  التي  الأدوات  �ساأنها تعزيز  يف خطوة من 

مهارات  تنمية  عالية يف جمال  بكفاءة  مهامها  تاأدية  بال�سركة على  الوظيفي 

العاملني ورفع قدراتهم، افتتح الرئي�ص التنفيذي لل�سركة وليد البدر، املبنى 

اجلديد ملركز التدريب مب�سفاة ميناء الأحمدي.

اإىل  بالإ�سافة  ال�سركة،  وموظفي  مهند�سي  جلميع  خدماته  املركز  ويقدم 

موظفي ال�سركات الزميلة التابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية.

مبنى جديد ملركز التدريبمبنى جديد ملركز التدريب
بمصفاة ميناء األحمدي

البدر أشاد بمستوى 

برامج التدريب 

وأهميتها في تعزيز 

كفاءة العاملين

تدريب
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  الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة يطلع على حمتويات وتق�صيم املبنى اجلديد

الخضر: المركز تّم 

تشييده بمواصفات 

عالمية ويستوعب 

أكثر من 200 متدرب

م�ستوى متقدم

بامل�صتوى  ال��ب��در  اأ����ص���اد  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وخ����الل 

التدريب  ب��رام��ج  اإل��ي��ه  و�صلت  ال���ذي  امل��ت��ق��دم 

كفاءة  تعزيز  يف  واأهميتها  بال�رشكة  املُقدمة 

تطوير  يف  ُي�صهم  ما  وه��و  العاملني،  وق���درات 

ويزيد  عام،  ب�صكل  النفطي  القطاع  اإمكانيات 

القت�صاد  ل�صالح  ينعك�ص  مبا  اإنتاجيته،  من 

الوطني.

واأث���ن���ى ال���ب���در ع��ل��ى ج��ه��ود دائ�����رة ال��ت��دري��ب 

ب���ال�������رشك���ة، وح���ر����ص���ه���ا ع���ل���ى ال���ص��ت��ع��ان��ة 

احلديثة  والأ�صاليب  املتطّورة  بالتكنولوجيا 

والتاأهيل  التدريب  نظم  اأف�صل  حتاكي  التي 

املعتمدة  التدريب  موؤ�ص�صات  يف  املتبعة  الذكية 

اإقليميًا وعامليًا.

نقلة نوعية

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأو�صح  جانبه،  من 

عاهد اخلريف،  والتجارية  الإداري��ة  لل�صوؤون 

التدريبية  ودورات��ه  خدماته  يقدم  املركز  اأن 

ل��ل��م��وظ��ف��ني يف ق��ط��اع��ات ودوائ������ر ال�����رشك��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، ول���ص��ي��م��ا دوائ������ر: ال��ع��م��ل��ي��ات، 

وال�����ص��ي��ان��ة، واخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة، و���ص��م��ان 

اجل������ودة، ك��م��ا ي��ق��دم��ه��ا ك��ذل��ك ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

ملوؤ�ص�صة  التابعة  الزميلة  النفطية  ال�رشكات 

اجلديد  املبنى  اأن  موؤكدًا  الكويتية،  البرتول 

للمركز ميثل نقلة نوعية يف جمال التدريب على 

م�صتوى ال�رشكة والقطاع النفطي.

قدرة ا�ستيعابية

ب����دوره����ا، اأك������دت م���دي���رة دائ������رة ال��ت��دري��ب 

املركز  اأن  اخل�رش،  دينا  الوظيفي  والتطوير 

يف  م��ت��درب   200 م��ن  اأك���رث  ي�صتوعب  اجل��دي��د 

ا�صتعانت  ال�رشكة  اأن  اإىل  م�صرية  الوقت،  ذات 

ال�����رشك��ات  اأف�����ص��ل  م��ن  مبجموعة  ت�صييده  يف 

وور�ص  قاعات  ت�صميم  يف  املتخ�ص�صة  العاملية 

وجتهيزات املراكز املماثلة.

تدريب باملُحاكاة

وع��ق��ب اف��ت��ت��اح��ه امل��ب��ن��ى، ق����ام ال��رئ��ي�����ص 

التنفيذي وعدد من نوابه بجولة يف قاعات 

واأق�صام املركز، حيث ا�صتمع خاللها ل�رشح 

التدريب  مراكز  فريق  رئي�ص  قدمه  مف�صل 

�صايف العجمي عن حمتويات املبنى واأدوار 

اأن  مو�صحًا  وقاعاته،  جتهيزاته  ووظائف 

املركز اجلديد ي�صم 9 قاعات للمحا�رشات 

مزودة بلوحات اإي�صاح واأجهزة للعرو�ص 

امل��رئ��ي��ة، ل��ت��ق��دمي امل���ح���ا����رشات ال��ن��ظ��ري��ة 

والتفاعلية.

لتدريب  ق��اع��ات   3 ي�صم  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

وهي  امل��ح��اك��اة،  بنظام  العمليات  مهند�صي 

ق��اع��ات مّت اإع���داده���ا مب��وا���ص��ف��ات م��ت��ط��ورة 

احلقيقية  العمليات  ل��غ��رف  مطابق  وب�صكل 

البيئي،  الوقود  م�رشوع  واأي�صًا  بامل�صفاة، 

وذل����ك م���ن اأج�����ل  م�����ص��اع��دة امل��ت��درب��ني على 

ا�صتيعاب وفهم ال�رشح، ومتكنهم من خو�ص 

امل�صفاة  عمليات  لإدارة  حقيقية  �صبه  جتربة 

مبا  املختلفة،  الوحدات  طبيعة  على  والتعّرف 

الخريف: المبنى 

نقلة نوعية بمجال 

التدريب على مستوى 

القطاع النفطي
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ت�صييدها  مّت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال��وح��دات  فيها 

مما  البيئي،  ال��وق��ود  م�����رشوع  �صمن  حديثًا 

يرفع كفاءة التدريب ب�صكل كبري.

اأي�صًا  املركز يحتوي  اأن  العجمي  واأ�صاف 

والفني  املهني  للتدريب  ذكية  ور�صة  على 

ع��رب و���ص��ائ��ل ت��دري��ب ال��واق��ع الف��رتا���ص��ي 

املُ��ع��زز  وال��واق��ع   ،)Virtual Reality(

ور�صة  وهي   ،)Augmented Reality(

التكنولوجيا  من  م�صتوى  اأعلى  على  ُبنيت 

التدريب  مراكز  اأف�صل  لت�صاهي  احلديثة 

يف العامل.

وخالل اجلولة اأي�صًا قدم القائمون على الور�صة 

ل�رشح  ونوابه  التنفيذي  للرئي�ص  مرئيًا  عر�صًا 

وتو�صيح اإمكانياتها وتفا�صيلها، حيث ا�صتمل 

امل�صتخدمة  التكنولوجيا  نبذه عن  على  العر�ص 

فيها، واأمثلة من التطبيقات املُقدمة.

قطع حقيقية

من  حقيقية  ق��ط��ع  ع��ل��ى  ال��ور���ص��ة  وت�صتمل 

والتي  امل�صايف،  وح��دات  ومكونات  ُم��ع��دات 

خرجت من اخلدمة نتيجة التاآكل اأو الأعطال، 

طريقة  ل�رشح  وجتهيزها  اإع��داده��ا  مّت  وق��د 

عمله للمتدربني، و�صبب تلفها وخروجها من 

اخلدمة.

خمتربات ومعامل

ويف اخلتام اأو�صح العجمي، اأن املبنى اجلديد 

اأح��دث  وف��ق  كيميائي  خمترب  على  يحتوي 

التجهيزات العاملية لرفع كفاءة الكيميائيني 

ال�رشكة،  خم��ت��ربات  يف  العاملني  والفنيني 

بالإ�صافة اإىل معملني للتدريب على احلا�صب 

وغرفة  التقنية،  ال�رشكة  وتطبيقات  الآيل 

املكاتب  من  جمموعة  عن  ف�صاًل  اجتماعات، 

الإدارية املُخ�ص�صة للعاملني باملركز.

موقع املبنى

اجلدير بالذكر اأن مبنى مركز التدريب اجلديد يقع 

للم�صفاة،  الرئي�صية  البوابة  يف مكان مميز بجوار 

من  ال�رشكة  ملوظفي  ا�صتقباله  عملية  ي�صهل  مما 

املرافق املختلفة، وكذلك موظفي ال�رشكات الزميلة. 

ت�صتوعب  مواقف  �صاحة  تخ�صي�ص  مّت  وق��د 

�صيارات العاملني باملركز وزواره.

  ور�ص ذكية باملركز للتدريب املهني والفني عرب و�صائل الواقع الفرتا�صي  

العجمي: 9 قاعات 

دة  للمحاضرات مزوَّ

بلوحات وأجهزة 

للعروض المرئية

الورش ُبنيت وفق 

أعلى مستوى 

تكنولوجي لتضاهي 

أفضل المراكز عالميًا 

مبنى  وت�صغيل  بناء  من  النتهاء  خلفية  على 

م���رك���ز ال���ت���دري���ب اجل���دي���د مب�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء 

على  حاليًا  التدريب  دائ��رة  تعمل  الأح��م��دي، 

عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  اآخ��ر  مبنى  اإجن���از 

على  التدريب  لعملية  داع��م  الآخ��ر  هو  ليكون 

م�صتوى ال�رشكة وال�رشكات الزميلة.

وقد قامت الدائرة بتجهيز معظم ُمعدات هذا 

مكانه  تخ�صي�ص  على  العمل  وجاري  املركز، 

املبنى  يقل عن م�صتوى  لن  باأنه  علما  وبنائه، 

الأحمدي،  ميناء  افتتاحه يف م�صفاة  مّت  الذي 

اأو�صع،  تدريبية  برامج  بتطبيق  �صي�صمح  مما 

داخل  املتدربني  من  اأك��رب  اأع���داد  وا�صتيعاب 

منظومة التدريب الداخلي بال�رشكة.

مركز تدريب جديد 

يف م�سفاة ميناء عبداهلل
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قطر أكبر مصّدر للغاز
بحلول عام 2026

اأن حت�سل دولة قطر على  َع جهاز التخطيط والإح�ساء القطري  توقَّ

عام  بحلول  العامل  يف  املُ�سال  للغاز  م�سدر  اأكرب  لتكون  بارزة  مكانة 

�سريفع  الذي  ال�سمال،  غاز  حقل  م�سروع  اإنتاج  يبداأ  عندما   ،2026
 126 اإىل  77 مليون طن مرتي حالياً،  الت�سدير ال�سنوي تدريجياً من 

مليون طن مرتي بنهاية عام 2027

سجلت المرتبة 

الثانية من صادرات 

الغاز الطبيعي 

الُمسال لعام 2020

طاقة
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املرتبة الثانية

تقرير  من  ع�رش  الثالث  العدد  يف  اجلهاز  واأ�صار 

 "2023-2021 "الآفاق القت�صادية لدولة قطر 

الطبيعي  للغاز  ال�صنوي  التقرير  ت�صمنه  ما  اإىل 

الغاز  احت��اد  ع��ن  ال�صادر   ،2021 لعام  امل�صال 

�صجلت  قطر  اأن  اأك���د  وال���ذي   ،)IGU( ال��ع��امل��ي 

املرتبة الثانية من �صادرات الغاز الطبيعي املُ�صال 

لعام 2020 بكمية بلغت حوايل 105 مليارات مرت 

مكعب )تعادل 77.1 مليون طن مرتي(، وبن�صبة 

البالغة  العاملية  ال�����ص��ادرات  اإج��م��ايل  من   %  65

حوايل 356.1 مليون طن مرتي.

خام�ص اأكرب منتج

2020 حوايل  ع��ام  اإن��ت��اج قطر خ��الل  وق��د بلغ 

171.3 مليار مرت مكعب )ما يعادل 126 مليون 

طن مرتي(، وهو ما يعادل 4.4 % من اإجمايل 

ما  العامل،  م�صتوى  على  الطبيعي  الغاز  اإنتاج 

اخلام�صة  امل��رت��ب��ة  اح��ت��الل  م��ن  تتمكن  جعلها 

ك���اأك���رب م��ن��ت��ج ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف ال���ع���امل بعد 

الوليات املتحدة الأمريكية، ورو�صيا الحتادية، 

واجلمهورية الإيرانية، وال�صني.

واأ�صار التقرير اإىل اأن احتياطي قطر من الغاز 

24.7 تريليون مرت مكعب  الطبيعي بلغ حوايل 

18.4 مليار ط��ن م���رتي(، وه��و ما  )م��ا ي��ع��ادل 

12.5 % م��ن اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��غ��از  مي��ث��ل ن��ح��و 

املوؤكدة على م�صتوى العامل يف نهاية عام 2020.

للطاقة جتاه  قطر  اأجنزته �رشكة  ما  اإىل  ولفت 

تنفيذ م�رشوع غاز حقل ال�صمال، واإعالنها عن 

قرار ال�صتثمار النهائي خالل �صهر فرباير من 

30 % من اإجمايل  العام املا�صي بتمويل يبلغ 

حوايل  البالغة  للم�رشوع  الأوىل  املرحلة  تكلفة 

طرح  مّت  اأن��ه  اإىل  لف��ت��ًا  دولر،  مليار   28.75

�صندات ُمتعددة ال�رشائح يف �صهر يوليو 2021، 

لتغطية جزء من التكلفة الإجمالية، مببلغ و�صل 

اإىل 12.5 مليار دولر، كما مّت اإر�صاء مناق�صة 

لل�رشكة  والإن�صائية  الهند�صية  الأعمال  جميع 

الإ�صبانية "تكنيكا�ص ريونيدا�ص" يف نهاية �صهر 

اأغ�صط�ص من عام 2021. 

بنية حتتية

يف  اأعمالها  نطاق  من  للطاقة"  "قطر  وو�صعت 

حيث  امل�����ص��ال،  الطبيعي  ال��غ��از  ت��زوي��د  جم���ال 

اإىل   2020 ي��ن��اي��ر  م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل  وق��ع��ت 

�صبتمرب 2021 عددًا من العقود، وذلك من اأجل 

تزويد عدة �رشكات للطاقة يف كل من: ال�صني، 

وباك�صتان، وبنغالدي�ص، و�صنغافورة، وكوريا، 

وتايوان، بكميات اإجمالية من الغاز بلغت حوايل 

جمموعة  اأي�صًا  وقعت  كما  طن،  مليون   12.3

التنقيب  جم��الت:  يف  ال�صتثمارية  العقود  من 

حتتية  بنية  وبناء  وت�صغيل  والغاز،  النفط  عن 

يف جمال اأر�صفة الغاز، وت�صييل الغاز وحتويله 

اإىل �صائل يف كل من: جنوب اإفريقيا، وال�صني، 

املتحدة، وكوت  و�صورينام، وناميبيا، واململكة 

ديفوار، واملك�صيك.

وبالإ�صافة اإىل ما �صبق متتلك ال�رشكة يف الوقت 

امل�صال  الطبيعي  ال��غ��از  لنقل  اأ���ص��ط��وًل  احل��ايل 

يتكون من 45 ناقلة من طرازي "كيو-فليك�ص، 

وكيو- ماك".

اإلنتاج بلغ 171.3 

مليار متر مكعب 

يعادل 4.4 % 

من إنتاج العالم

االحتياطي بلغ 

24.7 تريليون متر 
مكعب في نهاية 

عام 2020

  �رشكة "قطر للطاقة" وقعت خالل العام املا�صي جمموعة من العقود لتزويد عدة �رشكات بالغاز
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"قطر للطاقة" 
وسعت نطاق أعمالها 

ووقعت عدداً من 

العقود الجديدة

تطّور إجمالي 

الناتج القطري وسع 

نطاق االستثمارات 

المحلية واألجنبية 

توفير العديد 

من فرص العمل 

في مختلف 

التخصصات المتاحة 

ات�ساع نطاق ال�ستثمارات

اأنَّ  التخطيط والإح�صاء،  واأو�صح تقرير جهاز 

ال�صمي  املحلي  الناجت  اإجمايل  الكبري يف  التطّور 

ال�صتثمارات  نطاق  ات�صاع  اإىل  اأدى  قطر  لدولة 

توفري  م��ن  �صاحبها  وم��ا  والأج��ن��ب��ي��ة،  املحلية 

فر�ص العمل يف خمتلف التخ�ص�صات املتاحة.

دورًا  لعبوا  قطر  دول��ة  �رشكاء  اأن  اإىل  ون��وه 

حم���وري���ًا يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 

التمويل  توفري  يف  اأكان  �صواًء  والجتماعية، 

واخلربة، اأم يف توفري العمالة املاهرة، وغري 

املاهرة ما اأدى اإىل زيادة عدد العمالة الوافدة، 

لفتًا اإىل اأن الزيادة ال�رشيعة يف عدد ال�صكان 

ترجع اإىل حد كبري اإىل تدفق العمالة الوافدة 

التي  التحتية  البنية  اإن�صاءات  مبجال  للعمل 

مّت  عندما   ،2011 عام  منذ  الدولة  بها  تقوم 

لفعالية  امل�صيفة  ال��دول��ة  لتكون  اختيارها 

تطلَّب  ما  2022، وهو  العامل  كاأ�ص  مونديال 

اإن�صاء البنى التحتية الالزمة لإقامة الفعالية 

العاملية، ما اأدى اإىل تو�صع الأن�صطة العمرانية 

اأنحاء  جميع  يف  وراأ�صيًا  اأفقيًا  والإن�صائية 

من  املزيد  الأم��ر  هذا  تطلب  وبالتايل  الدولة، 

الأيدي العاملة، التي اأدت اإىل زيادة تراكمية 

الفرتة  خالل   %  66 بن�صبة  ال�صكان  عدد  يف 

من 2020-2011.

فر�ص عمل

اأّدى ارتفاع م�صتوى اإجمايل الناجت املحلي  وقد 

اإىل  ال��واف��دة  العاملة  القوى  واإج��م��ايل  ال�صمي 

ارتفاع اإجمايل عدد ال�صكان املذكور �صابقًا، من 

من  يقرب  ما  اإىل   2006 ع��ام  يف  مليون   1.04

2.85 مليون يف عام 2020، حيث مّثلت القوى 

العاملة )القطرية وغري القطرية( حوايل 75 % 

من اإجمايل ال�صكان يف عام 2020، اأي ما يعادل 

الوافدة  العمالة  وت�صكل  عامل،  مليون   2.13

يوؤكد  ما  الإجمايل،  من   %  94.4 نحو  بدورها 

حقيقة اأن ن�صبة القوى العاملة القطرية اإىل غري 

القطرية ت�صاوي 19:1.

الأن�صطة  بح�صب  العاملة  القوى  توزيع  اأنَّ  كما 

القطاع  اأن  اإىل  ي�صري  واجلن�صية  القت�صادية 

العام يوفر فر�ص العمل للقوى العاملة القطرية، 

بينما توفر اأن�صطة القطاع اخلا�ص فر�ص العمل 

البناء  الوافدة وخا�صة يف قطاع  العاملة  للقوى 

وجت��ارة  التحويلية،  ال�صناعة  ث��ّم  والت�صييد، 

اجلملة والتجزئة، والأن�صطة الأخرى.

امل�سدر:

لدولة  القت�صادية  "الآف���اق  تقرير   •
قطر 2023-2021". 

• جريدة الراية القطرية.

  احتياطي قطر من الغاز ميثل نحو 12.5 % من الحتياطيات املوؤكدة على م�صتوى العامل
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التهاب األنف

الأنف  اأو احتقان و�سيالن  املُزمن  العط�ص  التح�س�سي  الأنف غري  التهاب  ي�سمل 

الأنف  )التهاب  الق�ص  اأعرا�ص حمى  مع  اأعرا�سه  وتت�سابه  �سبب وا�سح،  دون 

التح�س�سي(، لكن دون توافر اأي دليل ُمعتاد على وجود رد فعل حت�س�سي.

ويكن اأن يوؤثر التهاب الأنف غري التح�س�سي على الأطفال والبالغني، لكن ي�سيع 

حدوثه ب�سورة اأكرب بعد �سن 20 عاماً، وتختلف حمفزاته، حيث ت�سمل بع�ص 

الروائح اأو املهيجات املحمولة بالهواء، والتغريات يف الطق�ص، وبع�ص الأدوية، 

واأطعمة معينة، واحلالت ال�سحية املزمنة.

يحدث نتيجة التعرُّض 

للغبار والتدخين 

والروائح القوية 

واألبخرة الكيميائية

بقلم: د. اأمني بدير

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة

صحة

انسداد األنف والعطس أبرز أعراضه
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الأعرا�ص والت�سخي�ص

بعد  التح�ص�صي  غ��ري  الأن���ف  التهاب  ُي�َصخ�ص 

ا�صتبعاد احتمال وجود احل�صا�صية، وقد يتطلب 

ذلك اختبارات ح�صا�صية اجللد اأو الدم.

حت�ص�صي،  ل  اأن��ف��ي  ال��ت��ه��اب  ل��دي��ك  ك���ان  واإذا 

فرمبا تظهر عليك بع�ص الأعرا�ص واملوؤ�رشات 

ان�صداد  وت�صمل:  ال��ع��ام،  م��دار  على  وتختفي 

الأنف اأو �صيالنه، والعط�ص، ووجود خماط يف 

احللق، وال�صعال.

عادة  التح�ص�صي  الأنف غري  التهاب  ي�صبب  ول 

وهي  احل��ل��ق،  اأو  العينني،  اأو  الأن���ف،  يف  حكة 

مثل  احل�صا�صية،  ب��اأن��واع  املُرتبطة  الأع��را���ص 

حمى الق�ص.

ت��ده��ورت  اإذا  ال��ط��ب��ي��ب  ت�صت�صري  اأن  وي��ج��ب 

الأع���را����ص، مثل ظ��ه��ور م��وؤ���رشات واأع��را���ص 

و�صفة  ب��دون  ُت�رشف  التي  ب��الأدوي��ة  ُتعالج  ل 

طبية اأو الرعاية الذاتية، اأو ظهور اآثار جانبية 

ُت�رشف  التي  تلك  اأو  الأدوي����ة،  لهذه  ُمزعجة 

بو�صفة طبية لعالج التهاب الأنف.

اأ�سباب احلدوث

غري  الأن��ف  التهاب  ب��اأن  جيدًا  اخل��رباء  يعلم 

الأوع��ي��ة  ت��ت��م��دد  ع��ن��دم��ا  ي��ح��ُدث  �صي  التح�صُّ

بطانة  ام��ت��الء  ي�صبِّب  م��ا  الأن���ف،  يف  الدموية 

اإىل ذلك  بالإ�صافة  بالدم والإف��رازات،  الأنف 

منها:  حُمتملة،  اأخ��رى  عديدة  اأ�صباب  هناك 

زيادة يف ا�صتجابة النهايات الع�صبية يف الأنف 

واأّيًا  الربو،  مع  الرئتني  تفاعل  طريقة  بنف�ص 

كان ال�صبب، فاإن النتيجة واحدة، وهي انتفاخ 

اأغ�صية الأنف واحتقانها اأو زيادة املخاط، كما 

اأن هناك مثريات اأخرى، منها مهيِّجات بيئية، 

اأو مهيِّجات لها عالقة بطبيعة العمل. 

�صي نتيجة  ويحدث التهاب الأنف غري التح�صُّ

التدخني  اأو  الدخان،  اأو  للغبار،  �ص  التعرُّ

العطور،  مثل  القوية،  الروائح  اأو  ال�صلبي، 

والأبخرة الكيميائية، كتلك التي قد نتعر�ص 

لها يف وظائف معينة. 

تغريات مناخية

كما اأن تغريات درجة احلرارة اأو الرطوبة 

اأنفك،  لأغ�صية  انتفاخًا  ت�صبِّب  اأن  ميكنها 

ت�صبِّب  اأن  ميكنها  العدوى  ح��الت  واأي�صًا 

�صيالنًا اأو ان�صدادًا بالأنف.

ال��ع��دوى  ت��ت�����ص��ب��ب  اإىل م���ا ���ص��ب��ق  ب��الإ���ص��اف��ة 

ب�صكل  الإنفلونزا  اأو  ال��ربد،  مثل  الفريو�صية، 

�صائع يف التهاب الأنف.

اأطعمة وم�سروبات

الأك��ل،  اأثناء  الأن��ف  التهاب  يحُدث  اأن  وميكن 

خ�صو�صًا عندما تاأكل اأطعمة �صاخنة اأو حارة، 

ميكن  الكحولية  امل�����رشوب��ات  ت��ن��اُول  واأي�����ص��ًا 

اإىل  ي��وؤدي  ما  الأن��ف،  اأغ�صية  انتفاخ  ي�صبِّب  اأن 

احتقان الأنف.

منها:  معينة،  اأدوي���ة  ت��ن��اُول  ي���وؤدي  اأن  وميكن 

اأدوي��ة  الأ���ص��ب��ريي��ن، والأي��ب��وب��روف��ني، وبع�ص 

الأن��ف  التهاب  اإىل  ال���دم  �صغط  ارت��ف��اع  ع��الج 

واأي�صًا  الأ�صخا�ص،  بع�ص  يف  �صي  التح�صُّ غري 

يشيع حدوثه 

بصورة أكبر بعد 

سن 20 عامًا ويمكن 

أن يؤثر على األطفال 

  تظهر اأعرا�ص اللتهاب الأنفي غري التح�ص�صي وتختفي على مدار العام

تتشابه أعراضه 

مع حمى القش دون 

وجود دليل على رد 

فعل تحسسي
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  ميكن اأن يت�صبب ا�صتخدام مزيالت الحتقان لأكرث من ب�صعة اأيام يف زيادة حدة احتقان الأنف

ُيَشخص بعد استبعاد 

احتمال وجود الحساسية 

وقد يتطلب إجراء 

بعض االختبارات 

يحُدث نتيجة تمدد 

األوعية الدموية 

وال يسبب حكة باألنف 

أو العينين والحلق

ا�صتخدام املهدئات، اأو م�صادات الكتئاب.

عن  الناجتة  الهرمونية  ات  التغريُّ ت��وؤدي  وق��د 

منع  ا�صتخدام و�صائل  اأو  اأو احلي�ص،  احلمل، 

اأخرى،  اأو م�صكالت هرمونية  الفموية،  احلمل 

وكذلك النوم على الظهر، والرجتاع احلم�صي 

�صي.  اإىل التهاب الأنف غري التح�صُّ

��اخ��ات الأن���ف  وي����وؤدي ف���رط ا���ص��ت��خ��دام ب��خَّ

املزيلة لالحتقان اإىل اأحد اأ�صد اأنواع التهاب 

التهاب  وي�صمى  �صي،  التح�صُّ غ��ري  الأن���ف 

الأنف الدوائي. 

عوامل اخلطر

من  ت��زي��د  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  تت�صمن 

احتمالية الإ�صابة بالتهاب الأنف ما يلي:

�ص للمهيِّجات: • التعرُّ
مبختلف  الدخان  مثل  ملهيِّجات،  تعر�صك  عند 

الإ�صابة  خلطر  عر�صة  اأك��رث  تكون  قد  اأنواعه 

بالتهاب الأنف.

• ا�صتخدام مزيالت الحتقان يف �صكل قطرات 
اأنفية اأو بخاخات على املدى الطويل:

الحتقان  مزيالت  ا�صتخدام  يت�صبب  اأن  ميكن 

اأي���ام يف زي���ادة حدة  املُ��ت��اح��ة لأك��رث م��ن ب�صعة 

اح��ت��ق��ان الأن����ف ع��ن��دم��ا ي����زول م��ف��ع��ول مزيل 

الحتقان تدريجّيًا، وي�صمى هذا عادة بالحتقان 

الرتدادي.

• بع�ص امل�ساكل ال�سحية:
ال��ع��دي��د م��ن احل����الت امل��ر���ص��ي��ة املُ��زم��ن��ة، مثل 

ق�����ص��ور ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، وم��ت��الزم��ة الإره����اق 

اأن  ميكن  جميعها  ال�صكري،  ومر�ص  امل��زم��ن، 

ُت�صبب التهاب الأنف.

م�ساعفات

التح�ص�صي  التهاب الأنف غري  اأن يرتبط  ميكن 

مبا يلي:

• ال�سالئل الأنفية:
ه���ي جت��م��ع��ات ن��ام��ي��ة ل��ي��ن��ة وغ����ري ���رشط��ان��ي��ة 

اجليوب  اأو  الأن���ف  بطانة  يف  تظهر  )حميدة( 

ت�صبب  ل  وق��د  مزمن،  للتهاب  نتيجة  الأنفية 

ال�صالئل ال�صغرية اأي م�صاكل. 

اأما ال�صالئل الكبرية فقد ت�صّد جمرى الهواء يف 

اأنفك وجتعل التنف�ص ع�صريًا.

• التهاب اجليوب الأنفية:
الأن��ف لفرتات طويلة نتيجة  ي��وؤدي احتقان  قد 

زي���ادة  اإىل  التح�ص�صي  غ��ري  الأن����ف  لل��ت��ه��اب 

الأغ�صية  يف  التهاب  اأو  بعدوى  اإ�صابتك  فر�ص 

اجليوب  )التهاب  الأنفية  اجليوب  تبطن  التي 

الأنفية(.

• اإعاقة الأن�سطة اليومية: 
الأن�����ف غري  ال��ت��ه��اب  اأن مي��ث��ل  امل��م��ك��ن  م���ن 

من  العديد  ممار�صة  اأم���ام  عائقًا  التح�ص�صي 

اإنتاجيتك  ت�صبح  قد  حيث  اليومية،  اأن�صطتك 

خالل فرتات العمل اأو الدرا�صة اأقل بكثري من 

الفرتات ال�صابقة.

بع�ص  اأخ��ذ  اإىل  حتتاج  اأن  اأي�صًا  ال���وارد  وم��ن 

اأو  الأعرا�ص،  ا�صتداد  ب�صبب نوبات  الإجازات 

من اأجل زيارة الطبيب.
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  الأبخرة الكيميائية والدخان مبختلف اأنواعه عوامل تزيد احتمالية الإ�صابة باملر�ص

تغيرات درجات الحرارة 

والرطوبة يمكنها 

أن تسبِّب انتفاخًا 

ألغشية أنفك

يؤدي فرط استخدام 

اخات األنف إلى  بخَّ

أحد أشد أنواع التهاب 

سي األنف غير التحسُّ

استشارة الطبيب 

ضرورة عند زيادة 

األعراض أو ظهور آثار 

جانبية لألدوية

وقاية

اإذا كان لديك بالفعل التهاب اأنف غري حت�ص�صي، 

فيمكنك اتخاذ بع�ص اخلطوات لتقليل الأعرا�ص 

والوقاية من تفاقم احلالة، منها:

• جتنب املحفِّزات، حيث اإنه اإذا اأمكنك حتديد 
اإىل تفاقمها، فاإن  اأو يوؤدي  اأعرا�صك  ما ي�صبب 

كبريًا،  ف��ارق��ًا  ُيحدث  قد  املحفزات  ه��ذه  جتنب 

ويقلل من فر�ص الإ�صابة باملر�ص.

• ع���دم الإف�����راط يف ا���ص��ت��خ��دام ع��ق��اق��ري اإزال���ة 
اح��ت��ق��ان الأن�����ف، ح��ي��ث ق��د ي����وؤدي ا���ص��ت��خ��دام 

تفاقم  اإىل  اأي��ام  لأك��رث من ب�صعة  الأدوي���ة  ه��ذه 

اأعرا�صك.

زي���ارة  ينبغي  ن��اج��ح  ع���الج  ع��ل��ى  للح�صول   •
نتيجة  حتقق  تغيريات  لك  يجري  فقد  طبيبك، 

اأف�صل يف الوقاية اأو تقلل الأعرا�ص.

عقار بيولوجي جديد

وق���د اأ���ص��ف��رت اجل���ه���ود اخل��ا���ص��ة ب��ع��الج 

الأورام الأنفية احلميدة املُ�صاحبة للتهاب 

اجليوب الأنفية املزمن عن اعتماد اأول دواء 

وافقت عليه اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية 

ويحمل ا�صم "دوبيك�صينت"، وقد مّت اختبار 

�صملتا  درا�صتني  خالل  من  اجلديد  ال��دواء 

م��ر���ص��ى ك��ان��ت اأع��م��اره��م ف���وق 18 ع��ام��ًا، 

الأورام  ح��ج��م  تقليل  يف  ال����دواء  و���ص��اه��م 

على  �صاعد  كما  م��ل��ح��وظ،  ب�صكل  ب��الأن��ف 

ا�صرتجاع حا�صة ال�صم. 

وي�صنف هذا الدواء اجلديد �صمن فئة الأج�صام 

با�صم  تعرف  التي  الب�رشية  الأحادية  املُ�صادة 

.)Human monoclonal antibody(

حت�ّسن

ال�صم  ح��ا���ص��ة  تتح�صن  ال����دواء  ه���ذا  وم���ع 

من  الثاين  الأ�صبوع  خ��الل   %  71 بن�صبة 

بدء العالج عند معظم احلالت، كما تتح�صن 

حالة احتقان وان�صداد الأنف بن�صبة 54 % 

خالل الأ�صبوع 52، وتتح�صن عملية تقل�ص 

ح��ج��م ال���زوائ���د الأن��ف��ي��ة وال��ت��خ��ل�����ص منها 

اأي�صًا،   52 الأ�صبوع  خالل   %  37 بن�صبة 

كما اأن ن�صبة احلاجة اإىل ا�صتخدام الأدوية 

 ،% 76 بن�صبة  تنخف�ص  "ال�صتريويدية" 

العمليات  اإىل  احلاجة  ن�صبة  تنخف�ص  بينما 

اجلراحية بن�صبة 83 %.

وُيعطى ه��ذا ال��ع��الج ع��ن ط��ري��ق احل��ق��ن حتت 

الفخذ مع وجوب  اأو  البطن  اجللد عند منطقة 

�صليمًا وجتنب احلقن  يكون اجللد  اأن  مراعاة 

ندبات  على  حتتوي  التي  اجللد  مناطق  عند 

اأو احمرار، ويعطى الدواء بجرعة  اأو كدمات 

300 ملجم كل اأ�صبوعني.
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ُيعّد كتاب "�سبح الأع�سى يف �سناعة الإن�سا" من الكتب التي تت�سف بال�سمولية 

البلدان  اأكرث من مرة يف كثري من  واملو�سوعية، ونظرًا لهذه الأهمية فقد ُطبع 

العربية والأجنبية، وهو ما يوؤكد م�سمونه املُتميز ومعلوماته القّيمة.

والدواوين  والإدارة  والنظم  الكتابة  علوم  عن  جملدًا   14 من  الكتاب  يتكون 

واملرا�سالت يف الع�سر اململوكي، ويعترب من اأهم امل�سادر التاريخية.

صبح األعشى يف صناعة اإلنشا
موسوعة أدبية وتاريخية

مقاالت الكتاب تنوعت 

بين التقسيم الجغرافي 

لإلسالم وتاريخ 

السالطين والملوك

من 
المكتبة
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القلقشندي أديب 

ولغوي مصري عاش 

في العصر المملوكي 

ولّقب بالفزاري

مؤلف الكتاب 

اشتهر بالبالغة 

واإلنشاء واألدب 

والفقه الشافعي 

  الكتاب ُيعّد من املو�صوعات ال�صخمة يف اجلغرافيا والعلوم ال�رشعية والنظم والإدارة

عن الكاتب

اأحمد بن علي  الّدين  الكتاب، هو �صهاب  موؤلف 

وهو  )1355-1418م(،  القلق�صندي  اأحمد  بن 

الع�رش  ع��ا���ص يف  م�����رشي كبري  اأدي���ب ول��غ��وي 

لقبيلة  لن�صبه  وذلك  بالفزاري،  ولّقب  اململوكي، 

فيعود  القلق�صندي،  لقبه  اأم��ا  العربية،  ف��زارة 

"قلق�صندة"  وهي  فيها،  ُول��د  التي  القرية  ل�صم 

مبحافظة القليوبية.

القاهرة  حمافظتي  يف  تعليمه  القلق�صندي  تلقى 

والإ���ص��ك��ن��دري��ة، وك���ان ح��ذق��ًا يف جم��ال الأدب 

وال��ف��ق��ه ال�����ص��اف��ع��ي، ك��م��ا ا���ص��ت��ه��ر ب��ال��ب��الغ��ة 

فرتة  يف  الإن�صاء  بديوان  التحق  ثّم  والإن�صاء، 

حكم ال�صلطان الظاهر برقوق، ومع اأنه اأم�صى 

اآخر فرتة من حياته بعيدًا عن املنا�صب، اإل اأنه 

بقي حمتفظًا مبكانته يف البالط اململوكي، ومن 

موؤلفاته اأي�صًا: ماآثر الإنافة يف معرفة اخلالفة، 

ونهاية الأرب يف معرفة اأن�صاب العرب، وقالئد 

اجلمان يف معرفة عرب الزمان.

تق�سيم

عنوان الكتاب يوحي ملن مل يطلع على م�صمونه 

اأنه خمت�ص بالكالم عن طرق الإن�صاء والكتابة 

الأدبية، اإل اأّنه يف احلقيقة ُيعد من املو�صوعات يف 

الأدب والتاريخ واجلغرافيا والعلوم ال�رشعية.

وقد عمد القلق�صندي يف تق�صيمه للكتاب اإىل جعله يف 

مقدمة و10 مقالت، حيث جاءت املقدمة كتمهيد 

عن  النرث  ومّيز  الكّتاب،  وف�صل  الكتابة،  لأهمية 

ال�صعر، اإ�صافة اإىل عر�ص ملحة تاريخية عن ديوان 

الإن�صاء عرب الع�صور.

وتنوعت املقالت الع�رش بني: احلديث عن التق�صيم 

وامللوك،  ال�صالطني  وتاريخ  لالإ�صالم،  اجلغرايف 

وتنظيم الوليات، والو�صايا الإ�صالمية، وتطّرقت 

ب��ني اجلاهلية  م��ا  ال��ع��ه��ود وامل��واث��ي��ق  اإىل  اأي�����ص��ًا 

الر�صائل  من  بنماذج  الكاتب  وختمها  والإ�صالم، 

ب��ني امل��ل��وك، لي�صع ب��ني ي���دي ال��ق��ارئ من��وذج��ًا 

تطبيقيًا لطريقة الإن�صاء وف�صل الكتابة واأهميتها.

عر�ص  من  لبد  كان  الأهمية  هذه  للكتاب  كان  وملّ��ا 

مقتطفات منه ٌت�صّجع على قراءته، ومنها ما ذكره 

القلق�صندي عن املو�صوعني الآتيني:

• الأو�ساف امل�سرتكة بني الرجال والن�ساء
العقل والعّفة، ويدخل حتت كل من هذين الأ�صلني 

حتته  فيدخل  العقل  فاأّما  امل��دح،  من  اأو�صاف  ع��ّدة 

ال��ع��ل��م، و���ص��ف��ات��ه: امل��ع��رف��ة، واحل���ي���اء، وال��ب��ي��ان، 

وال�ّصيا�صة، والكفاية، وال�ّصدع باحلّجة، واحللم عن 

�صفاهة اجلهلة، وغري ذلك مما يجري هذا املجرى، 

الرجال  يف  مطلوبة  الأو���ص��اف  ه��ذه  اأن  يخفى  ول 

والن�صاء جميعاُ، واإن كان اأكرثها بالرجال األيق. 

• �سرف املعاين وف�سلها 
اإن املعاين من الألفاظ مبنزلة الأبدان من الّثياب، 

حت�صني  وطلب  متبوعة،  واملعاين  تابعة،  فالألفاظ 

الألفاظ اإمنا هو لتح�صني املعاين، بل املعاين اأرواح 

وعليها  و�صعت  لأجلها  ال��ت��ي  وغايتها  الأل��ف��اظ 

ُبنيت، فاحتياج �صاحب البالغة اإىل اإ�صابة املعنى 

اأ�صّد من احتياجه اإىل حت�صني اللفظ، لأنه اإذا كان 

اأ�صلوب  املعنى �صوابًا واللفظ منحّطًا �صاقطًا عن 

ال�صورة  امل�صّوه  كالإن�صان  الكالم  كان  الف�صاحة 

الّروح فيه، واإذا كان املعنى خطاأ كان  مع وجود 

الكالم مبنزلة الإن�صان املّيت الذي ل روح فيه، ولو 

كان على اأح�صن ال�ّصور واأجملها.

امل�سدر: موقع �صطور
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اإجنازات  حتقيق  يف  ورغبتي  حما�سي  اإليها 

اأفتخر بها خالل حياتي امل�ستقبلية.

له  ملا  �سالتي،  النفطي  القطاع  يف  راأيت  وقد 

اإذ  الوطني،  القت�ساد  يف  كبرية  اأهمية  من 

ُيعّد ع�سب احلياة يف الكويت، كما اأن العمل 

من  الكثري  ال�سخ�ص  يك�سب  القطاع  هذا  يف 

فيه  الوظائف  اإن  حيث  والقدرات،  املهارات 

تتميز بالحرتافية الكبرية.

• اإىل اأي مدى مل�صٍت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

وم��ا تخ�ص�صك  اأن���ٍت،  م��ن  ت��ع��ارف..  بطاقة   •
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

بزة نا�سر عبدالعزيز مبارك بن نا�سر، حا�سلة 

املالية  واملن�ساآت  التمويل  بكالوريو�ص  على 

اخرتته  التخ�س�ص  وهذا  الكويت،  جامعة  من 

بعناية ودقة ملا له من اأهمية كبرية وجمال عمل 

وا�سع يف اأي موؤ�س�سة اأو �سركة.

• ما طبيعة العمل الذي توؤدينه بال�رشكة؟
التن�سيق  ق�سم  يف  مراقب  بوظيفة  اأعمل 

اخلارجي، التابع للدائرة التجارية، وطبيعة 

عملي تقوم على تطبيق قانون املناق�سات من 

والعقود  ال�سراء  طلبات  على  التدقيق  خالل 

واأخذ موافقات اللجان املعنية.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
الكثري من  اأحمل  تخرجت من اجلامعة واأنا 

للو�سول  يدفعني  والطموحات،  الأحالم 

من وجهة نظري ال�سخ�سية، اأرى اأن الدرا�سة 

الفرد  وتوؤهل  العلم،  ملبادئ  توؤ�س�ص  النظرية 

وهي  ــررة،  ــك واملُ النمطية  الأخــطــاء  لتفادي 

احلرفية  عليه  تبني  اأن  ُيكن  الــذي  الأ�سا�ص 

ل  معمقة  درا�سة  وبــدون  العمل،  يف  واملهنية 

يكن اأن يتقن الفرد العمل.

الفرد  ت�سقل  التي  فهي  العملية،  احلياة  ــا  اأم

البتكار  على  وُت�ساعده  واخلــربات،  بالتجارب 

والتطوير والطالع والتحديث امل�ستمر والتدريب 

على الأعمال املختلفة يف جمال تخ�س�سه.

جمال  يف  تواجهك  ال��ت��ي  التحديات  اأه���م  م��ا   •
العمل؟ وكيف تتغلبني عليها؟

قيا�سي  وقت  ويف  عالية  بدقة  الأعمال  اإجنــاز 

وهذا  تواجهنا،  التي  التحديات  راأ�ــص  على 

الأمر يتطلب التطّور ب�سكل م�ستمر ودائم يف كل 

جمالت العمل.

اخلطاأ،  ن�سبة  وتقليل  ذلك،  حتقيق  اأجل  ومن 

بزة بزة 

ناصر ناصربن  بن 

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ�ــســرة  اأفـــراد 

ــه عـــن قـــــرب، واحلـــديـــث  ــي عــل

املهنية  اجلـــوانـــب  بــعــ�ــص  عــن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

عملي يتناسب 

مع رغبتي الدائمة 

في البحث والتعّلم 

وتطوير الذات

وجوه
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السفر هوايتي 

المفضلة وأستمتع 

باكتشاف أماكن جديدة 

وجمع التذكارات

من  املُ�ستخدمة  النماذج  تعبئة  عملية  ت�سهيل 

قمت  حيث  التجارية،  الدائرة  يف  زمالئي  قبل 

واإ�سافة  البنود  لالإجابة على  اإر�سادات  بو�سع 

املن�سدلة  القائمة  يف  النموذجية  الإجابات 

)Dropdown List( بالنماذج.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
روؤيتي يف هذا ال�ساأن تعتمد على ال�ستمرار بالتعّلم 

التغريات  من  جديد  هو  ما  كل  على  والطالع 

دائمة على  ب�سفة  اطلع  ولذلك  والعملية،  العلمية 

النموذجية،  والإدارة  الذات،  تطوير  حما�سرات: 

املو�سوعات  من  وغريها  العمل،  يف  والإيجابية 

التي لحظت انعكا�سها ب�سدة على عملي.

يف  حتقيقه  تودين  ال��ذي  وم��ا  طموحاتك،  ما   •
امل�صتقبل؟

يف  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  اإىل  اأطمح 

اإىل  املالية، ومنها  التمويل واملن�ساآت  تخ�س�ص 

العلم،  تلقي  ال�ستمرار يف  اأحب  الأعلى، حيث 

بجانب اكت�سابي للخربات العملية.

• ما هواياتك، وهل حتر�صني على ممار�صتها؟
اأ�ستمتع  حيث  ال�سفر،  هي  املف�سلة  هوايتي 

بجمع  واأ�سعد  جديدة،  اأماكن  باكت�ساف 

تذكارات جميلة من اأماكن خمتلفة.

يتم و�سع خطة �سنوية لالأهداف، وجتربة عدة 

طرق حمتملة لإيجاد اأف�سل احللول.

اجلماعي،  والعمل  الواحد  الفريق  روح  وبف�سل 

املبا�سرين،  الــروؤ�ــســاء  وت�سجيع  ومُب�ساعدة 

واملديرين،  الفرق  وروؤ�ساء  الأوائــل،  كاملراقبني 

يتم التغلب على التحديات التي يكن اأن تواجهنا.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
نعم، اأ�سعر بالر�سا التام عن عملي، فهو يتنا�سب 

وتطوير  والتعّلم  البحث  يف  الدائمة  رغبتي  مع 

اأحقق  اأنني  وظيفتي  خالل  من  واأ�سعر  الذات، 

اإجنازات متتالية �ستقودين اإىل م�ستقبل واعد.

يف  بتحقيقها  قمٍت  التي  الإجن���ازات  اأه��م  ما   •
جمال العمل؟

اإعداد "دليل ق�سم التن�سيق اخلارجي املخت�سر" 

من اأهم الإجنازات التي �ساركت فيها، وهو دليل 

يقدم للمعينني اجلدد يف الق�سم، كما �ساركت يف 

  ال�صفر من هوايات الزميلة بزة

على  احر�ص  التي  الهوايات  اأمتع  من  وال�سفر 

ممار�ستها ب�سكل دوري، ولكن بعد تفكري طويل 

جدول  وو�سع  املختلفة،  البدائل  ودرا�سة 

للرحالت ب�سكل منظم.

• هل هناك اإجناز مبجال ممار�صة الهوية؟ وما هو؟
جديدة  اأمــاكــن  اكت�ساف  يف  هوايتي  ب�سبب 

وتقدمي  خربتي  نقل  اأ�ستطيع  الفنادق  وجتربة 

اخلربة  وهــذه  ال�سفر،  يف  يرغب  ملن  الن�سح 

الأول  املعلومات  م�سدر  اأ�سبح  جعلتني 

عن  اإجابات  على  للح�سول  والأ�سدقاء  لالأهل 

ا�ستف�ساراتهم قبل خو�ص اأي رحلة �سفر.

• كيف توفقني بني ممار�صة الهواية والعمل؟
ثّم  ومــن  ــام،  ع كل  لل�سفر  ثابت  ــدول  ج لــدي 

اأ�ستطيع تنظيم اإجازاتي يف بداية كل �سنة دون 

اأي �سعوبة اأو معاناة.

إعداد دليل قسم 

التنسيق الخارجي 

من أهم اإلنجازات 

التي شاركت فيها
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هل تعلم ؟ 
�أن قلب �لروبيان في ر�أ�سه. 	

�أن �لج�سم �لذي يبلغ وزنه 200 كجم على  	
�سطح �لأر�ض ي�ساوي 76 كجم على �سطح 

�لمريخ.

�أن �لمعدن �لوحيد �لذي يكون في �لحالة  	
�ل�سائلة على درجة حر�رة �لُغرفة هو 

�لزئبق.

معلومات عامة
�أول من ح�سل على بر�ءة �ختر�ع للهاتف �لكهربائي، هو  	

�ألك�ساندر غر�هام.

�إندوني�سيا هي موطن �أكبر عدد من �لُم�سلمين في �لعالم. 	

نهر "�لفولغا" هو �أطول نهر في رو�سيا و�أوروبا. 	

�لغولف �لريا�سة �لوحيدة �لتي تّم ممار�ستها على �سطح �لقمر. 	

من الكويت
برج �لحمر�ء: هو برج ومجمع تجاري يتكون من 77 طابقًا، 

وُي�سنف كاأطول ناطحة �سحاب بالكويت وفي �لمرتبة 23 على 
م�ستوى �لعالم وفقًا لإح�سائية تّمت خالل 2016.

تّمت عمليات بناء �لبرج بمتو�سط طابق كل 9 �أيام، و�كتمل 
�لم�سروع في 17 �أغ�سط�ض 2010.

شخصيات
 يوهان كارل فريدريك غاو�ض:

ُيعّد و�حدً� من �أهم ثالثة علماء في تاريخ علم �لريا�سيات، حتى �أطلق عليه �أمير �لريا�سيات.

ولد في 30 �أبريل 1777م بمدينة "برون�سفايغ" في �ألمانيا، ونبغ في �لريا�سيات، وقام باكت�سافات ُمهمة فيها، حيث �أنهى �أحد كتبه 
عام 1798، ولم يكن عمره يتجاوز �لـ 21 عامًا.

في عام 1831، تعاون مع �أ�ستاذ �لفيزياء �لألماني فلهيلم فيبر، حيث �كت�سفا معارف جديدة حول �لمغناطي�سية، و�سنعا �أول تيليغر�ف 
كهروميغناطي�سي عام 1833.

توفي في 23 فبر�ير 1855، بعدما �ساهم بالكثير من �لأعمال في نظريات �لأعد�د و�لإح�ساء و�لتحليل �لريا�سي، و�لهند�سة 
�لتفا�سلية، وعلوم: "�ل�ستاتيكا"، و�لفلك، و�لب�سريات.

كلمات
�لوجه �لمبت�سم، هو �أقوى خطاب تو�سية يحمله  	

�ساحبه. 

فعل �لخير مع ناكر �لجميل مثل �إلقاء ماء �لورد  	
في �لبحر.

كثيرً� ما نرى �لأ�سياء على غير حقيقتها لأننا  	
نكتفي بقر�ءة �لعنو�ن.
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تعيين  	 على  يو�فق  �لوطنية"  "�لبترول  �إد�رة  مجل�ض 
لل�سوؤون  �لمنتدب  للع�سو  نائبًا  �لب�سيري  �لعزيز  عبد 

�لمالية و�لإد�رية.

�لتلوث  	 على  �لق�ساء  بعنو�ن  محا�سرة 
�لقاها  �لكبريت  من  �لتخل�ض  بو��سطة 

�ل�سيد �أرنولد من د�ئرة �لتخطيط.

�لوطنية: عدد نوفمبر 1977
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