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کلمۀ العدد المحتویات

ملتقى تقنية 
المعلومات

ال تخف من 
الفشل!

لقاء مع.. 
وضحة الخطيب

خلود �سعد املطريي

اإجناز للمراأة

العامل يف »البرتول الوطنية« بالرعاية  الن�صائي  يحظى العن�رش 

بلدها  تنمية  يف  امل��راأة  بدور  توؤمن  التي  ال�رشكة،  اإدارة  قبل  من 

وتقدمه وازدهاره، وتعمل جاهدة على تذليل ال�صعوبات التي قد 

كل  لها  تقدم  اأن  على  ذلك  �صبيل  يف  وحتر�ص  طريقها،  تعرت�ص 

اأ�صكال الدعم وامل�صاندة.

ت�صعى لوائح ونظم ال�رشكة اإىل عدم التمييز بني الرجل واملراأة، 

وهي لوائح م�صتمدة اأ�صا�صًا من نهج دولتنا احلبيبة، الذي مينح 

لكليهما حقوقًا وواجبات مت�صاوية، ويبقى معيار التميز بعد ذلك 

اأداء  املوظفة، من اجتهاد يف  اأو  املوظف  يبذله  مرهونًا مبدى ما 

البتكار،  لروح  وامتالك  ال��ذات،  تطوير  على  وحر�ص  الأعمال، 

والتعاون مع الزمالء الآخرين.

وعرب �صل�صلة من برامج التدريب والتاأهيل، حتر�ص ال�رشكة على 

قدراتهم،  لتعزيز  اجلن�صني،  من  منت�صبيها  اأمام  الفر�ص  اإتاحة 

للمتغريات  مواكبًا  اجلميع  ي�صبح  بحيث  اإمكاناتهم،  وتطوير 

ال�صناعة  ه��ذه  وال��غ��از،  النفط  �صناعة  �صعيد  على  املت�صارعة 

بركب  اللحاق  ع��ن  يتقاع�ص  مل��ن  فيها  م��ك��ان  ل  ال��ت��ي  احل��ي��وي��ة، 

التطوير والتحديث.

لنموذج  اأيديكم من جملة »الوطنية«، نعر�ص  الذي بني  العدد  يف 

م�رّشف من مناذج املراأة العاملة يف ال�رشكة، هي الزميلة و�صحة 

اخلطيب، مديرة دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة ميناء الأحمدي، 

)فرع  الغاز  م�صنعي  جمعية  لرئا�صة  موؤخرًا  انتخابها  مت  التي 

جمل�ص التعاون اخلليجي(، لتكون بذلك اأول امراأة، واأول كويتية 

تتوىل هذا املن�صب.

اإنه اإجناز يح�صب ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية، كما يح�صب 

اأن  علمنا  اإذا  ول�صيما  اخل�صو�ص،  وجه  على  الن�صاء  للعامالت 

عاملية  جلمعية  امتداد  هو  اخلطيب،  ترتاأ�صه  باتت  ال��ذي  الفرع 

عريقة، تاأ�ص�صت يف الوليات املتحدة الأمريكية قبل اأكرث من 100 

عام. 
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ال  احليوية  واملن�ساآت  املباين  يف  االأمنية  االإجراءات 

اآن  يف  هدفني  توؤدي  اإذ  �سرورة،  هي  بل  ترفاً،  تعد 

وكذلك  الب�سري،  العن�سر  بحماية  تقوم  فهي  واحد، 

احلفاظ على اأ�سرار العمل.

يف هذا التحقيق تقف »الوطنية« على متطلبات حماية 

مكاتب االإدارة العليا واملوظفني من خمتلف الدرجات 

الوظيفية، واللباقة يف التعامل مع الزوار، وذلك من 

االأم��ن  فريق  عمل  اآلية  على  ال�سوء  ت�سليط  خ��ال 

اخلا�ص باملبنى الرئي�سي، ونظام تق�سيم العمل الذي 

ي�ستمر على مدار 24 �ساعة. 

ق�صة الغالف

واجهة الشركة
أمن المبنى الرئيسي

فايز المطيري: 

ارنا بما  استقبال ُزوَّ

يتناسب مع مكانة

“البترول الوطنية” 
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موظفو الأمن موجودون دائمًا ل�صتقبال واإر�صاد الزائرين

أمن المبنى الرئيسي 

ال يحتمل الخطأ 

فالمبنى يضم 

مكاتب اإلدارة العليا 

تقدير االإدارة

املبنى  يف  الأمن  �صباط  رئي�ص  مع  بداية  ننطلق 

يوؤكد  الذي  الديحاين،  فواز  بالوكالة  الرئي�صي 

اأن اجلهد الذي يقوم به الفريق اخلا�ص املكلف 

تقدير  كل  حمل  هو  الرئي�صي  املبنى  باأمن 

دائرة  ومن  العليا،  الإدارة  قبل  من  واحرتام 

الأمن والإطفاء، وجميع دوائر وفرق العمل يف 

ال�رشكة، حيث اأن الإجراءات الأمنية يف املباين 

اإمنا  العام مل تعد ترفًا  بال�صاأن  التي لها عالقة 

اأ�صبحت �رشورة، وهي توؤدي هدفني يف اآن معًا، 

الب�رشي  العن�رش  حماية  على  تقوم  جهة  فمن 

والأ�رشار وال�صخ�صيات العتبارية، اإىل جانب 

التعامل بود وحمبة مع الزوار، واإبقاء اأ�رشار 

العمل واملعلومات احل�صا�صة اآمنة، فمن املعلوم 

اأن اأي اخرتاق اأمني اأو معلوماتي يلحق �رشرًا 

بالغًا، ويرتك تبعات كارثية وب�رشية ومالية على 

املدى القريب، وكذلك البعيد.

خ�سو�سية املبنى

وحول خ�صو�صية املبنى الرئي�صي مبا اأنه ي�صم 

ال�رشكة،  تخ�ص  ووثائق  العليا  الإدارة  مكاتب 

اإ�صافية على  وهل يرتتب على ذلك م�صوؤوليات 

الفريق يقول �صابط اأمن اأول عبداهلل الفودري، 

اخلام�ص  ال���دور  زوار  على  يكون  الرتكيز  اإن 

الإدارة  مكاتب  تتواجد  حيث  خ��ا���ص،  ب�صكل 

املعنيني  الأ�صخا�ص  مع  التوا�صل  ويتم  العليا، 

للتاأكد من وجود موعد م�صبق اأو رغبة مبقابلة 

التنفيذي  الرئي�ص  قبل  م��ن  املعني  ال�صخ�ص 

م�صوؤوليات  وم��ن  التنفيذي،  الرئي�ص  ون��واب 

العليا  الإدارة  زوار  هويات  من  التاأكد  الفريق 

وحقائبهم، واإذا ما احتاج الأمر نقوم بتفتي�ص 

حقائبهم.

فريق  عن  الرئي�صي  امل�صوؤول  هو  وب�صوؤاله من 

العمل داخل املبنى؟ يجيب الفودري اإن امل�صوؤول 

الأمن،  �صباط  رئي�ص  هو  الفريق  عن  الرئي�صي 

فريق  رئي�ص  مع  التوا�صل  عن  امل�صوؤول  وه��و 

الطوارئ، وهذا يعطي  الأمن والإطفاء يف حال 

خ�صو�صية للمعنيني باأمن املبنى الرئي�صي. 

بوابات الكرتونية

�صابط  البلو�صي  عبداهلل  ي�صري  ال�صدد،  هذا  يف 

اأول، بخ�صو�ص املتطلبات الأولية حلماية  اأمن 

ال��ب��واب��ات  وج����ود  اأن  اإىل  ال��رئ��ي�����ص��ي،  امل��ب��ن��ى 

الأ�صخا�ص  دخ��ول  من  كثريًا  ح��ّد  الإلكرتونية 

دخ��ول  وتنظيم  ت�����ص��اري��ح،  يحملون  ل  ال��ذي��ن 

و�صهولة،  بي�رش  املق�صود  امل��ك��ان  اإىل  ال���زوار 

ال��ورق  ا�صتخدام  من  احل��د  يف  الطموح  ويبقى 

وت�صاريح الدخول، وذلك عرب نظام اأكرث تطورًا 

لي�صيف  البعيد،  امل��دى  على  املعلومات  يوثق 

على  اأي�����ص��ًا  اأول  اأم���ن  �صابط  اجل���الوي  خ��ال��د 

على  واحل��ف��اظ  احل��ر���ص  اأن  نف�صه،  ال�صعيد 

ما  ال��دائ��م،  هاج�صنا  وال���زوار  املوظفني  جميع 

اأمنية  لإج���راءات  املبنى  يخ�صع  اأن  ي�صتوجب 

م�صتمرة على مدار 24 �صاعة.

خ�سو�سية العمل

على  يقت�رش  ال��ف��ري��ق  ع��م��ل  ك���ان  م��ا  واإذا 

عمل  م��ه��ام  ل��ه  ي��وج��د  اأم  الرئي�صي،  املبنى 

يف  يرتكز  عملنا  اإن  البلو�صي  يقول  اأخ��رى، 

حيث  فقط،  الوطنية  وبيت  الرئي�صي  املبنى 

 طبيعة عملنا تتطلب 

جهوداً مضاعفة 

تترجم مقولة العمل 

بروح الفريق الواحد
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من  واأول  ال�رشكة،  واجهة  اأننا  لأدراكنا  ووّد 

يق�صدنا زوار املبنى الرئي�صي من كافة �رشائح 

يف  تواجهنا  التي  ال�صعوبات  وم��ن  املجتمع، 

اأو  ال��دخ��ول  بع�ص الأح��ي��ان ع��دم فاعلية ك��رت 

البوابة اللكرتونية، خ�صو�صًا  وجود عطل يف 

يف  واأي�صًا  ال�رشكة،  خ��ارج  من  زوار  بوجود 

ا�صم  عن  ي�صاألون  زوار  ياأتي  الأح��ي��ان  بع�ص 

�صخ�ص ل يعرفون يف اأي فريق اأو دائرة يعمل«.

جمهور  م��ع  نتعامل  اأن��ن��ا  اجل���الوي  وي�صيف 

عالية،  ب��اأخ��الق  وم��وظ��ف��ني  زوار  م��ن  وا���ص��ع 

ونحن ندرك اأننا واجهة ال�رشكة، ويجب اإعطاء 

من  املبنى  اإىل  ال��داخ��ل��ني  جلميع  جيد  انطباع 

موظفني وزوار، مبا يتنا�صب مع خ�صو�صية اأن 

الإدارة العليا تقع يف املبنى. 

وبخ�صو�ص نظام املناوبات وتقييم هذا النظام، 

نظام  اأن  عبداهلل  �صامل  اأول  اآم��ن  �صابط  يقول 

املناوبات يخ�صع للعدالة لأنه يتم ب�صكل دوري 

بني اجلميع بدون ا�صتثناءات، حيث توجد اأربع 

على  تعودنا  وقد  ال�صاعة،  م��دار  على  مناوبات 

التاأقلم مع هذا النظام حيث اأن اجلميع يناوب 

يف خمتلف الأوقات بدون اأي ازعاج«.

تطوير اآلية العمل

يتابع عبداهلل قائاًل: »رمبا يتم ا�صتحداث بوابة 

الغريبة  والأج�صام  املعادن  عن  للك�صف  خا�صة 

ت�صتدعي  اأية �صكوك  الأمن  يف حال راود رجال 

التفتي�ص، اأو من خالل الكا�صف اليدوي«.

املبا�رش  امل�����ص��وؤول  ه��و  الأم���ن  �صباط  رئي�ص 

جميع  معه  ونناق�ص  للجميع  والأخ��ري  الأول 

املبنى،  ب��اأم��ن  املتعلقة  والآراء  الق��رتاح��ات 

احلقيقي  ب�صقيها  ال���ط���وارئ  ح����الت  ويف 

حالة  اإىل  ح��ال��ة  م��ن  ذل��ك  يختلف  وال��وه��م��ي 

خا�صة  فرق  اأمنها  على  ي�رشف  امل�صايف  اأن 

بها، ويتابع اجلالوي اأنه اإ�صافة اإىل طبيعة 

عملنا يف املبنى الرئي�صي نقوم بدوريات ليلية 

ونراقب  الوطنية،  ببيت  املحيطة  املنطقة  يف 

حال  ويف  املنطقة،  ع��ن  الغريبة  ال�����ص��ي��ارات 

وجود حفالت واأطفال نوفر اأف�صل الظروف 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأم��ن��ه��م، ون��ت��اأك��د م��ن وج��ود 

ي�صتخدمون  الذين  لالأطفال  �صحية  بطاقات 

امل�صابح.

يتمتع مبيزات وحوافز  الفريق  اإذا كان  وفيما 

اأن  اإىل  واجل���الوي  البلو�صي  ي�صري  اإ�صافية، 

العمل  ع��ن  يختلف  امل��ن��اوب��ات  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل 

الروتيني، اإذ اأن احلفاظ على اأمن املبنى يتطلب 

اأيام  ذلك  يف  مبا  �صاعة،   24 م��دار  على  تواجدًا 

وهذا  والأع��ي��اد،  الر�صمية  والإج����ازات  العطل 

يرتتب عليه حوافز وميزات تتنا�صب مع طبيعة 

العمل.

اآلية املراقبة

وحول اآلية عمل كامريات املراقبة املوجودة يف 

املبني وهل هي كافية، يقول البلو�صي اأنه بعد 

اأ�صبح  الإلكرتونية  البوابات  نظام  ا�صتحداث 

الكامريات  وتغطي  فاعلية  اأكرث  املراقبة  نظام 

اأن  حيث  للمبنى  الكلية  امل�صاحة  م��ن   %85
وامل��م��رات تخ�صع  وامل��خ��ارج  امل��داخ��ل  جميع 

كي  املوظفني،  مكاتب  ع��دا  ما  حمكمة  لرقابة 

كما  اخل�صو�صية،  ح�صاب  على  ذل��ك  يكون  ل 

ك��اٍف يف  النظام  اأن  يوؤكد اجل��الوي من جانبه 

ما ح�صلت م�صتجدات يف  واإذا  الوقت احلايل، 

من  والنقا�ص  للتقييم  يخ�صع  فهذا  امل�صتقبل 

قبل املعنيني.

اإجراءات كافية

وعن الإجراءات املتخذة والآلية املتبعة حلماية 

املبنى، يذكر اجلالوي والبلو�صي اأنها كافية، 

ح��ي��ث ت��ت��ك��ام��ل ج��ه��ود ال���ك���ادر ال��ب�����رشي مع 

الأ�صا�صي،  ال��ه��دف  خلدمة  التقني  العن�رش 

ويف  جدواها،  واأثبتت  ناجحة  املتبعة  والآلية 

حال �صاورتنا اأي �صكوك ندقق على احلقائب 

يدويًا، وي�صيفان »لدينا تعليمات �صارمة ملنع 

ال��دوام  انتهاء  بعد  املبنى  اإىل  اأح��د  اأي  دخ��ول 

جميع  اإغ��الق  من  ونتاأكد  باتًا،  منعا  الر�صمي 

من  م�صاًء  اخلام�صة  ال�صاعة  بعد  ال��ب��واب��ات 

الإدارة  ومكاتب  املبنى  على  احلر�ص  منطلق 

العليا، كما نقوم بجولت ليلية ملراقبة املبنى«.

جمهور وا�سع

حول ال�صعوبات التي قد تعرت�ص عملهم، يقول 

بكل وحمبة  ن�صتقبل اجلميع  »نحن  اجلالوي: 

الفودري: من مسؤوليات 

الفريق التأكد من 

ار اإلدارة  هويات زوَّ

العليا وحقائبهم

البلوشي: البوابات 

اإللكترونية حّدت من 

دخول األشخاص الذين 

ال يحملون تصاريح

روح الفريق الواحد

ي��وؤك��د م��دي��ر دائ���رة الأم���ن والإط���ف���اء فايز 

جهودًا  تتطلب  عملهم  طبيعة  اأن  امل��ط��ريي 

م�����ص��اع��ف��ة ت���رتج���م م��ق��ول��ة ال��ع��م��ل ب���روح 

اأمن  اأن احلفاظ على  الواحد، لطاملا  الفريق 

املبنى الرئي�صي ل يحتمل اخلطاأ مبا له من 

اإبقاء اأ�رشار ال�رشكة  خ�صو�صية، من جهة 

يف ماأمن من اأي خماطر، اإ�صافة اإىل ا�صتقبال 

لئقة  ب�صورة  وال�صخ�صيات  ال��زوار  كبار 

»ال��ب��رتول  ل���  املرموقة  املكانة  م��ع  تتنا�صب 

امل�صتويني  على  مرموقة  ك�رشكة  الوطنية« 

الإقليمي والدويل. 

العمل،  �صري  متابعة  على  الفريق  ويحر�ص 

اخلا�صة  الأمنية  الإج����راءات  م��ن  وال��ت��اأك��د 

ب�صالمة املبنى على مدار ال�صاعة، من خالل 

الأم��ن  دائ��رة  مدير  مع  امل�صتمر  التوا�صل 

الأم��ن والإط��ف��اء،  والإط��ف��اء، ورئي�ص فريق 

ل��و���ص��ع��ه��م��ا ب�����ص��ورة احل���ال���ة الأم���ن���ي���ة يف 

الن�صح  وتلقي  الفريق،  عمل  واآلية  املبنى، 

والإر�صادات منهما ب�صكل دائم.
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اأمن املبنى الرئي�صي يوؤدي دورًا هامًا يف ان�صيابية احلركة والنظام يف املبنى

واملوظفني  املن�صاآت  بحماية  يقوم  الأمن جهاز 

ومقدرات الدولة جلميع القطاعات، لذلك تعترب 

اأداء  وت��ط��ور  لنه�صة  اأ�صا�صية  الوظيفة  ه��ذه 

العمل ليتناغم مع روؤية واأهداف املن�صاأة. 

الأمن  رجل  مع  املوظف  تعاون  اأن  �صك  ول 

ي��ع��ك�����ص م����دى ث��ق��اف��ة و����ص���ل���وك امل���وظ���ف، 

مهم  واج����ب  الأم����ن  لتعليمات  والم��ت��ث��ال 

وفقًا  جميعًا  به  نتحلى  اأن  يجب  وح�صاري 

للوائح التنظيمية التي حتددها املن�صاأة مثل:

1- اإبراز الهوية ب�صكل وا�صح.
2- النتظام يف عملية الدخول واخلروج عند 

البوابات.

3- المتثال للتفتي�ص اإذا تطلب الأمر. 
4- عدم الوقوف يف الأماكن الغري خم�ص�صة 

للوقوف

التنقل  اأث��ن��اء  امل��ح��ددة  بال�رشعة  التقيد   -5
داخل املن�صاأة.

الأم��اك��ن  يف  ال��ك��ام��ريات  ا�صتخدام  ع��دم   -6
التي مينع فيها الت�صوير.

وال��ع��دي��د م��ن ال��ق��وان��ني وال��ت��ع��ل��ي��م��ات التي 

تختلف باختالف طبيعة عمل املن�صاأة.

اأحد  هو  الأم��ن  جهاز  اأن  نعلم  اأن  بد  ل  لذلك 

القطاع  ج�صد  م��ن  ت��ت��ف��رع  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��وم��ات 

ق�صم  اأي  ع��ن  اأهميته  تقل  ل  وال��ت��ي  النفطي، 

وردع  بالإجنازات  حافل  تاريخ  ولالأمن  اآخر، 

اأن تقف كحجر  الكثري من الأم��ور التي كادت 

فرتة  اإب��ان  القطاع  تطور  م�صرية  اأم��ام  ع��رثة 

ومن  املنطقة،  به  الذي مرت  الإقليمي  الغليان 

هذه الزاوية الأمنية �صتكون لنا كلمة يف الأعداد 

القادمة من جملة »الوطنية« الغراء.

الديحاني: التعامل 

بود مع الجميع 

وإبقاء أسرار العمل 

الحساسة آمنة

ح��ي��ث اأن ال��ت��ع��ام��ل م���ع ح����الت ال���ط���وارئ 

الدورية يختلف عن حالة الطوارئ احلقيقية، 

وحادث الطوارئ احلقيقي يختلف من حالة 

عن  يختلف  حريق  مع  فالتعامل  اأخ��رى،  اإىل 

التعامل مع ج�صم م�صبوه، ويف جميع احلالت 

اأو  الأم���ن،  �صباط  رئي�ص  مع  التوا�صل  يتم 

بقلم: خالد عبدالرزاق احل�صن

التعاون مع االأمن

رئي�ص �صباط الأمن بالوكالة، وهو بدوره من 

على  حالة  كل  مع  التعامل  اآلية  بتقييم  يقوم 

حدة.

كلمة اأخرية

بال�صكر  املبنى  ب��اأم��ن  املكلف  ال��ف��ري��ق  ت��وج��ه 

العالقات  ولدائرة  ال�رشكة،  يف  العليا  ل��الإدارة 

العامة والإعالم، حلر�صها على ت�صليط ال�صوء 

على طبيعة عمل الفريق، وبال�صكر كذلك ملدير 

دائرة الأمن والإطفاء فايز املطريي على الدعم 

اأكمل  على  بعملنا  نقوم  ك��ي  لنا  يقدمه  ال��ذي 

وجه.

الجالوي: الحرص 

والحفاظ على جميع 

ار  الموظفين والزوَّ

هاجسنا الدائم

وكذلك وجهوا ال�صكر جلميع الزمالء يف املبنى 

على  الوظيفية  املنا�صب  ك��اف��ة  م��ن  الرئي�صي 

تعاملهم الراقي مع رجال الأمن، لتاأدية مهامهم 

لهدف  جميعًا  نعمل  اأننا  حيث  و�صهولة،  بي�رش 

يف  الوطنية  البرتول  �رشكة  م�صلحة  هو  واح��د 

نهاية املطاف. 
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حققت م�سفاة ميناء االأحمدي نتائج اأعمال متميزة عن ال�سنة 

املالية 2017/2016، بعد جناحها يف تنفيذ عدد من املبادرات 

واملمار�سات املثلى، التي انعك�ست على حتقيق اأهداف خف�ص 

التكاليف، وحت�سني ربحية امل�سفاة، لت�سل االأرباح ال�سافية 

اإىل 700 مليون دوالر، وتزيد م�ساهمة م�سفاة ميناء االأحمدي 

يف االأرباح الكلية لل�سركة، مبا يتجاوز %8.

من�ص�آت نفطية

مبادرات وممارسات 

مثلى نجحت في 

خفض التكاليف 

وتحقيق الربحية

إنجازات ُمشّرفة 
حققتها مصفاة ميناء األحمدي

زيادة سعة وحدة مرافق استيراد الغاز المسال تسفر عن أرباح كبيرة

زيادة نسبة المعالجة في وحدة التكسير بالهيدروجين إلى %96.5

إنتاج مادة البتيومين من مصادر نفطية جديدة لتأمين االحتياج المحلي

قسم تخطيط العمليات قاد عدداً من المبادرات لتحقيق الربحية

تحويل الغاز الحمضي من مصفاة الشعيبة إلى مصفاة األحمدي

فحص المعدات أسفر عن تأجيل اإلطفاء الكامل لمصنع الغاز

ر إلى وزارة الكهرباء والماء خفض حرارة وقود الزيت الُمصدَّ

تجنب حرق الغاز البترولي المسال لوحدة التكسير بالعامل السائل الحفاز 

استثمار الغازات المنبعثة من وحدة استخالص الكبريت من المتخلف الجوي
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فخر واعتزاز

املطريي  غازي  حممد  التنفيذي  الرئي�ص  اأعرب 

عن فخره واعتزازه باإجنازات امل�صفاة، واأ�صاد 

بفرق العمل بها، و�صكر اإدارة امل�صفاة ومدراء 

واأنه  به،  يحتذى  منوذج  اأنها  موؤكدًا  الدوائر، 

يتطلع ملزيد من الإجنازات على م�صتوى جميع 

مواقع ال�رشكة. 

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

اجلماعي،  العمل  اأن  الديحاين  فهد  للم�صفاة 

جميع  جهود  وت�صافر  الواحد،  الفريق  وروح 

موظفي امل�صفاة، كان له الأثر الأكرب يف حتقيق 

امتد  والتي  م�رشفة،  ب�صورة  امل��ب��ادرات  ه��ذه 

دول��ة  م�صتوى  على  منها  لعدد  اجليد  امل���ردود 

وامل�صتمر  الآم��ن  الت�صغيل  مثل  ككل،  الكويت 

احتياجات  تغطي  وال��ت��ي  البيتومني،  ل��وح��دة 

ال�صوق املحلية. 

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ص��ت��ع��ر���ص ع�����ددًا م���ن امل���ب���ادرات 

ع��ادت  وال��ت��ي  بامل�صفاة،  املثلى  وامل��م��ار���ص��ات 

مبردود جيد على نتائج اأعمال امل�صفاة وتطور 

فر�ص الربحية. 

 ال�سعة االإنتاجية

ي�صتعر�ص عبدالعزيز اخلباز من ق�صم الهند�صة 

الفنية  اخل��دم��ات  ب��دائ��رة  ال��غ��از،   – والت�صنيع 

الطبيعي  ال��غ��از  ا�صترياد  م��راف��ق  تعزيز  �صبل 

امل�صال يف امل�صفاة، م�صريًا اإىل اأن الغاز الطبيعي 

اأ���ص��ا���ص��ي��ًا  م�����ص��درًا  يعترب    )LNG( امل�����ص��ال 

ال��الزم��ة  بالطاقة  ال��ك��ه��رب��اء  حم��ط��ات  ل��ت��زوي��د 

لتوليد الكهرباء، وقد مت ت�صغيل وحدة مرافق 

 2009 عام  يف  امل�صال  الطبيعي  الغاز  ا�صترياد 

الوقود  غاز  �صبكة  الغاز يف  يتم حقن هذا  حتى 

اإىل  التوجيه  عملية  تتم  ث��م  وم��ن   ،)HPFG(

خمتلف حمطات الكهرباء.

الغاز  على  الكبري  لالإقبال  نظرًا  اأن��ه  وي�صيف 

اقت�صادية  عوامل  عدة  ب�صبب  امل�صال  الطبيعي 

 ،)Gas Oil( منها اأنه اأقل تكلفة من زيت الغاز

الغازية  النبعاثات  كون  بيئية  لعوامل  واأي�صا 

اأقل  امل�صال  الطبيعي  الغاز  ح��رق  عن  الناجتة 

�رشرًا من النبعاثات الغازية الناجتة عن حرق 

زيت الغاز يف توربينات حمطات الكهرباء، فقد 

قامت ال�رشكة بالتعزيز الأول �صنة 2014 ومتت 

 500 الوحدة من  الإنتاجية لهذه  ال�صعة  زيادة 

مكعب  قدم  مليون   690 اإىل  مكعب  قدم  مليون 

فو�صتلر  �رشكة  مع  بالتعاون  وذل��ك  اليوم،  يف 

زيادة  2016 متت  عام  ال�صت�صارية. ويف  ويلر 

690 مليون قدم مكعب  ال�صعة مرة اأخرى من 

اليوم،  750 مليون قدم مكعب يف  اإىل  اليوم  يف 

ومع اتخاذ كافة الإج��راءات للتاأكد من �صالمة 

عمليات الت�صغيل مع هذه ال�صعة اجلديدة. 

ال��زي��ادة  تنفيذ  م��ع  اأن����ه  اإىل  اخل��ب��از  وي�����ص��ري 

ربحية  قيمة  ترتفع  اأن  املنتظر  م��ن  الأخ���رية، 

امل�صفاة مبقدار 40 مليون دولر يف ال�صنة.

نّفذت م�صفاة الأحمدي العديد من املبادرات واملمار�صات املثلى الناجحة

معاجلة النفط

ي�صري املهند�ص اأحمد احلربي من ق�صم هند�صة 

مبادرة  اإىل  الفنية  اخلدمات  بدائرة  الت�صنيع 

التك�صري  وح��دة  يف  النفط  معاجلة  ن�صبة  زي��ادة 

ت�صتهدف  وال��ت��ي  امل�صفاة،  يف  بالهيدروجني 

ال��ذي  امل��ع��ال��ج،  غ��ري  ال��ن��ف��ط  ك��م��ي��ات  تخفي�ص 

ان�صداد  اإىل  توؤدي  عديدة  �صوائب  على  يحتوي 

هذه  عمل  �صالمة  على  وت��وؤث��ر  امل��ع��دات،  بع�ص 

الوحدة.

الأح��م��دي  ميناء  م�صفاة  اأن  احل��رب��ي  وي��وؤك��د 

امل��ع��ال��ج من  ال��ن��ف��ط  زي����ادة ن�صبة  م��ن  مت��ك��ن��ت 

من  عدد  اتخاذ  بعد  وذلك   ،%96.5 اإىل   %95
عمل  �صالمة  لتاأمني  الالزمة  الفنية  الج��راءات 

هذه الوحدة، وقد بلغت الأرباح املحققة نتيجة 

لتنفيذ هذه املبادرة 4 مليون دولر.

م�سادر جديدة 

الت�صنيع  هند�صة  ق�صم  من  عبا�ص  حممد  اآي��ات 

مبادرة  ا�صتعر�صت  الفنية  اخل��دم��ات  ب��دائ��رة 

اإنتاج  لتاأمني  الأحمدي  ميناء  م�صفاة  طورتها 

خمتلفني،  م�����ص��دري��ن  م���ن  ال��ب��ت��ي��وم��ني  م����ادة 

املحلية  الكويت  دول��ة  احتياجات  لتلبية  وذل��ك 

احلقول  من  الأيو�صني  نفط  اإم��داد  توقف  بعد 

مادة  اإنتاج  من  ال�رشكة  فقد متكنت  اجلنوبية. 

مساهمة مصفاة 

ميناء األحمدي 

في األرباح الكلية 

للشركة تجاوزت %8

مردود بعض 

المبادرات تجاوز 

الشركة لينعكس على 

مستوى الكويت

9
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الغاز،  م�صنع  وح��دات  بني  امل�صرتكة  امل��ع��دات 

مل�صنع  ال�صامل  الإط��ف��اء  تاأجيل  بهدف  وذل��ك 

 2018 دي�صمرب  اإىل   2017 دي�صمرب  من  الغاز 

 345 ق��دره  مايل  بتوفري  ال�رشكة  على  عاد  مما 

مليون دولر اأمريكي.

وقود الزيت 

الفنية  اخل��دم��ات  ب��دائ��رة  الت�صنيع  مهند�ص 

الهامة،  املبادرات  اإحدى  ي�رشح  قلي  عمران 

اإح���دى  ع��ل��ى  التغلب  م��ن خ��الل��ه��ا  وال��ت��ي مت 

ل���وزارة  ال��وق��ود  ل��ت��وري��د  النوعية  امل�صاكل 

امل�صدر  اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  وامل����اء،  ال��ك��ه��رب��اء 

ال��رئ��ي�����ص��ي ل��وق��ود ال��زي��ت امل��ر���ص��ل ل���وزارة 

ميناء  م�صفاة  م��ن  ي��ك��ون  وامل����اء  ال��ك��ه��رب��اء 

املحافظة  ����رشورة  مالحظة  م��ع  الأح��م��دي، 

ومن  املطلوبة،  القيا�صية  املوا�صفات  على 

اأهمها درجة حرارة الوقود املر�صل بحيث ل 

تتعدى 72 درجة �صيليزية ح�صب املوا�صفات 

ب��ال��وزارة،  امل��وج��ودة  للتوربينات  القيا�صية 

فنية.  لأع��ط��ال  ال��ت��ورب��ي��ن��ات  تعر�صت  واإل 

وي�صيف انه لوحظ يف الآونة الأخرية ارتفاع 

مبا�رش  ب�صكل  املر�صل  الوقود  حرارة  درجه 

ب�صبب ت�صغيل امل�صفاة فوق �صعة الت�صميم، 

مم��ا دف��ع ال�����رشك��ة ل��ت��اأج��ري خ��زان��ات �صفن، 

احل��رارة  خف�ص  عمليات  يف  عليها  والعتماد 

للم�صتوى املطلوب، بكلفة تقدر ب� 5.7 مليون 

دولر اأمريكي �صنويًا.

قبل  من  فريق  ت�صكيل  مت  اأن��ه  اإىل  قلي  وي�صري 

احللول  واإي��ج��اد  ال��و���ص��ع،  ل��درا���ص��ة  امل�صفاة 

يف  تتمثل  مبادرة  اإىل  التو�صل  مت  وقد  املمكنة، 

ب��خ��اري خامل  ح���راري  م��ب��ادل  م��ن  ال�صتفادة 

وحت��وي��ل��ه اإىل م���ربد ع��رب اإع����ادة ت��دوي��ر امل��ي��اه 

بلغت  وق��د  امل��ي��اه،  معاجلة  وح��دة  م��ن  الناجتة 

تكلفة هذا امل�رشوع 0.25 مليون دولر اأمريكي 

5.7 مليون  فقط، يف حني نتج عنه توفري مبلغ 

 2017/2016 املالية  لل�صنة  اأم��ري��ك��ي  دولر 

طلب  تلبية  اإىل  بالإ�صافة  القادمة،  وال�صنوات 

العميل ب�صكل يحظى با�صتح�صانه ور�صاه. 

وذل��ك  ال��غ��رب��ي��ة،  احل��ق��ول  نفط  م��ن  البتيومني 

بالتعاون مع �رشكة نفط الكويت، ومع ارتفاع 

النفط  من  النوع  هذا  با�صتخدام  الإنتاج  تكلفة 

اإنتاج مادة  اآيات اأن امل�صفاة جنحت يف  تو�صح 

ال��ب��ت��ي��وم��ني م��ن امل��ت��خ��ل��ف اجل����وي م��ن وح��دة 

التقطري، وبذلك وفرت م�صدر اأقل تكلفة لإنتاج 

الناجتة عن هذا  الأرب��اح  البيومتني، وقد بلغت 

الإجناز 16 مليون دولر بال�صنة.

مبادرات رابحة 

العمليات  تخطيط  مهند�صة  وت�صتعر�ص 

من  عددًا  القالف  دلل  الفنية  اخلدمات  بدائرة 

تفادي  اإىل  تهدف  التي  واملبادرات  املمار�صات 

واأهم  الإنتاجية،  القدرة  انخفا�ص  اأ�صباب 

اإجنازات ق�صم تخطيط العمليات، ومنها:

التك�صري  وح��دة  متطلبات  على  املحافظة   .1
ميناء  م�صفاة  يف   )HCR( ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي 

ال�صاملة  ال�����ص��ي��ان��ة  ف���رتة  اأث���ن���اء  الأح���م���دي 

ودرا���ص��ات  اأم����ور  ع���دة  خ���الل  م��ن  للم�صفاة 

بحيث ت�صمن عدم انخفا�ص القدرة الإنتاجية 

للوحدة اأثناء ال�صيانة، ومن ثم املحافظة على 

اخلا�صة  الربحية  قدرت  وقد  الأرب��اح،  معدل 

خالل  دولر  مليون   8.5 مببلغ  املبادرة  بهذه 

نوفمرب 2016.

لت�صليم خزانات مادة  الزمنية  الفرتة  اإطالة   .2
امليثانول لل�صيانة الدورية التي كانت تتم كل 5 

تقليل  لتفادي  �صنوات   10 اإىل  لت�صل  �صنوات، 

ملادة  امل�صتخدمة  للوحدات  الإنتاجية  ال��ق��درة 

امليثانول خالل فرتة �صيانة اخلزانات، وبالتايل 

الناجتة عن هذا الإجن��از مببلغ  الربحية  قدرت 

0.65 مليون دولر يف ال�صنة.
ال�صيارات  وق��ود  ملنتج  املوا�صفات  تعديل   .3
ليتطابق مع املوا�صفات العاملية )نقطة الغليان 

النهائية لوقود ال�صيارات(، مما يوؤدي اإىل زيادة 

يف  الثمينة  املواد  اإهدار  وتفادي  الوقود،  اإنتاج 

بلغت  وقد  الربحية،  قليلة  منتجات  يف  امل�صفاة 

دولر  مليون   6.3 الإجناز  لهذا  املالية  العوائد 

يف ال�صنة.

الغاز احلم�سي 

 – والت�صنيع  الهند�صة  ق�صم  العنزي من  حامد 

الغاز بدائرة اخلدمات الفنية يو�صح اأنه نتيجة 

من  الذي   ،)1K001( املعزز  ال�صاغط  لتوقف 

خالله تتم زيادة �صغط الغاز النظيف واإر�صاله 

الأح��م��دي،  م�صفاة  يف  ال��غ��از  ف�صل  ل��وح��دات 

واإنتاج غازي الربوبان والبيوتان ذي الربحية 

العالية، فقد مت حتويل الغاز امل�صال النظيف اإىل 

خط غاز الوقود منخف�ص ال�صغط ذي الربحية 

املنخف�صة، م�صريًا اإىل اأنه مت التفاق مع م�صفاة 

ال�صعيبة لتقليل الغاز احلم�صي الداخل مل�صنع 

من  ال�صعيبة  مل�صفاة  احلم�صية  الغازات  اإزال��ة 

مليون   40 من  الكويت(  نفط  )�رشكة  امل�صدر 

مكعب  ق��دم  مليون   20 اإىل  باليوم  مكعب  ق��دم 

م�صفاة  اإىل  اللقيم  كمية  فرق  وزي��ادة  باليوم، 

بني  م��ا  هنا  املتوقع  وال��رب��ح  الأح��م��دي،  ميناء 

0.22 اإىل 2.0 مليون دولر اأمريكي �صهريًا.

فح�ص املعدات 

التفتي�ص  ق�����ص��م  م���ن  ال�����ص��ب��ي��ع��ي  ع��ل��ي  ن��ا���رش 

والتاآكل بدائرة �صمان اجلودة ي�صري اإىل اأنه مت 

اأجل فح�ص  تكنولوجيا متطورة من  ا�صتخدام 

المطيري: نفخر ونعتز 

بإنجازات المصفاة .. 

إنها مثال يحتذى به
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الغاز امل�سال 

الهند�صة  ق�صم  م��ن  غ�صنفري  ت�صنيم  وت�����رشح 

والت�صنيع كيفية جتنب حرق الغاز امل�صال خالل 

اإيقاف  نتيجة  اأن��ه  اإىل  م�صرية  ال�صيانة،  ف��رتات 

البرتويل  ال��غ��از  ف��اإن  لل�صيانة   MAFP وح��دة 

امل�صال املنتج من وحدة التك�صري بالعامل ال�صائل 

كيلو   4 مبعدل  حرقه  يتم   LPG FCC احلفاز 

ال�صغط  �صعلة  يف  �صاعة  لكل  ع��ادي  مكعب  مرت 

العايل التابع مل�صنع الغاز ب�صبب اغالق و�صيانة 

بدرا�صة  امل�صفاة  قيام  اإىل  دعا  ما  الوحدة، وهو 

�صبل تقليل احلرق يف م�صنع الغاز، حيث اأ�صفرت 

الدرا�صات عن اإمكانية امت�صا�ص الغاز البرتويل 

ال�صائل احلفاز  بالعامل  التك�صري  امل�صال لوحدة 

LPG FCC الزائد عن طريق حتويله اإىل م�صار 
غاز الوقود املنخف�ص ال�صغط من 4 اإىل 2 كيلو 

مرت مكعب عادي لكل �صاعة، مما �صاهم يف حتقيق 

عائد مادي يقدر بن�صف مليون دولر خالل فرتة 

ال�صيانة والبالغة 11 يومًا.

ا�ستثمار الغازات 

ق�صم  م��ن  ال�صرييف  يو�صف  املهند�ص  وي�����رشح 

اخلا�صة  امل��ب��ادرات  اإح���دى  الت�صنيع  هند�صة 

ا�صرتجاع  لوحدة  وال�رشيع،  الآم��ن  بالت�صغيل 

احلم�صية  الغازات  اإزال��ة  م�رشوع  يف  الكربيت 

بامل�صفاة، ويو�صح اأنه ب�صبب خلل يف ال�صاغط 

امل���ع���زز يف وح����دة ا���ص��ت��خ��ال���ص ال��ك��ربي��ت من 

ت�صغيل  بداية  منذ   )  ARD( اجل��وي  املتخلف 

الوحدة، فاإن الغازات املنبعثة من هذه الوحدة 

تذهب اإىل غاز احلرق بدًل من وحدة ا�صرتجاع 

من  عالية  ن�صبة  على  لح��ت��وائ��ه  الهيدروجني 

ال��ه��ي��دروج��ني، واإن���ت���اج غ���از ال��ه��ي��درج��ني ذي 

فريق  ت�صكيل  وبعد  العالية،  والقيمة  النقاوة 

هذه  تطوير  مت  الوطنية،  ال��ب��رتول  �رشكة  م��ن 

له،  الو�صع كما هو خمطط  املعززات واإرج��اع 

اأرب��اح ق��درت  بن�صف  مما انعك�ص على حتقيق 

وي�صيف  املا�صية.  ال�صنة  خ��الل  دولر  مليون 

اأن فريق العمل متكن من معاجلة هذا الغاز يف 

وحدة اإنتاج الهيدروجني، وحتقيق ربحية اأكرب 

قدرت مبليوين دولر خالل ال�صنة املا�صية.  

وي��و���ص��ح اإن وح���دة ا���ص��رتج��اع ال��ه��ي��دروج��ني 

على  حتتوي  التي  ال��غ��ازات  ل�صتقبال  م�صممة 

الهيدروجني،  كربيتيد  غاز  من  منخف�صة  ن�صبة 

من  املنبعثة  ال���غ���ازات  حت��وي��ل  اإىل  ي��ق��ودن��ا  مم��ا 

وح�����دة ا���ص��ت��خ��ال���ص ال���ك���ربي���ت م���ن امل��ت��خ��ل��ف 

فرتة  خ��الل  احل���رق  غ��از  اإىل   )ARD( اجل���وي 

ت��وق��ف وح���دت���ي ال��ت��ح��وي��ل امل�����ص��ت��م��ر ب��ال��ع��ام��ل 

احلفاز)CCR( مما يوؤدي اإىل تقليل كفاءة وحدة 

التك�صري الهيدروجيني )HCR( لنخفا�ص كمية 

الهيدروجني املنتج، ولكن خالل تلك الفرتة �صعى 

فريق العمل لإيجاد حلول ملعاجلة الغازات املنبعثة 

املتخلف  م��ن  ال��ك��ربي��ت  ا�صتخال�ص  وح���دة  م��ن 

الهيدروجني  غ��از  وت��وف��ري   ،)  ARD( اجل���وي 

الالزم لوحدة التك�صري الهيدروجيني، واملحافظة 

اإىل  100%، م�صريًا  على ت�صغيل الوحدة بن�صبة 

ذل��ك، وحتقيق ربحية  اإجن��از  الفريق جنح يف  اأن 

0.25 مليون دولر خالل تلك الفرتة.  
وي�����ص��ي��ف اأن����ه مت و���ص��ع اأ���ص��ل��وب ج��دي��د اآم��ن 

يف  الكربيت  ا���ص��رتج��اع  وح���دة  لت�صغيل  واأم��ث��ل 

م�صفاة  يف  احلم�صية  ال��غ��ازات  اإزال���ة  م�����رشوع 

اأيام فرتة  لتقليل عدد  اأدى  ميناء الأحمدي، مما 

اأي��ام،  �صبعة  من  ب��دًل  اأي��ام  اأرب��ع��ة  اىل  الت�صغيل 

النيرتوجني  غاز  ا�صتهالك  توقف  اإىل  بالإ�صافة 

الطريقة  الناجتة عن  املخاطر  امل�صتورد، وتقليل 

اأرباح عن هذه  التقليدية بالت�صغيل، ليتم حتقيق 

0.15 مليون دولر خالل ال�صنة  املبادرة قدرها 

املا�صية.

متابعة م�صتمرة من قبل الإدارة العليا لل�رشكة مل�صتويات الأداء يف امل�صفاة

الديحاني: العمل 

الجماعي وروح الفريق 

الواحد أساس نجاحنا



ابتكار .. شراكة .. تطوير

القلب  مبثابة  ه��ي  املعلومات  تقنية  دوائ���ر 

خ�سو�ساً  النفطي،  القطاع  ل�سركات  الناب�ص 

من  القطاع  وم��راف��ق  من�ساآت  حماية  واأن 

حماوالت القر�سنة واالخرتاق هي من �سلب 

ال�سناعة  على  للحفاظ  وعملها  اخت�سا�سها 

النفطية الكويتية مبناأى عن اأي خماطر، ومبا 

اأنه من غري امل�سموح تهديد ال�سناعة النفطية 

مب�سوؤوليات  يلقي  هذا  ف��اإن  الكويت  دول��ة  يف 

املعلومات  تقنية  ودوائر  اأق�سام  على  ج�سيمة 

املعنية يف ال�سركات التابعة ملوؤ�س�سة البرتول 

الكويتية. 

تطوير

العجمي: استراتيجية 

2040 تركز على 
االبتكار والشراكة 

لالرتقاء بالقطاع 

ملتقى تقنية المعلومات
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عبداهلل فّهاد العجمي م�صتعر�صًا ا�صرتاتيجية 2040

الدعيج: في عالم 

“انترنت األشياء” 

يمكن ربط كل األجهزة 

ببعضها البعض 

3 عنا�سر ا�سرتاتيجية
ورئي�ص  للم�صاريع،  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 

القطاع  يف  املعلومات  لتقنيات  العليا  اللجنة 

امللتقى  افتتح  العجمي،  فهاد  عبداهلل  النفطي 

ال�رشكات  يف  املعلومات  تقنية  ل��دوائ��ر  ال��ث��اين 

التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، الذي نظمته 

القطاع  يف  املعلومات  لتقنية  ال��دائ��م��ة  اللجنة 

 2040 ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م�صتعر�صًا  ال��ن��ف��ط��ي، 

هي:  رئي�صية،  ثالثة  عنا�رش  على  تركز  والتي 

امل�صتفيدة من  الدوائر  البتكار، وال�رشاكة مع 

تطوير  اإىل  اإ�صافة  القطاع،  يف  املعلومات  تقنية 

اخلدمات املقدمة لالرتقاء بعمل القطاع النفطي.

على  ت��رك��ز  ال�صرتاتيجية  اأن  العجمي  واأك���د 

الأعمال الرئي�صية يف التكرير ودعمها مبختلف 

واملحافظة  الأداء  لتح�صني  احلديثة  التقنيات 

على البيئة.

تبادل اخلربات

اأ���ص��ار م��دي��ر دائ����رة تقنية  ال�����ص��دد،  ويف ه���ذا 

ت�رشيح  يف  ال��دع��ي��ج  ع��ب��دال��ع��زي��ز   امل��ع��ل��وم��ات 

جمع  ال��ذي  الثاين  امللتقى  اأن  اإىل  »الوطنية«  ل� 

القطاع  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  دوائ����ر  م��وظ��ف��ي 

خطة طموحة

�صوف  التي  ال�صرتاتيجية  الدعيج  وا�صتعر�ص 

وهي  للبرتول،  الأعلى  املجل�ص  قبل  من  تعتمد 

خطة طموحة متتد ملدة خم�ص �صنوات، وحتتوي 

منها  الهدف  م�صرتكة،  وم�صاريع  خطط  على 

دوائ��ر  موظفي  جلميع  ال�صرتاتيجية  اإي�صال 

بحيث  النفطي،  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

يكونون هم من ينفذ هذه اخلطة خالل ال�صنوات 

القادمة.

ذكاء وحر�ص

ال�  بني  التقارب  على  فرتة  منذ  نعمل  واأ�صاف 

»IT« و »OT« وهي تعني تقنية املعلومات داخل 

واقعًا  اأ�صبح  التقارب  وهذا  واملواقع،  امل�صايف 

ما  وهو  �صديدين،  وحر�ص  بذكاء  نعمل  ونحن 

�صنعمل عليه يف ال�صنوات القادمة، بحيث يكون 

من م�صوؤولية دوائر تقنية املعلومات يف القطاع 

دول��ة  يف  النفطية  ال�����ص��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر  ال��ن��ف��ط��ي 

متقدمة،  م��راح��ل  اإىل  بها  والن��ت��ق��ال  الكويت، 

بحيث يرتافق ذلك مع تقليل التكاليف، وزيادة 

الكفاءة واأرباح ال�رشكات.

واخل���ربات  الآراء  ت��ب��ادل  اإىل  ي��ه��دف  النفطي، 

التالحم  وزي��ادة  املعنية،  الدوائر  موظفي  بني 

والتوا�صل ب�صورة يومية.

اأن  ميكن  ما  كل  يلخ�ص  امللتقى  اأن  اإىل  ون��وه 

القابلة  التكنولوجيا  عامل  يف  الإن�صان  يتخيله 

ميتد  م�رشوع  مظلة  حتت  واق��ع،  اإىل  للتحول 

يف  اأن���ه  ���ص��ن��وات، حيث  و�صبع  ب��ني خم�ص  م��ا 

اأجهزة  الأ�صياء« ميكن ربط كل  عامل »انرتنت 

تكون  بحيث  البع�ص،  ببع�صها  الكمبيوتر 

ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ري ع��ن ن��ف�����ص��ه��ا، وم��ع��رف��ة 

للعطل  معر�صة  ت��ك��ون  وم��ت��ى  احتياجاتها، 

ميّكن  وهذا  ذاتية«،  »�صيانة  بعملية  تقوم  كي 

دوائر تقنية املعلومات من حل اأي م�صكلة قبل 

وقوعها.
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لقطة جلانب من امل�صاركني يف اأعمال امللتقى

م�ساريع مت�سابهة

و����ص���دد ال��دع��ي��ج ع��ل��ى اأن وج����ود ال��ع��دي��د من 

امل�صاريع املت�صابهة يف القطاع النفطي ي�صتدعي 

بدًل  نطاق ممكن،  اأو�صع  على  املعلومات  تبادل 

ب�رشكات  وال�صتعانة  اخل��ارج  اإىل  الذهاب  من 

معر�ص م�ساحب

�صارك يف املعر�ص امل�صاحب للملتقى عديد من 

ال�رشكات املحلية والعاملية، حيث عر�صت اآخر 

القطاع  خلدمة  التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما 

معلومات  بتكنولوجيا  وت��زوي��ده  النفطي، 

ال��ه��دف الأك���رب دائ��م��ًا هو  م��ت��ط��ورة، ويبقى 

التعاون بني موظفي دوائر تقنية املعلومات يف 

القطاع، وهذا ما حتقق بنجاح يف هذا امللتقى.

تكرمي اللجنة املنظمة 

للم�صاريع  التنفيذي  الرئي�ص  ن��ائ��ب  ك��رم 

ورئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال���دائ���م���ة ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

فهاد  عبداهلل  النفطي  القطاع  يف  املعلومات 

امللتقى  لأع��م��ال  املنظمة  اللجنة  العجمي، 

ال�رشكات  املعلومات يف  تقنية  لدوائر  الثاين 

التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية. 

اجتماع  ت��روؤ���ص��ه  خ���الل  العجمي  واأ����ص���اد 

تقنية  دائ������رة  م���دي���ر  ب��ح�����ص��ور  ال��ل��ج��ن��ة، 

امل��ع��ل��وم��ات ب��ال��وك��ال��ة ب�����ص��ام ال�����ص��م��ري، 

باجلهود الكبرية التي بذلها اأع�صاء اللجنة، 

اأعمال  والتي كان لها عظيم الأثر يف اإجناح 

امل�رشفة  ب��ال�����ص��ورة  واإخ���راج���ه  امل��ل��ت��ق��ى، 

الكويتية  ال��ب��رتول  مبوؤ�ص�صة  تليق  ال��ت��ي 

وال�رشكات التابعة.

المشاريع المتشابهة 

في القطاع تستدعي 

تبادل المعلومات 

على أوسع نطاق 

فلطاملا  اجل���دوى  ودرا���ص��ات  التنفيذ  يف  عاملية 

القطاع ل يوجد مربر  داخ��ل  اخل��ربة موجودة 

لال�صتعانة بال�رشكات الأجنبية. 

يف  كبرية  تراكمية  خربات  »لدينا  قائاًل:  وتابع 

حيث  ال��ك��وي��ت«،  و»ن��ف��ط  الوطنية«،  »ال��ب��رتول 

حيث  م��ن  ال��ب��دء  النفطية  بال�رشكات  يفرت�ص 

انتهت ال�رشكات الزميلة ل من ال�صفر«، واأ�صار 

اإىل اأن م�رشوع اآيل حقق جناحًا كبريًا بني ع�رش 

�رشكات نفطية كويتية وباأقل التكاليف.

كفاءات موؤهلة

ل� »ال��ب��رتول الوطنية«  ال��ري��ادي  ال��دور  وح��ول 

اأن  ال��دع��ي��ج  اأك���د  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  يف جم���ال 

ال�صجاعة  امل��ب��ادرات  بف�صل  حتقق  ال��دور  ه��ذا 

للعاملني يف الدائرة، والذين يتمتعون بكفاءات 

عالية توؤهلهم للمناف�صة، وكلنا اأمل بتعميم هذه 

التجربة على م�صتوى القطاع النفطي.

مشروع آلي حقق 

نجاحًا كبيراً بين 

عشر شركات نفطية 

كويتية بأقل التكاليف
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حلقة الو�سل

التخطيط  دائ����رة  يف  الأداء  حتليل  ق�صم  ي��ع��د 

»ال��ب��رتول  م�صايف  ب��ني  الو�صل  حلقة  ال�صامل 

ال��وط��ن��ي��ة« وم��وؤ���ص�����ص��ة »����ص���ول���وم���ون«، ويف 

اأج���رت���ه جم��ل��ة »ال��وط��ن��ي��ة« م��ع مهند�ص  ل��ق��اء 

األقى  العقل  عبدالرحم�ن  خ��ال��د  تخطيط  اأول 

حول  الهامة  النقاط  م��ن  العديد  على  ال�صوء 

م�صايف  لأو���ص��اع  ودرا���ص��ت��ه��ا  املوؤ�ص�صة  ه��ذه 

ال�رشكة، يف البداية قال العقل اأن »�صولومون« 

وتقييم  مقارنة  جمال  يف  رائ��دة  عاملية  موؤ�ص�صة 

النفط  جم��ال  يف  تعمل  ال��ت��ي  لل�رشكات  الأداء 

املجالت  وبع�ص  والبرتوكيماويات،  والتكرير 

يك�صب الدرا�صة اأهمية، لي�ص فقط على م�صتوى 

حتديد اأو�صاع امل�صايف مقارنة بامل�صايف العاملية 

حول  ال�صوء  لت�صليط  اأي�صًا  واإمن��ا  الأخ���رى، 

تتم معاجلتها  اإن وج��دت، حتى  ال�صعف  نقاط 

الو�صع  ورفع  لالإنتاج  اأف�صل  ملعدلت  و�صوًل 

التناف�صي.

عاقة قدمية

الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  عالقة  وعن 

عالقة  اأنها  العقل  اأكد  »�صولومون«،  مبوؤ�ص�صة 

�صاركت  ح��ني   1986 ع���ام  م��ن��ذ  ب����داأت  ق��دمي��ة 

م���رة يف درا���ص��ات  ال��وط��ن��ي��ة« لأول  »ال���ب���رتول 

ال�صت�صارات  يقدمون  فهم  الأخ��رى،  ال�صبيهة 

تقوم  حيث  الأداء،  لتح�صني  الالزمة  واحللول 

عن  يقل  ل  ما  اأو���ص��اع  بدرا�صة  »�صولومون« 

ب�صكل  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  م�صاٍف   110
التكريرية،  متكامل ومن عدة نواحي، كالطاقة 

وربحية امل�صفاة، وا�صتهالك الطاقة، وعمليات 

وتكلفة  والبيئة،  وال�صالمة  وال�صحة  ال�صيانة، 

ال�صيانة، وغريها من النواحي.

اأو�صاع  حول  تقريرها  »�صولومون«  وت�صدر 

الدرا�صة  وحت���دد  ع��ام��ني،  ك��ل  يف  م��رة  امل�صايف 

القوة  ن��ق��اط  ه��ي  وم��ا  فعليًا،  امل�صفاة  و���ص��ع 

لديها، ونقاط ال�صعف التي حتتاج لتطوير، مما 

العقل: عالقة قديمة 

مع “سولومون” قدَّمت 

خاللها 12 دراسة حول 

مصافي الشركة

جهود

البرتول  �سركة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ن  ع��ام��اً   30
»�سولومون«  وموؤ�س�سة  الكويتية،  الوطنية 

املتخ�س�سة    Solomon Associates
حول  النفط  م�سايف  اأداء  مقارنات  درا�سة  يف 

 ،1986 عام  يف  العاقة  هذه  بداأت  فقد  العامل، 

قيمة  اإجن��ازات  حمققًة  االآن  حتى  وا�ستمرت 

مكنت  التي  احل�سيفة،  الواقعية  التقارير  من 

من  الوطنية«،  »ال��ب��رتول  يف  العليا  االإدارة 

على  ارت��ك��زت  ا�سرتاتيجية  ق���رارات  ات��خ��اذ 

بيانات دقيقة ومعلومات وا�سحة.

30 عامًا من التعاون
الشركة و»سولومون«
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تستعين “البترول 

الوطنية” بدراساتها 

االستشارية للبقاء 

ضمن شركات النخبة

نت اإلدارة  تقاريرها مكَّ

العليا من اتخاذ قرارات 

استراتيجية ارتكزت 

على بيانات دقيقة

امل�صايف،  اأداء  بتقييم  اخلا�صة  »�صولومون« 

اأك��رث من  �صولومون  اأج��رت  ذل��ك احل��ني  ومنذ 

ال�رشكة،  م�صايف  اأو���ص��اع  ح��ول  درا���ص��ة   12
اآخ����ر ه����ذه ال���درا����ص���ات امل��ك��ت��م��ل��ة ب�����داأت ع��ام 

اأكتوبر   9 يف  نتائجها  عر�ص  و�صيتم   ،2016
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  بح�صور   ،2018
البرتول نزار العد�صاين، والروؤ�صاء التنفيذيني 

من  وم�صت�صارين  الزميلة،  النفطية  لل�رشكات 

»�صولومون«.

واأ�صاف اأن ال�رشكة حتتاج هذه الدرا�صات ب�صكل 

مقارنة  عملها  م�صتوى  على  للتعرف  م�صتمر 

ولو�صع  املنطقة،  يف  واملناف�صة  العاملية  بامل�صايف 

وتطوير  الأداء  لتح�صني  وخطط  ا�صرتاتيجيات 

يف  النخبة  �رشكات  �صمن  ت�صبح  ولكي  العمل، 

العامل، مو�صحًا اأن كل قطاعات ال�رشكة ت�صتفيد 

العاملية  املناف�صة  ظل  ففي  ال��درا���ص��ات،  ه��ذه  من 

�صناعة  يف  املتخ�ص�صة  ال�رشكات  بني  ال�صديدة 

تكرير النفط والتحديات التي نواجها يف الأ�صواق 

اأ�صبح  الأداء  حت�صني  ف���اإن  ال��ع��امل��ي��ة،  النفطية 

درا�صات  يف  امل�صاركة  اأهمية  تظهر  وهنا  حتميًا 

»�صولومون«، لأنها اإحدى ال�صبل الهامة لتحقيق 

الرتقاء باأداء كافة قطاعات ال�رشكة.

اأن ت�صتمر عالقة �رشكة البرتول  وتوقع العقل 

ي��زداد  واأن  »�صولومون«،  مبوؤ�ص�صة  الوطنية 

ح��ج��م ال��ت��ع��اون ب��ع��د دخ���ول م�����رشوع ال��وق��ود 

وخ��روج  املوؤ�ص�صة،  درا���ص��ات  حيز  اإىل  البيئي 

م�صفاة ال�صعيبة منها.

كيفية التقييم

واأو�صح العقل اأن تقييم »�صولومون« للم�صايف 

حت�صل  فلكي  الدقة،  �صديدة  درا�صات  عرب  يتم 

الربع  يف  وتو�صع  ع��اٍل،  ت�صنيف  على  امل�صايف 

عليها حتقيق  املتناف�صني، يجب  قائمة  الأول يف 

الأمثل  ال�صتهالك  مثل:  جوانب،  عدة  يف  تفوق 

للطاقة، وال�صتغالل الأمثل للوحدات، وارتفاع 

امل�����ص��ت��غ��ل��ة، وتقليل  امل��ك��اف��ئ��ة  ال��ت��ك��ري��ر  ط��اق��ة 

الكربوين،  والنبعاث  الت�صغيلية،  امل�رشوفات 

وتكاليف انتاج الوقود اخلا�ص بو�صائل النقل، 

والهام�ص الربحي ال�صايف.  

وتبنى الدرا�صات على اأ�صا�ص تزويد املعلومات 

تبلغ  زمنية  عن فرتة  امل�صفاة  ب��اإدارة  اخلا�صة 

الدرا�صة كل عامني، حيث  عامًا واح��دًا، وتعقد 

التخطيط  ب��دائ��رة  الأداء  حتليل  ق�صم  ي��ق��وم 

خاللها  من  يتم  عمل،  ور�صة  بتن�صيق  ال�صامل 

املطلوبة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��و���ص��ي��ح  ا���ص��ت��ع��را���ص 

م��ن ق��ب��ل مم��ث��ل م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ول��وم��ون، واأي 

ا�صتف�صارات اأخرى ترد من الدوائر املعنية. 

بكل  العمليات  تخطيط  ق�صم  ي��ق��وم  ث��م  وم��ن 

م�صفاة بجمع املعلومات الالزمة لإعداد نتائج 

الدرا�صة واإرفاقها باجلداول املخ�ص�صة لها، 

ج���دوًل،   18 اإىل  اجل����داول  ه��ذه  ع��دد  وي�صل 

ومن  �صهور،  ثالثة  ح��وايل  جمعها  ي�صتغرق 

لتقوم  �صولومون  ملوؤ�ص�صة  اإر�صالها  يتم  ثم 

الأخ������رية ب��ت��ح��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات، 

110 م�صاٍف اأخرى حول  ومقارنتها بحوايل 

العامل.

 تطوير النظام

و�صمن اأعمال التطوير التي تقوم بها ال�رشكة 

نظام  ميكنة  م�����رشوع  تطبيق  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت 

اإدارة الأداء PEARL، واأ�صبح باإمكان جميع 

وهو  مبا�رشة،  النظام  هذا  ا�صتخدام  العاملني 

اإدارة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  م�صتخدميه  مي��ن��ح  ن��ظ��ام 

على  اأهدافها  حتقيق  يف  ال�رشكة  اأداء  ومتابعة 

اإدخ��ال  يف  الإدارة  ي�صاعد  مما  �صهري،  اأ�صا�ص 

يف  وي�صاهم  املنا�صب،  بالوقت  التطوير  عمليات 

تعزيز عملية اتخاذ القرار، وي�صاعد على اإغالق 

الثغرات ب�صكل دائم.

رئي�صيني،  اإىل حتقيق هدفني  امل�رشوع  ويهدف 

يتعلق الهدف الأول مبيكنة عملية اإعداد التقارير 

اخلا�صة مبعايري »�صولومون«، لتكون متوافقة 

امل�صايف،  يف  والثانوية  الأ�صا�صية  العمليات  مع 

بينما يتعلق الهدف الثاين مبيكنة بطاقة الأداء 

املتوازن لكافة اأق�صام ال�رشكة. 

التعاون مع »�صولومون« ي�صاهم يف تطوير م�صايف ال�رشكة
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كما مت تطوير لوحات عر�ص لالإدارة التنفيذية 

م�صادر  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��رت��ب��ط   dashboard
امل��ت��وازن،  الأداء  بطاقة  برنامج  مع  البيانات 

وبرنامج جمع بيانات »�صولومون«.

 تن�سيق وتوا�سل

وي��ع��ت��رب ف���ري���ق ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ن�����ص��ق 

م�صفاة  يف  »�صولومون«  لدرا�صات  الأ�صا�صي 

املعلومات  جمع  ع��ن  امل�����ص��وؤول  وه��و  ال�رشكة، 

اأي  عن  والإجابة  للدرا�صة،  الالزمة  والبيانات 

�صولومون.  موؤ�ص�صة  م��ن  ت��رد  ا�صتف�صارات 

التخطيط  دائ��رة   - الأداء  حتليل  ق�صم  ويعترب 

ال�رشكة  م�صايف  بني  ما  الو�صل  حلقة  ال�صامل 

و»�صولومون«.

ال�صامل  التخطيط  دائ����رة  ت��ق��وم  جهتها  م��ن 

الإدارة  على  »�صولومون«  تو�صيات  بعر�ص 

ال��ع��ل��ي��ا، وم��ن��ه��ا ي��ت��م حت��دي��د اجل��ه��ة امل�����ص��وؤول��ة 

التوا�صل  يتم  وبعدها  تو�صية،  بكل  املخت�صة 

لتح�صني  �صبل  واإيجاد  نتائجهم،  لتحليل  معهم 

الأداء، وو�صع خطط لإغالق الثغرات.

فر�ص تدريبية

ما  لل�رشكة  تقدم  »�صولومون«  اأن  العقل  واأك��د 

ال�رشكة  وقعت  ال��درا���ص��ات، حيث  من  اأه��م  هو 

يف  تدريبية  عمل  ور���ص   8 لتقدمي  اتفاقية  معها 

نقاط  على  ال�����ص��وء  لت�صليط  خمتلفة  جم���الت 

ال�رشكة ككل، وتقدمي  وال�صعف يف عمل  القوة 

الور�ص  ه��ذه  واأه��م  ا�صرتاتيجية،  ا�صت�صارات 

كثافة  وم��وؤ���رش   - النقل  وق��ود  اإن��ت��اج  )تكلفة 

الأم��ث��ل(،  والت�صغيل  والتخطيط   - ال��ط��اق��ة 

الأمر الذي يعد فر�صة تدريبية جيدة ملهند�صي 

ال�رشكة امل�صاركني يف هذه الور�ص. 

و�صتقدم »�صولومون« هذه الور�ص ب�صكل دوري 

 2017 اأ���ص��ه��ر، اب��ت��داء م��ن نوفمرب  ك��ل ث��الث��ة 

العتمادية  ع��ن  عمل  بور�صة  و�صتبداأ  املقبل، 

 ،Reliability&Maintenanceوال�صيانة

ع��ن  م��ك��ث��ف��ة  دورة  ه���ن���اك  ���ص��ت��ك��ون  وك����ذل����ك 

اقت�صاديات امل�صفاة، تقام يف نوفمرب على مدار 

يومني.

الدراسات هامة 

فهي تحدد وضع 

المصفاة ونقاط 

القوة والضعف 

التي تحتاج لتطوير 
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فع�لي�ت

دروس مستفادة 
حادث انفجار مصفاة تورانس

حتر�ص �سركة البرتول الوطنية الكويتية على درا�سة احلوادث التي حت�سل 

يف املرافق واملن�ساآت النفطية على امل�ستويات املحلية واالإقليمية والعاملية، 

احل��وادث،  ه��ذه  اإىل  ت��وؤدي  التي  احلقيقية  االأ�سباب  على  للوقوف  وذل��ك 

اأ�سباب  لك�سف  املعنية  ال�سركات  اأجرتها  التي  التحقيقات  على  واالط��اع 

وقوعها، من خال تتبع اأ�سباب الق�سور، واخلطوات التي اأدت اإىل احلادث 

بطريقة علمية، لا�ستفادة من درو�سه، واأخذ احليطة م�ستقبًا.

ورشة عمل نظمتها 

دائرة الصحة والسالمة 

والبيئة لالستفادة 

من دروس الحادث

ور�سة عمل

يف اإطار و�صع موظفي ال�رشكة ب�صورة ما ح�صل 

نظمت  ت��وران�����ص،  م�صفاة  انفجار  ح��ادث  ج��راء 

م�رشح  على  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  دائ���رة 

م�صفاة ميناء الأحمدي ور�صة عمل حول الدرو�ص 

توران�ص،  م�صفاة  انفجار  ح��ادث  من  امل�صتفادة 

التابعة ل�رشكة »اك�صون موبيل« يف كاليفورنيا يف 

2015/2/18، جراء احلريق الذي اندلع يف وحدة 
التك�صري باحلفاز ال�صائل. 

�صدر  ال��ذي  الأويل  التقرير  ا�صتعرا�ص  مت  وق��د 

الذي  النفجار  اأ�صباب  لتدار�ص   2017 مايو  يف 

بامل�صفاة، وت�رشر  مادية كبرية  اإىل خ�صائر  اأدى 

املناطق املحيطة بها بيئيًا جراء ت�صاقط الرماد من 

املهني  ال�صلم  اخت�صا�صي  وا�صتعر�ص  احلريق، 

الوظيفي اأجوال ريتويك ما خل�ص اإليه تقرير هيئة 

ال�صالمة الكيميائية الأمريكية.

ق�صور  عن  نتج  احل��ادث  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 

ومنع  لتتبع  ال�صالمة،  اإج���راءات  اتباع  يف  �صديد 

من  ت�رشبت  التي  الهيدروكربونية  امل��واد  ت�رشب 

اأحد ال�صمامات املتاأكلة، والتي و�صلت اإىل منطقة 

حتتوي على �رشارة كهربائية اأدت اإىل النفجار.

تقييم �سامل

وقد ُو�صعت تو�صيات جاء فيها اأن تعيد »اك�صون 

املن�صاأة احليوية  تعمل  اأن  ل�صمان  النظر  موبيل« 

الن��ح��راف��ات  حت��ل��ي��ل  ب��ع��د  واآم����ن  �صليم  ب�صكل 

للمخاطر  �صامل  تقييم  واإج����راء  والخ��ف��اق��ات، 
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“اكسون موبيل” 

لم تتقيد بحدود 

العمليات اآلمنة خالل 

تشغيل وحدة التكسير 

بالحفاز السائل

الحادث نتج عن قصور 

شديد في اتباع إجراءات 

السـالمة لمنع تسرب 

المواد الهيدروكربونية

توصـيات خلصت إلى 

إعادة النظر لضمان 

عمل المنـشأة الحيوية 

بـشكل سليم وآمن

اإىل  ت��وؤدي  التي  النبعاثات  خ�صو�صًا  الكامنة، 

اأ�رشار يف البيئة املجاورة. 

كما ناق�ص التقرير العوامل الرئي�صية التي ت�صببت 

يف احلادث وهي: 

اأن »اك�صون موبيل« مل تتقيد بحدود العمليات  •

التك�صري باحلفاز  الآمنة خالل ت�صغيل وحدة 

ال�صائل، اأو حتى حتديد الظروف التي كانت 

تتطلبها عملية اإيقاف الت�صغيل، ونتيجة لذلك 

اآم��ن، دون  اإىل و�صع غري  مت حتويل الوحدة 

اتخاذ التدابري الالزمة عندما انخف�ص �صغط 

تدفق البخار اإىل ما دون امل�صتوى الآمن. 

اإج����راء  • تطبيق  م��وب��ي��ل«  »اك�����ص��ون  اأع�����ادت 

�صنة  م�صابهة  �صيانة  لعمليات  تطويره  مت 

معايري  عن  بالنحراف  ت�صبب  ال��ذي   2012
بتحليل  ال�رشكة  تقم  ومل  للم�صايف،  ال�صالمة 

اإذا  فيما  والتاأكد  لتحديده،  للمخاطر  ك��اٍف 

كانت حالة الوحدة �صنة 2012 كانت مالئمة 

لعمليات ال�صيانة التي متت يف 2015. 

يكن  • مل   2012 يف  املتبع  احلماية  ن��ظ��ام  اإن 

ت�صهيل  يف  وف�صل   ،2015 لعمليات  مالئمًا 

تدفق الهيدروكربون يف املر�صب الكهربائي.  

معدات  • ت�صغيل  يف  موبيل«  »اك�صون  ا�صتمرت 

اأكرث  ال�صائلة  احلفازة  باملواد  التك�صري  وحدة 

من العمر الفرتا�صي املحدد ل�صالمة عملياتها، 

وكان اخللل الذي ح�صل يف املعدات هو الذي 

اأدى اإىل تدفق الهيدروكربون املر�صب.  

على  • اأك��رب  تركيز  اإىل  بحاجة  ال�رشكة  كانت 

تدفق  ل��ت��ح��دي��د  ال��دق��ي��ق��ة،  الأدوات  ���ص��الم��ة 

املعدات  يف  لال�صتعال  القابل  الهيدروكربون 

واملر�صب، ويعترب العجز عن حتديدها م�صكلة 

�صناعية كبرية وخطرية. 

موبيل«  • »اك�صون  م�صفاة  اإدارة  �صمحت  لقد 

مبعايري  التقيد  دون  الت�صنيع  معدات  بفتح 

ال�صالمة يف امل�صايف. 

تطاير احلطام

اأن  ونتيجة هذا احلادث كان حادثًا و�صيكًا ميكن 

يقع يف وحدة القلويات ب�صبب ارتطام حطام تطاير 

ب�صبب النفجار نحو اخلزانات القريبة من مكان 

كثرية،  باإ�صابات  يت�صبب  اأن  ذلك  وكاد  احل��ادث، 

ورمبا وفاة عدد من العاملني.  

وقد اأو�صى املجل�ص الأمريكي للتحقيق يف ال�صالمة 

واملخاطر مبا يلي: 

واإج���راءات  • ال�رشكة  م��ع��دات  اأن  م��ن  التاأكد 

اأن توؤدي وظائفها  ال�صالمة املتبعة ميكن لها 

ب�صكل كامل. 

التاأكد من حتليل اخللل يف الإجراءات ب�صكل  •

فريق  ق��ب��ل  وم���ن  ال�����ص��الم��ة،  لتحقيق  دق��ي��ق 

ال��وح��دات  يف  العمليات  ب��دء  قبل  خ��ربة  ذي 

املت�رشرة.

حمتملة  • خماطر  واأي  ال�صالمة  برامج  تقييم 

وموافقتها لالأنظمة املعتمدة لل�صالمة لتجنب 

اأي حوادث �صبيهة. 

التاأكد من اأنه متت ال�صتفادة من هذه الدرو�ص  •

على نطاق وا�صع يف جمال �صناعة التكرير. 

حتليل وتفاعل

فرق  وروؤ���ص��اء  جمموعات  م��دراء  الور�صة  ح�رش 

�صيانة  ومهند�صو  عمليات  وم��دراء  ومهند�صون 

ومهند�صو عمليات وم�صغلون من خمتلف مواقع 

ال�رشكة، ومتت مناق�صة تقرير التحقيق يف حادث 

التحليل  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ًا  امل�����ص��ف��اة  ان��ف��ج��ار 

واملمار�صة ذات ال�صلة يف �رشكة البرتول الوطنية 

امل�صفاة،  يف  م�صابهة  وح���دة  ل��وج��ود  الكويتية، 

ال��درو���ص  ب����اإدراج  النقا�صية  احللقة  واختتمت 

تفاعل  و���ص��ط  الق�صرية،  وامل��م��ار���ص��ة  الرئي�صية 

على  اأ�صاءت  التي  الفيديو،  مقاطع  مع  احل�صور 

احلادث من جميع جوانبه.

عواقب كارثية

اخلطوط  اتباع  عدم  اإن  احتاديون  حمققون  قال 

الن��ف��ج��ار  يف  ال�صبب  ك���ان  لل�صالمة  الإر���ص��ادي��ة 

»كارثية«  �صت�صبح  كانت  العواقب  واأن  جزئيًا، 

للموؤ�ص�صة،  التابعة  الوحدة  معدات  اأ�صابت  لو 

ومت تغرمي »اك�صون موبيل« اأكرث من 500 مليون 

دولر لنتهاكها القوانني مما اأدى اإىل النفجار.

منذ  م�صتمر  لتدقيق  تخ�صع  امل�����ص��ف��اة  وك��ان��ت 

النفجار، حيث مت البالغ عن احلرائق ال�صغرية 

بني  القلق  وازداد  احل��ني،  ذل��ك  منذ  وال�صتعال 

ال�صكان الذين يعي�صون يف اجلوار.

ومت البالغ من قبل ال�صلطات املعنية عن احلريق 

اإىل منطقة اإدارة نوعية الهواء يف جنوب ال�صاحل، 

ومكتب خدمات الطوارئ بكاليفورنيا.

ال�سيطرة على احلريق

�صباحًا،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  نحو  احل���ادث  وق��ع 

امل�صفاة  يف  الط��ف��اء  رج���ال  م��ن   36 وا���ص��ت��ج��اب 

مب�صاندة  ومتكنوا  ال��ط��وارئ،  حلالة  الفور  على 

خالل  احلريق  على  ال�صيطرة  من  املكافحة  ف��رق 

اأنظمة  اأن جميع  عن  الإع��الن  مت  وقد  دقيقة،   30
واأن  �صحيح،  ب�صكل  تعمل  امل�صفاة  يف  ال�صالمة 

وق��وع  ع��ن  يبلغ  ومل  م��اأم��ن،  يف  ك��ان��وا  العاملني 

اإ�صابات، ومل يوؤثر احلريق على الأماكن القريبة 

من املوقع.
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لقاء مع ..

م�سنعي  جمعية  اأعلنت  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  ودول  الكويت  دولة  م�ستوى  على  م�سبوقة  غري  خطوة   يف 

الغاز - فرع جمل�ص التعاون اخلليجي عن انتخابها مديرة دائرة اخلدمات الفنية يف م�سفاة ميناء االأحمدي، 

التابعة ل�سركة البرتول الوطنية الكويتية، املهند�سة و�سحة اخلطيب لرتاأ�ص اجلمعية، وتكون بذلك اأول امراأة 

رئي�ص  نائب  من�سب  ت�سغل  كانت  وهي  االأخ��رية،  االنتخابات  يف  اختيارها  جاء  حيث  اجلمعية،  هذه  ترتاأ�ص 

اجلمعية. احلوار التايل مع املهند�سة و�سحة اخلطيب يلقي مزيدًا من ال�سوء على اأهمية هذا املن�سب، التي 

انفردت به ابنة البرتول الوطنية، لت�سبح منوذجاً كويتياً م�سرفاً يحتذى به.

عن اجلمعية

نبداأ بنبذة عن اجلمعية ودورها والهدف من  •

ان�صائها والدول الأع�صاء فيها؟ 

الغاز- فرع  تاأ�س�ست جمعية م�سنعي  عندما 

كانت   1993 �سنة  التعاون اخلليجي  جمل�ص 

9 اأع�ساء فقط، من بينهم  ت�سم يف ع�سويتها 

بح�سور  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �سركة 

االأخرى،  االأم وفروعها  ممثلني عن اجلمعية 

يف  التاأ�سي�ص  منذ  اجلمعية  اأه��داف  ومتثلت 

االأع�ساء  لل�سركات  الفنية  القدرات  تعزيز 

عن طريق تبادل اخلربات واالأبحاث واأوراق 

االإدارة  جم��االت  خمتلف  يف  الفنية  العمل 

والنظم واملقايي�ص. كما تقوم اجلمعية بتنظيم 

العديد من الفعاليات واملوؤمترات التي ت�ساهم 

اإجن�زات

ابنة “البترول الوطنية”  

أول كويتية تترأس 

فرع جمعية مصنعي 

الغاز في “الخليجي”
وضحة الخطيب

لل�سركات  واملهني  الفني  امل�ستوى  رف��ع  يف 

وتعزيز  االأداء،  تطوير  وبالتايل  االأع�ساء، 

ال�سحة  نظم  الت�سغيلية، وحت�سني  العمليات 

اجلوانب  م��ن  وغ��ريه��ا  والبيئة  وال�سامة 

الفنية والتكنولوجية واالقت�سادية.

اإىل  االأع�ساء حالياً  ال�سركات  وقد و�سل عدد 

التعاون،  25 �سركة من خمتلف دول جمل�ص 
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روؤية م�ستقبلية

اأع��م��ال  • لتطوير  امل�صتقبلية  ال��روؤي��ة  ه��ي  م��ا 

اجلمعية؟ وهل هناك نية للتو�صع يف اأن�صطتها؟ 

ا�ستقطاب  املقبلة  املرحلة  اأهداف  �سمن  من 

املنطقة،  يف  ال��غ��از  م�سنعي  م��ن  ع��دد  اأك��رب 

وذلك بهدف خلق قاعدة بيانات وخربات تعد 

املرجع االأول للفنيني يف هذا املجال، علماً باأن 

يتم  اجلمعية  اإطار  �سمن  املتبادلة  اخلربات 

اأن هناك خطة  توفريها با مقابل مادي، كما 

العاملية  الفروع  مع  الفني  التعاون  لتو�سيع 

البحثية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  للجمعية 

والدرا�سات الفنية.

طموحات واأفكار

ما الذي تودين حتقيقه من خالل هذا املن�صب  •

اجلديد؟ 

التعريف باجلمعية واأهميتها، وتكثيف دورها 

وتعزيزه لتحقيق ما �سبق ذكره.

ومن اأمثلة ما مت اإجنازه خال فرتة تواجدي 

يف اجلمعية كنائب للرئي�ص هو:

البرتول  �سركة  من  وفد  الإر�سال  التن�سيق   

نسعى لرفع المستوى 

الفني والمهني 

للشركات األعضاء 

وتطوير األداء

تفعيل دور االستشارات 

الفنية وخلق قاعدة 

بيانات كمرجع للفنيين 

في مجال الغاز

باالإ�سافة اإىل 9 اأع�ساء من ال�سركات املوردة 

الفنية  الفائدة  يرثي  مما  بالعامل،  الرائدة 

ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  وف���رع  ل��اأع�����س��اء. 

ويتبع  البحرين،  مملكة  م��ق��ره  اخلليجي 

ال��والي��ات  يف  االأم  ال��غ��از  م�سنعي  جمعية 

اأكرث  قبل  تاأ�س�ست  التي  االأمريكية،  املتحدة 

من مئة عام.

اأبرز االأن�سطة

ما هي اأهم الأن�صطة التي تقدمها اجلمعية؟ •

االأن�سطة  م��ن  ع��دد  بتنظيم  اجلمعية  تهتم 

الفائدة  حتقيق  يف  روؤيتها  بح�سب  عام،  كل 

اأهم  وتتمثل  االأع�ساء،  الدول  لكل  امل�ستهدفة 

اأن�سطة اجلمعية يف:

من  • يتم  الذي  للجمعية  ال�سنوي  املوؤمتر 

خاله طرح اأهم الق�سايا التي تهم الدول 

التطورات  اآخ��ر  ومناق�سة  االأع�����س��اء، 

التكنولوجية، وكيفية حتقيق اال�ستفادة 

اأب��رز  ط��رح  امل��وؤمت��ر  ي�سهد  كما  منها، 

امل�ساكل واملعوقات التي قد تواجه قطاع 

حماولة  مع  امل�سانع،  خمتلف  يف  الغاز 

و���س��ع احل��ل��ول ل��ه��ا، وي��ج��ري امل��وؤمت��ر 

اأو  النفط  وزي��ر  رعاية  حتت  ال�سنوي 

الطاقة للبلد امل�سيف.

والعاملني  • للمهند�سني  عمل  ور�ص  تنظيم 

يف قطاع الغاز.

الفنية  • واال�ست�سارات  اخل��ربات  تبادل 

بني اأع�ساء اجلمعية عن طريق االت�سال 

اجلمعية  ومنتدى  االأع�ساء  بني  املبا�سر 

االإلكرتوين.

خربات  • من  لا�ستفادة  الزيارات  تبادل 

ال�سركات االأع�ساء.

ت�سكيل فريق ا�ست�ساري ي�سم ممثلني عن  •

يف  للم�ساركة  االأع�ساء،  ال�سركات  جميع 

التي  التحديات  ومواجهة  امل�ساكل،  حل 

تعرت�ص هذه ال�سركات.

دور اجلمعية

ماهي روؤيتك لدور اجلمعية، وكيف ميكن اأن  •

تخدم قطاع الغاز يف الكويت؟

اخلربات  وجود  من  املثلى  اال�ستفادة  حتقيق 

الفنية يف دول جمل�ص التعاون واخلربة الفعلية 

الغاز،  جمال  يف  التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام  يف 

تخدم  التي  اخل��ربات  تبادل  على  والرتكيز 

اإيجاد  على  والعمل  الكويت،  يف  الغاز  �سناعة 

احللول الفنية املنا�سبة لبع�ص التحديات التي 

بناء  وتطويرها  ال�سناعية،  مرافقنا  تواجه 

على جتارب اأ�سقائنا يف منطقة اخلليج.

اخلطيب يف موؤمتر اجلمعية الذي اأقيم يف اأبوظبي موؤخرًا حتت رعاية وزير الطاقة الإماراتي
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�سركة  م��راف��ق  ل��زي��ارة  الكويتية  الوطنية 

يف  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  »اأرامكو«، 

هذه  عادت  وقد  الغاز،  م�سانع  اإدارة  جمال 

الفنية  احللول  اإيجاد  يف  باملنفعة  ال��زي��ارة 

عمليات  تواجه  كانت  التي  املعوقات  لبع�ص 

م�سنع الغاز الرابع مب�سفاة ميناء االأحمدي، 

والذي مت ت�سغيله موؤخرًا.

اال�ست�سارات  دور  بتفعيل  موؤخرًا  قمت  كما 

خال  م��ن  االأع�����س��اء  ال�سركات  ب��ني  الفنية 

»جا�سكو«  �سركة  خ��ربات  م��ن  اال�ستفادة 

الذي  الكربيت  مناولة  م�سروع  يف  االإماراتية 

يتم ت�سغيله حالياً يف م�سفاة ميناء االأحمدي، 

باالإ�سافة اإىل توفري اال�ست�سارة والدعم الفني 

بنا  ل�سركة  الوطنية  البرتول  �سركة  قبل  من 

لت�سغيل  البحرينية، يف نطاق اال�ستعداد  غاز 

بع�ص  وتلك  لديهم،  اجلديد  الغاز  م�سنع 

اهتمام  ين�سب  التي  واالأن�سطة  امل��ج��االت 

بني  الفائدة  لتعميم  تعزيزها  على  اجلمعية 

الدول االأع�ساء.

اأن�سطة م�سرتكة

هل ميكن اأن تعطينا فكرة عن مدى العالقة  •

مع اجلمعية الأم مل�صنعي الغاز يف الوليات 

املتحدة، وهل هناك اأن�صطة م�صرتكة؟

توجد عاقة وطيدة بني فرع جمل�ص التعاون 

ال��والي��ات  يف  االأم  واجل��م��ع��ي��ة  اخل��ل��ي��ج��ي، 

االأخرى  الفروع  واأي�سا  االأمريكية،  املتحدة 

)االأوروبي، والكندي، والفنزويلي( حيث يتم 

املوؤمترات  خال  من  الفنية  اخلربات  تبادل 

املميزة  العمل  اأوراق  وت��ب��ادل  امل�سرتكة، 

فيما بني الفروع. ويتم هذا عن طريق اختيار 

�سنوي  موؤمتر  كل  من  عمل  ورقتي  اأف�سل 

لتعر�ص يف اإحدى موؤمترات الفروع االأخرى، 

اأو الفرع االأم يف الواليات املتحدة االأمريكية. 

اأنه مت عر�ص ورقة عمل  اإىل  وجتدر االإ�سارة 

الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  مهند�سو  اأع��ده��ا 

املوؤمتر  يف  عمل-  ورق��ة  باأف�سل  -والفائزة 

ال��غ��از-ف��رع  م�سنعي  جلمعية  االأخ����ري 

الواليات املتحدة االمريكية يف مار�ص2017. 

و�سحة اخلطيب يف �سطور

املوؤهل العلمي:

الهند�صة  كلية   - الكويت  جامعة  خريجة   -

 - الكيميائية  ال��ه��ن��د���ص��ة  ق�صم   - وال���ب���رتول 

.1994
�سغلت املنا�سب التالية:

- مهند�ص اأول ت�صنيع 2003.

- رئي�ص فريق البيئة للبرتول الوطنية 2005.

- مدير اخلدمات الفنية مل�صفاة ميناء الأحمدي 

2013 حتى تاريخه.
للمراأة  الريادي  التميز  جائزة  على  حا�صلة   -

.LEWAS �لعام 2015 التابعة ل

امل�ساريع واالإجنازات:

- ع�صو يف فريق ت�صغيل م�رشوع الوقود اخلايل 

من الر�صا�ص 98-97.

امل�صفاة ب�صكل اأف�صل 2015.

تطوير  ح��ول  جتريبية  درا���ص��ة  وتنفيذ  اإع���داد   -

مهند�صات الت�صنيع من حديثات التعيني وتدريبهن 

يف دوائر العمليات، وذلك بالتن�صيق مع جلنة املراأة 

املهنية التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

ع�سوية اللجان:

- رئي�ص جمعية م�صنعي الغاز فرع دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي 2017.

- نائب رئي�ص جمعية م�صنعي الغاز فرع جمل�ص 

التعاون اخلليجي 2015.

ع�سو �سابق يف اللجان التالية:

- جلنة خطة الكويت ملكافحة التلوث البحري للزيت 

يف احلالت الطارئة التابعة للهيئة العامة للبيئة.

التابعة  الطبيعية  للمحميات  الوطنية  اللجنة   -

للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت.

اإزال��ة  م�رشوع  ت�صغيل  اإع���ادة  فريق  يف  ع�صو   -

الغاز احلم�صي يف م�صفاة ميناء الأحمدي 2001.

- رئي�ص فريق درا�صة حت�صني عمليات وحدة اعادة 

تن�صيط حم�ص الكربيتيك يف م�صفاة ميناء الأحمدي 

والذي ح�صل على جائزة الرئي�ص 2004.

- اإن�صاء برنامج اإدارة الروائح ال�صناعية الناجتة 

عن عمليات البرتول الوطنية، والذي يت�صمن تنفيذ 

اأح���د اأك���رب ب��رام��ج مراقبة الن��ب��ع��اث��ات ال��غ��ازي��ة يف 

العامل.

- اإعادة هيكلة ق�صم البيئة التابع للبرتول الوطنية 

عام 2006 ح�صب اأف�صل املمار�صات العاملية، وقد 

ح�صلت ال�رشكة على عدة جوائز عربية لأف�صل 

املمار�صات والأنظمة البيئية يف حينه.

- اإعادة ت�صكيل دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة 

ميناء الأحمدي، خلدمة م�صانع الغاز وعمليات 

فرع “الخليجي” مقره البحرين 

ويتبع الجمعية األم في 

أمريكا التي تأسست قبل 

أكثر من 100 عام

سلطنة عمان 

ستستضيف المؤتمر 

السادس والعشرين 

للجمعية في مارس 2018

م�سنعي  جمعية  مع  امل�ساركة  متت  وكذلك 

 2016 �سبتمرب  يف  االأوروب��ي  الفروع  الغاز 

ال�ساد�ص  املوؤمتر  ينعقد  و�سوف  اليونان،  يف 

فرع  الغاز-  م�سنعي  جلمعية  والع�سرون 

يف  االأوروب���ي  والفرع  التعاون  جمل�ص  دول 

�سلطنة عمان يف مار�ص 2018.

دعوة للمخت�سني

كلمة اأخرية تودين اإ�صافتها؟  •

جمال  يف  والعاملني  املخت�سني  جميع  دعوة 

�سناعة الغاز لان�سمام للجمعية واال�ستفادة 

اجلمعية  اأن�سطة  على  واالط��اع  امل�سرتكة 

االلكرتوين  موقعنا  خ��ال  من  وا�سهاماتها 

وموؤمترنا القادم يف مار�ص 2018 باإذن اهلل يف 

�سلطنة عمان ال�سقيقة، وما مييز هذا املوؤمتر 

هو م�ساركة الفرع االأوروبي فيه.
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�صوؤون نفطية

خزَّانات الغاز الُمسال الشمالية
مشروع هام بمصفاة ميناء األحمدي

يعترب م�سروع خزانات الغاز امل�سال ال�سمالية من امل�ساريع اال�سرتاتيجية 

يف  امل�سال  الغاز  من  التخزينية  القدرة  زي��ادة  اإىل  يهدف  وهو  بال�سركة، 

مواجهة الزيادات املتوقعة يف اإنتاج الغاز �سواء من خطوط الغاز بال�سركة، 

اأو من �سركة نفط الكويت، وبالتايل زيادة الت�سدير، مما ينعك�ص على زيادة 

املبيعات واالأرباح ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية و�سركاتها التابعة. 

الت�سغيل  ب��دء  ومراحل  به  االأع��م��ال  وتطور  امل�سروع  اإجن��از  م��دى  ح��ول 

التجريبي، كان ملجلة »الوطنية« جولة مبوقع امل�سروع التقينا خالها عددًا 

من املهند�سني وامل�سرفني على تنفيذ امل�سروع.

المشروع دخل مرحلة 

التشغيل التجريبي 

بسعة تخزينية 72 

ألف متر مكعب للخزان

ت�سغيل جتريبي

املنطقة  عمليات  فريق  رئي�ص  مع  كانت  البداية 

فالح  املهند�ص  الغاز  عمليات  بدائرة  التا�صعة 

الأعمال  كافة  من  النتهاء  اأك��د  ال��ذي  املطريي، 

امل�رشوع  ودخول  اخلزانات،  لكامل  الإن�صائية 

الفعلي  الت�صغيل  مت  اأن���ه  اإىل  امل��ط��ريي  واأ���ص��ار 

لوحدات اخلدمات امل�صاندة امل�صاحبة للم�رشوع، 

اإنتاج  ووح���دة  النيرتوجني،  اإن��ت��اج  وح��دة  مثل 

ال��ه��واء ال���الزم ل���الآلت ال��دق��ي��ق��ة، وم��ي��اه تربيد 

الوحدات، وت�صغيل نظام مكافحة احلريق.

للت�صغيل  متهيدًا  التجريبي  الت�صغيل  مرحلة 

الفعلي لكامل امل�رشوع، بعد النتهاء من فح�ص 

ومراجعة وتدقيق بع�ص الأمور الفنية املطلوبة، 

الأن��ظ��م��ة  ح�����ص��ب  امل�������رشوع  ت�صغيل  ل�����ص��م��ان 

والإجراءات.
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عبدالعزيز ال�صعراناأحمد �صليمانفهد ال�صايجيعبداهلل العجميفالح املطريي

 ما يميز المشروع أن 

50 مهندسًا ومشغاًل 

من الشباب الكويتي 

شاركوا في تنفيذه

عملية التنفيذ 

تمت وفقًا للجدول 

الزمني المقرر وطبقًا 

للميزانية المرصودة

وفقًا  متت  امل�رشوع  اأعمال  تنفيذ  اإن  واأ�صاف 

للميزانية  وطبقًا  املو�صوع،  الزمني  للجدول 

املر�صودة من قبل موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، 

والتي تبلغ 158 مليون دينار كويتي، ويتكون 

امل�رشوع من 10 خزانات للغاز امل�صال، منا�صفة 

�صعة  وتبلغ  والبيوتني،  الربوبني  منتجي  بني 

اخلزان الواحد 72 األف مرت مكعب، مبا يعادل 

اأن���ه ك��ان من  اإىل  األ���ف ب��رم��ي��ل، واأ���ص��ار   450
�صمن  م�صال  غاز  �صحنة  اأول  ت�صدير  املخطط 

ت�صدير  مت  وق���د   2017/9/14 يف  امل�����رشوع 

ال�صحنة قبل ذلك التاريخ بحوايل اأ�صبوعني عرب 

باخرة »غاز القرين«. 

وح���ول اأب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت تنفيذ 

اإزال�����ة  اأن  اإىل  امل���ط���ريي  اأ�����ص����ار  امل���������رشوع، 

اخلزانات القدمية من موقع امل�رشوع مثَّل اأكرب 

قدمية  خ��زان��ات  ه��دم  عملية  حيث  التحديات، 

متهالكة حتتوي على بقايا مواد قابلة لال�صتعال 

العمليات  دوائ���ر  م��ع  اجل��ي��د  التن�صيق  تطلبت 

ال�رشكة،  وممتلكات  العاملني  �صالمة  ل�صمان 

كما اأن املنطقة التي جرت فيها اأعمال امل�رشوع 

تت�صمن �صبكة من خطوط الإنتاج التي ي�صعب 

اإيقافها لإمتام عملية الإزالة، واأكد املطريي اأنه 

متت اإزالة اخلزانات القدمية بكفاءة واحرتاف 

نتيجة ت�صافر جهود جميع العاملني.  

الت�سدير لباخرتني

التا�صعة  املنطقة  عمليات  ق�صم  رئي�ص  ويعطينا 

امل��ه��ن��د���ص ع��ب��داهلل ال��ع��ج��م��ي ن��ب��ذة ع��ن طبيعة 

امل�رشوع ونطاق عمله م�صريًا اإىل اأنه يعترب من 

اأهم امل�صاريع احليوية مل�صفاة ميناء الأحمدي، 

مبا  امل�صال  للغاز  التخزينية  ال�صعة  يوفر  حيث 

الغاز، وتغطية احتياجات  اإنتاج  ي�صمح بزيادة 

ال���ص��ت��ه��الك املحلي م��ن غ��از ال��ط��ب��خ، وزي���ادة 

امل�رشوع  ت�صغيل  مع  فيمكن  الت�صدير،  ح�صة 

ال��ت�����ص��دي��ر ع���رب ب��اخ��رت��ني يف ن��ف�����ص ال��وق��ت. 

ت�صمنت  امل�رشوع  اأعمال  اأن  العجمي  واأ�صاف 

الت�صدير  ب��ر���ص��ي��ف  التحميل  اأذرع  ت��ع��دي��ل 

اجلديد مب�صفاة ميناء الأحمدي، ملالئمة عمليات 

ت�صدير الغاز من اخلزانات اجلديدة، وت�رشيع 

عملية التحميل على البواخر. 

للم�رشوع،  الإن�����ص��ائ��ي��ة  الأع���م���ال  اأه���م  وح���ول 

الأكرب  اجلزء  من  النتهاء  مت  اأنه  العجمي  اأكد 

م��ن امل�����رشوع م��ن ح��ي��ث الأع���م���ال الإن�����ص��ائ��ي��ة 

�صوى  يتبق  ومل  وال��ه��ن��د���ص��ي��ة،  وامليكانيكية 

من  ال��ه��دف  اأن  اإىل  م�����ص��ريًا  ب�����ص��ي��ط��ًا،  ج����زءًا 

عمل  �صمان  ه��و  التجريبي  الت�صغيل  مرحلة 

عقبات  وج��ود  ب��دون  واملعدات  اخلطوط  جميع 

ي�صم  عمل  فريق  ت�صكيل  اإىل  ونوه  م�صاكل،  اأو 

اأع�صاء من جميع الأق�صام املرتبطة بامل�رشوع، 

ليقوم مبتابعة وتدقيق واإنهاء جميع املتطلبات 

الآمن، ومن �صمن  للت�صغيل  الالزمة  الرئي�صية 

اأع��م��ال  جميع  وت��دق��ي��ق  فح�ص  الأع���م���ال  ه���ذه 

من  والتاأكد  التحكم،  غرفة  يف  الدقيقة  الآلت 

واأي�صًا  الوحدة،  املوقع يف داخل  مطابقتها مع 

القيام ب�صخ غاز النيرتوجني يف جميع اخلطوط 

الأك�صجني  من  خلوها  من  للتاأكد  واخل��زان��ات، 

طبقًا ملوا�صفات ال�صالمة، كما يتم فح�ص عمل 

�صواغط التربيد للتاأكد من �صالمتها.

الطاقة الت�سديرية

الت�صغيل  لبدء  ال��الزم��ة  الإج����راءات  اأه��م  ح��ول 

عمليات  مهند�ص  اأ���ص��ار  ل��ل��م�����رشوع،  الفعلي 

فهد  امل�رشوع  بتنفيذ  املعنية  التا�صعة  املنطقة 

ال�صايجي اإىل اأنها تتمثل يف:

الغاز  عمليات  دائ��رة  من  عمل  فريق  ت�صكيل   -

والدوائر الأخرى املرتبطة بامل�رشوع.

املخططات  جميع  وتدقيق  وفح�ص  مراجعة   -

تنفيذه  مت  ما  مع  تطابقها  من  للتاأكد  الهند�صية 

على اأر�ص الواقع وح�صب الإجراءات املوجودة.
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- ت�صغيل وحدات اخلدمات امل�صاندة.

ت�رشيف  وخطوط  التربيد  خطوط  ت�صغيل   -

الغاز.

- ت�صغيل ال�صواغط الالزمة.

- ت�صغيل اخلزانات.

- ت�صغيل خطوط الت�صغيل.

يوفر فر�صة  امل�رشوع  اأن  ال�صايجي  واأو�صح 

زيادة الطاقة الت�صديرية من الغاز، بالإ�صافة 

اإىل تغطية الحتياجات املحلية من غاز الطبخ، 

وذلك من خالل خلط غازي الربوبان والبيوتان 

ومن  ال��ت��وايل،  على   %75 اإىل   %25 بن�صبة 

النفط  ن��اق��الت  ل�����رشك��ة  ب��ع��د اخل��ل��ط  نقله  ث��م 

للتوزيع  لتجهيزه  خا�صة  خطوط  طريق  عن 

املحلي.  

اأحدث نظام

التحكم  غرفة  من�صق  �صليمان  اأحمد  املهند�ص 

ت�صغيل  ي��ت��م  اأن���ه  اأك���د  ب��امل�����رشوع  الرئي�صية 

بامل�رشوع  اخلا�صة  الرئي�صية  التحكم  غرفة 

ويتم  امل��ع��دات،  يف  التحكم  نظم  اأح���دث  وف��ق 

باأعلى  تعمل  امل��ع��دات  جميع  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د 

وال�صالمة  ال�صحة  نظم  م��راع��اة  م��ع  ك��ف��اءة، 

تنفيذ  ال��ب��دء يف  اأن���ه قبل  واأ���ص��اف  وال��ب��ي��ئ��ة. 

اأولية  اختبارات  اإج���راء  مت  امل�����رشوع  اأع��م��ال 

للتاأكد  التحكم،  واأج��ه��زة  امل��ع��دات  كافة  على 

وموا�صفات  التعاقد  ل�رشوط  مطابقاتها  من 

الت�صنيع، م�صريًا اإىل اإدخال بع�ص التعديالت 

باملوا�صفات  الإخالل  دون  العمل  ت�صهل  التي 

القيا�صية للمعدات. واأ�صاف اأن ال�صتعدادات 

ميناء  مب�صفاة  ال��غ��از  عمليات  دائ����رة  م��دي��ر 

اإىل  اأ���ص��ار  العجمي  ن��ا���رش  حم��م��د  الأح���م���دي 

الكويت  يف  م��رة  لأول  جديدة  تقنية  ا�صتخدام 

التحميل  م�صخات  وه���ي  امل�������رشوع،  ه���ذا  يف 

اأ�صبحت  ال��ت��ي  اخل����زان،  داخ���ل  يف  الغاط�صة 

خ��زان��ات  جم��ال  يف  عامليًا  امل�صتخدمة  التقنية 

الغاز، وهي م�صخات لها ا�صتخدامات متعددة، 

تدفق  مبعدل  الت�صدير  اأر�صفة  تزويد  اأهمها 

مرتفع. واأ�صاف انه مت بناء اخلزانات بتقنية 

عزلها  ومت  املرتفع،  ال�صغط  لتتحمل  جدارين 

اأن��ه مت تنفيذه من  امل�����رشوع  اأه��م ما مييز ه��ذا 

مهند�صًا   50 ح���وايل  ي�صم  عمل  ف��ري��ق  خ��الل 

يتكون  حيث  الكويتي،  ال�صباب  من  وم�صغاًل 

اأع�����ص��اء ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��امل�����رشوع م��ن رئي�ص 

التابع  والفريق  التا�صعة  املنطقة  فريق عمليات 

عن  وممثلني  امل�صاريع  فريق  اإىل  بالإ�صافة  له، 

بامل�رشوع.  واملرتبطة  امل�صاندة  الأق�صام  جميع 

ج��ي.اأ���ص. �رشكة  يف  امل�����رشوع  مقاول  ويتمثل 

وقد  والإن�صاءات،  للهند�صة  الكورية  اإي.�صي 

متت ال�صتعانة اأي�صا ب�رشكات حملية من خالل 

ومتثلت  العقد،  بنود  ح�صب  الرئي�صي  املقاول 

من  بعدد  للم�رشوع  الرئي�صي  امل��ق��اول  اأع��م��ال 

وال�صيانة،  والت�صغيل،  الإن�صاء،  وهي:  املهام، 

وال���ت���دري���ب، وت��وف��ري ق��ط��ع ال��غ��ي��ار ال��الزم��ة، 

�صنة  ملدة  املعدات  جميع  على  ال�صمان  واإعطاء 

من تاريخ الت�صغيل.

املنتجات  ظ��روف  طبيعة  تراعي  مب��واد  حراريًا 

واجلو على مدار العام، واأو�صح اأنه مت ت�صميم 

اخل���زان���ات ب��ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ط��ورة ب��ح��ي��ث مت رف��ع 

ون�صف  مرتين  بحوايل  الأر���ص  عن  اخلزانات 

واحل��د من  اجل��ي��دة،  التهوية  ي�صمن  امل��رت، مبا 

اخل��زان،  اأ�صفل  ال�صداأ  نتيجة  التاآكل  م�صاكل 

وهو ما يزيد من العمر الفرتا�صي للخزانات، 

ق��ب��ل احل��اج��ة  اأك���رب  ت�صغيل  ب��ف��رتات  وي�����ص��م��ح 

لإجراء ال�صيانة الدورية، وهو ما يقلل متطلبات 

وتكلفة ال�صيانة.

اأنه مت اإجناز املرحلة الأوىل  اإىل  واأ�صار العجمي 

من امل�رشوع، وهي ت�صغيل اأربعة خزانات، اثنني 

موؤكدًا  البيوتان،  لغاز  واثنني  ال��ربوب��ان،  لغاز 

اخلزانات  باقي  ت�صغيل  على  العمل  �صيتم  اأن��ه 

الت�صغيل  من  النتهاء  فور  خزانات   6 وعددها 

اأن  واأ���ص��اف  الأوىل،  للمرحلة  الناجح  الفعلي 

الهدف من التشغيل 

التجريبي ضمان 

عمل جميع الخطوط 

والمعدات دون مشاكل

غرفة التحكم الرئيسية 

الخاصة بالمشروع 

يتم تشغيلها وفق 

أحدث نظم التحكم 

العجمي: تقنيات متطورة يف بناء اخلزانات

غرفة  م�صغلي  تدريب  �صملت  امل�رشوع  لتنفيذ 

وف��ق  للتربيد  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  التحكم 

امل�رشوع اجلديد.    

واأو�����ص����ح م��ه��ن��د���ص ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ب��دال��ع��زي��ز 

ي�صمل  امل�����رشوع  اأن  م��ن ج��ان��ب��ه،  ال�����ص��ع��ران 

مثل  احلماية،  لو�صائل  متطورة  تكنولوجيا 

اأج���ه���زة الإن������ذار ع��ن احل���ري���ق، واك��ت�����ص��اف 

�صا�صات  تزويد  اإىل  م�صريًا  الغازي،  الت�رشب 

التنقل  و�رشعة  املتابعة،  تتيح  بنظم  التحكم 

بني ال�صفحات اللكرتونية، مبا ي�صمن �رشعة 

الت�رشف يف احلالت الطارئة.
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بيئة

قدم  على  املخازن  بق�سم  ممثلة  التجارية  الدائرة  تعمل 

التخزين  مناطق  يف  التو�سعة  م�ساريع  الإجن��از  و�ساق 

مب�سفاتي ميناء االأحمدي وميناء عبداهلل.

حجم  ع��ن  م��ي��داين  بتحقيق  ق��ام��ت  »ال��وط��ن��ي��ة«  جملة 

فريق  خطة  �سمن  ال��دائ��رة  اإليه  و�سلت  ال��ذي  االإجن��از 

االأفكار  من  عدد  على  واأطلعت   ،2020 للتطوير  املخازن 

مب�ساعدة  تطبيقها  على  الدائرة  تعمل  التي  التكنولوجية 

ال�سركة،  خمازن  بع�ص  بناء  اأجل  من  حمرتفني  مقاولني 

احل��رارة  درج��ات  تقاوم  ذاتياً  مكيفة  خ�سراء  كاأبنية 

العالية عرب النظم احلديثة.

ت�ساوؤالت كثرية حول م�ساريع التو�سعة والتطوير، اأجاب 

عنها مدير الدائرة التجارية نا�سر الثاقب، ورئي�ص فريق 

اأجرته  الذي  التحقيق  اإطار  يف  العو�سي،  جميل  املخازن 

املجلة للوقوف على اأحدث م�ستجدات تنفيذ خطة تطوير 

خمازن ال�سركة.

خطة لتطوير 

مخازن الشركة 

بحلول 2020 

وباستخدام أفضل 

التقنيات العالمية

بحلول 2020

مخازن الشركة .. 

خضراء! 
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خطة تطوير

جميل  امل��خ��ازن  ف��ري��ق  رئي�ص  ق��ال  جهته،  م��ن 

لتطوير  �صاملة  خطة  فريقه  لدى  اإن  العو�صي 

املخازن على عدة حماور، اأهمها حتديث املخازن 

القائمة، وزيادة امل�صاحات التخزينية، واإ�صافة 

اأجهزة حديثة من �صاأنها رفع م�صتويات كفاءة 

العمل.

عديدة  اأف��ك��ار  امل��خ��ازن  ل��دى فريق  اأن  واأو���ص��ح 

لإدخال التكنولوجيا يف اأعمال التخزين، وا�صتقدام 

لتطوير  املقاولني  مع  بالتعاون  متطورة،  معدات 

جمريات العمل يف امل�صتقبل القريب.

اأي�صًا على  الفريق يعمل  اأن  العو�صي  واأ�صاف 

تنمية  ع��رب  الإداري،  اجل��ان��ب  ت��ط��وي��ر  حم���ور 

املوارد الب�رشية املوجودة لديه يف املقام الأول، 

بحرفية  الأعمال  اأداء  من  ومتكينهم  وتاأهيلهم 

واإتقان، وي�صعى الفريق من خالل هذا اجلانب 

اإىل خلق بيئة حمفزة للجميع.

عرب  ال��ع��م��ل،  لتطوير  ال��ف��ري��ق  ي�صعى  وك��ذل��ك 

م�ساريع �سخمة

على  مقبلة  ال�رشكة  اإن  الثاقب  قال  البداية،  يف 

طاقتها  لرفع  تهدف  وحيوية  �صخمة  م�صاريع 

ارتاأت  التوجه،  هذا  مع  ومتا�صيًا  الإنتاجية، 

ل�صتيعاب  للمخازن  جديدة  من�صاآت  بناء  الإدارة 

كمية اأكرب من املواد، ولتلبية احتياجات امل�صاريع 

من�صاآت  على  ال�صغط  لتخفيف  وكذلك  اجلديدة، 

املخازن  تطوير  وتت�صمن خطة  احلالية.  املخازن 

تطوير  عرب  التخزين،  عملية  حتديث   ،2020

اأف�صل  وا�صتخدام  القدمية،  املخازن  من�صاآت 

التقنيات املتبعة عامليًا.

ع��دة  ع��ل��ى  �صيتم  ال��ت��ط��وي��ر  اأن  ال��ث��اق��ب  اأو����ص���ح 

مراحل، حيث بداأت املرحلة الأوىل بدرا�صة مواقع 

بناء من�صاآت املخازن اجلديدة، وعمل م�صح جلميع 

املن�صاآت التابعة للمخازن احلالية واملقرتحة، وقد 

ل��الإدارة  وتقدميها  املرحلة،  ه��ذه  من  النتهاء  مت 

خطة  على  الإدارة  وثناء  موافقة  ولق��ت  العليا، 

التنفيذ.

وهي  الثانية،  املرحلة  اأي�صًا  ال��دائ��رة  اأنهت  وق��د 

والبنية  للمن�صاآت  املخططات  بت�صميم  خا�صة 

املرحلة  يف  ال��دائ��رة  وب��داأت  لها،  التابعة  التحتية 

الثالثة، وهي التنفيذ الفعلي للخطة، مع العلم اأن 

اأ�صبح  التنفيذ، فيما  هناك م�صاريع مازالت حتت 

بع�ص املخازن على و�صك الت�صليم.

تعاون واإجناز

والفريق  ال��ت��ع��اون  روح  مل�ص  اأن��ه  الثاقب  اأك��د 

الواحد من جميع دوائر ال�رشكة، والتي عملت 

امل��خ��ازن  بق�صم  ممثلة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��دائ��رة  م��ع 

ك��ف��ري��ق واح�����د، ويف جم���ال ت��ط��وي��ر امل��خ��ازن 

التجارية  ال��دائ��رة  عملت  وال��ب��ن��اء  والتو�صعة 

ال�صيانة  ق�صم  منها  الإدارات،  من  العديد  مع 

البيئي،  الوقود  م�رشوع  ودائ��رة  امل�صفاة،  يف 

تبذل  وجميعها  امل�صاريع،  دائرة  اإىل  بالإ�صافة 

لأف�صل  ال��و���ص��ول  �صبيل  يف  وال��وق��ت  اجل��ه��د 

تطوير  م��ن  لالنتهاء  اأداء،  واأ�����رشع  تخطيط 

واإجناز من�صاآت املخازن احلالية واجلديدة.

مدير الدائرة التجارية خالل تفقده املخازن اجلديدة

الثاقب: مقبلون على 

مشاريع ضخمة 

تتطلب مخازن تفي 

باحتياجاتها

العوضي: تطوير 

الجانب اإلداري 

عبر تنمية مواردنا 

البشرية بالمقام األول

سيتم التطوير 

على عدة مراحل 

والجميع يعمل 

بروح الفريق الواحد
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اإ����ص���دار ل��وائ��ح واج������راءات ج��دي��دة ت��واك��ب 

�صيا�صة  الفريق  يتبنى  كما  امل�صتحدث،  التطور 

تقلي�ص الدورة امل�صتندية، مع مراعاة الدقة يف 

العمل، واللتزام مبتطلباته، ومتطلبات ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة.

خمازن جديدة

الدائرة  اأع��م��ال  يف  حيوي  دور  امل��خ��ازن  لق�صم 

املواد  ا�صتالم  به  املنوط  الق�صم  التجارية، فهو 

املختلفة  الأق�صام  طريق  عن  �رشاوؤها  يتم  التي 

باملوا�صفات  يهتم  فهو  وبالتايل  ال��دائ��رة،  يف 

امل�صتلمة، وعمل الفح�ص الالزم للمواد، ومدى 

الق�صم  يقوم  كما  الفنية،  لل�رشوط  مطابقتها 

ال��ت��وا���ص��ل  ع��رب  امل�����ص��ايف،  اح��ت��ي��اج��ات  بتلبية 

كافة  وتوفري  وحتديد  املختلفة،  الأق�صام  مع 

مع  التو�صيل،  يف  �رشعة  باأق�صى  متطلباتهم 

مراعاة الدقة يف ال�رشف.

2020، هناك عدة مواقع  التطوير  ووفق خطة 

القائمة  املخازن  يف  تو�صعة  عمليات  فيها  تتم 

وميناء  الأحمدي  )ميناء  ال�رشكة  مب�صفاتي 

يف  جديدة  خمازن  بناء  اإىل  بالإ�صافة  عبداهلل(، 

م�رشوع  بخدمة  لتقوم  عبداهلل،  ميناء  م�صفاة 

القدرة  �صريفع  الذي  الأمر  البيئي،  الوقود 

األف   120 من  للمخازن  احلالية  ال�صتيعابية 

�صنف،  األف   200 اإىل  غيار(،  )قطعة  �صنف 

موزعة على مناطق خمتلفة بعد عمليات التطوير 

والتو�صعة والبناء.   

ميناء  م�صفاة  يف  التطوير  عمليات  وتنق�صم 

امل��رح��ل��ة  تت�صمن  م��رح��ل��ت��ني،  اإىل  الأح���م���دي 

التابعة  القائمة  املرافق  الأوىل حتديث وتطوير 

هدم  يف  الثانية  املرحلة  تتمثل  فيما  للمخازن، 

يف  حاليًا  وهي  املتهالكة،  القدمية  املباين  وبناء 

طور درا�صة العطاءات املقدمة.

اإجناز  مت  فقد  عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  اأما 

وهي  اجلديدة،  املخازن  من   %70 من  اأكرث 

التي �صتخدم م�رشوع الوقود البيئي النظيف، 

يف  القائمة  للمخازن  تو�صعة  م�صاريع  وهناك 

طور الدرا�صة.

اأحدث التكنولوجيا

والتو�صعة يف خمازن  التطوير  عمليات  وت�صهد 

فعندما  وتكنولوجية،  ح�صارية  طفرة  ال�رشكة 

حر�صت  والتحديث  التطوير  عمليات  ب���داأت 

واأح��دث  اأف�صل  تطبيق  على  التجارية  الدائرة 

املخازن  اإدارة  يف  املتبعة  التكنولوجيا  و�صائل 

اأف�صل معايري  بالعامل، كما مت مراعاة  احلديثة 

الأمن وال�صالمة، وحر�صت الدائرة على تطبيق 

ومن  بالبيئة،  املتعلقة  واملعايري  ال�صرتاطات 

دون الإخالل بجودة التخزين، من جوانب عدة، 

مثل م�صاحة التخزين ال�صافية، وحجم املن�صاآت 

ل�صتيعاب الأعداد املتنوعة واملتزايدة من قطع 

الأن��واع  ل�صتيعاب  املن�صاآت  وت�صميم  الغيار، 

التحميل  و�صهولة  الغيار،  قطع  م��ن  املختلفة 

والتنزيل وال�رشف مع توفري اجلهد والوقت، 

واأخريًا اإعداد بيئة جاذبة لعمل املوظفني.

نظام  ا�صتخدام  اجلديدة  املخازن  بناء  و�صهد 

اأحد  وهو  اجلو«،  حرارة  طريق  عن  »التربيد 

ويعتمد  حاليًا،  العامل  يف  املتبعة  التقنيات  اأحدث 

عن  وتربيدها  اجلو  حرارة  من  ال�صتفادة  على 

 ، TVP Solar طريق اأجهزة خا�صة يطلق عليها

فكلما زادت حرارة ال�صم�ص كلما متت ال�صتفادة 

منها لزيادة التربيد، وهذه التقنية من�صجمة مع 

توجه وحر�ص الدائرة التجارية على اأن تكون 

واملحافظة  )خ�رشاء(،  وخمازنها  مبانيها 

الطاقة  ا�صتخدام  من  والتقليل  البيئة،  على 

العمل ي�صتمر على قدم و�صاق لإجناز خمازن مبوا�صفات تقنية وبيئية عالية

تحديد أماكن المواد 

عبر أجهزة المسح 

الضوئي نظام 

جديد قيد الدراسة

حرصت الدائرة على 

تطبيق المعايير 

المتعلقة بالبيئة 

واألمن والسالمة



29

قام مدير الدائرة التجارية نا�رش الثاقب بجولة 

تفقدية ملخازن ال�رشكة مب�صفاتي ميناء الأحمدي 

وميناء عبداهلل، اطلع خاللها على اآخر م�صتجدات 

واإجراءات خطة تطوير وحتديث خمازن ال�رشكة 

البيئي،  ال��وق��ود  م�����رشوع  متطلبات  ل�صتيعاب 

والتي �صرتفع القدرة التخزينية ملخازن ال�رشكة 

من 120 األف �صنف اإىل ما يزيد عن 200 األف 

�صنف.

حتت  تخزينية  م��واق��ع  زي����ارة  اجل��ول��ة  �صملت 

التجهيز يف م�صفاة ميناء الأحمدي، كما ت�صمنت 

ميناء  م�صفاة  يف  الإن�����ص��اء  قيد  خم���ازن  زي���ارة 

عبداهلل. وقد عرب الثاقب عن اإعجابه ال�صديد بتقدم 

املخازن  من�صاآت  وجتهيز  ت�صييد  يف  العمل  �صري 

اجلديدة يف م�صفاة ميناء عبداهلل، وباجلهد الكبري 

املخازن  فريق  قبل  من  وامل��ب��ذول  امل�صبوق  غري 

بقيادة جميل العو�صي، كما وجه تقديره و�صكره 

واإداراتي  البيئي،  الوقود  اإدارة م�رشوع  لفريق 

لتخ�صي�ص  وامل��واف��ق��ات  الدعم  على  امل�صفاتني 

الأرا�صي الالزمة، والبدء بت�صييد مباين املخازن 

املطلوبة.

���ص��ارك يف اجل��ول��ة رئ��ي�����ص ف��ري��ق امل���خ���ازن جميل 

العو�صي، ورئي�ص فريق اإدارة املواد بالإنابة اأحمد 

املذكوري، وكل من مراقب اأول خمازن: عبدالرحمن 

ال�صالح، وح�صني د�صتي، ويو�صف املطريي. 

تقنيات حديثة ت�صتخدم لأول مرة يف القطاع النفطي الكويتي

رفع القدرة 

االستيعابية 

للمخازن من 120 ألف 

إلى 200 ألف صنف 

الكهربائية. واجلدير بالذكر اأن هذه التقنية مل 

ت�صتخدم يف القطاع النفطي املحلي من قبل.

التعريف بال�سورة

اأي�صًا،  التخزين  جمال  يف  التطوير  اأوجه  ومن 

طريق  عن  الأ�صناف  على  التعرف  م�رشوع 

دخل  جديد  م�رشوع  وهو   )MPID( ال�صور 

حيز التنفيذ، مبني على ت�صوير املواد املوجودة 

باملخازن باأكرث من زاوية، وو�صع هذه ال�صور 

النظام  على  املنتج  عن  البحث  حقول  �صمن 

املواد  تلك  م�صتخدم  على  ي�صهل  مما  الآيل، 

التعرف على ال�صنف عن طريق ال�صور، وكذلك 

التخرج  حديثي  واملوظفني  للمهند�صني  ميكن 

منحنى  بت�رشيع  امل�رشوع  هذا  من  ال�صتفادة 

.)Learning Curve( التعلم

ح�صب  امل�رشوع  ه��ذا  يف  الإجن��از  ن�صبة  وتقدر 

اجل��دي��دة  والأ���ص��ن��اف  الرئي�صية  امل����واد  ع���دد 

ول  للنظام،  �صورها  اإدخ��ال  مت  التي  ال���واردة 

ميكن حتديد ن�صبة اإجناز معينة الآن، حيث اأنها 

ال��واردة،  اجلديدة  الأ�صناف  باعتبار  متغرية 

ال��ع��دد  ب��اأن��ن��ا جت���اوزن���ا  ال��ق��ول  ول��ك��ن ميكننا 

للتغطية يف  امل�صتهدف  الأ�صناف  البتدائي من 

هذا امل�رشوع.

امل�سح ال�سوئي

امل�صح  اأجهزة  عرب  املواد  اأماكن  حتديد  نظام 

اأحد امل�صاريع احلديثة  ال�صوئي )RFID(، وهو 

التي يتم درا�صتها حاليًا، وهو عبارة عن تركيب 

ت�صهل  املخزنة  املواد  على  �صغرية  �رشيحة 

ال�صوئي-  املا�صح  طريق  -عن  عليها  التعرف 

عمليات  جدًا  ي�صهل  مما  وعددها،  مكانها  وعلى 

يتم  اأي�صًا  ولكن  فح�صب،  ذلك  لي�ص  اجلرد، 

وموا�صفاتها،  املادة،  ا�صم  على  التعرف 

الدخول،  وتاريخ  منها،  املتوفرة  والكميات 

الكبرية  الإمكانيات  وهذه  ال�صالحية.  وانتهاء 

ميكن ا�صتغاللها اأي�صًا يف تقليل العمالة املطلوبة 

ملثل هذه العمليات. كما ميكن اأي�صًا ال�صتفادة من 

هذا امل�رشوع يف عمليات ال�صيانة، وذلك مبعرفة 

تاريخ الرتكيب وال�صتهالك واإمكانية التبديل.

زيارة تفقدية مل�سفاتي ميناء االأحمدي وميناء عبداهلل
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د« »الشراكة الموحَّ
ن دورته الرابعة دشَّ

انطلقت الدورة الرابعة ملجل�ص ال�سراكة اال�ست�ساري املوحد، م�ستهدفة مزيدًا من 

التفاهم والتوا�سل بني ال�سركات النفطية و�سركات القطاع اخلا�ص، من موردين 

ومقاولني وم�سنعني حمليني.

2019 اإىل  2017 وحتى  وانتقلت رئا�سة املجل�ص للدورة التي �ستمتد ل�سنتني من 

التي  الكويتية،  الوطنية  البرتول  ل�سركة  خلفاً  االأوىل،  للمرة  الكويت  نفط  �سركة 

تراأ�ست املجل�ص منذ تاأ�سي�سه اأي لثاث دورات متتالية.

الدورة  يف  الوطنية«  »البرتول  حتتفظ  اأن  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  وارت��اأت 

اجلديدة باأمانة ال�سر، نظرًا حل�سن التنظيم واملجهود امل�سهود من قبل فريقها خال 

املرحلة املا�سية. 

قطاع وقطاع

عقد جمل�ص الجتماع الأول لدورته الرابعة برئا�صة 

نائب الرئي�ص التنفيذي للتخطيط والتجارية ب�رشكة 

ال�صلطان،  ع��م��اد  املجل�ص  ورئ��ي�����ص  ال��ك��وي��ت  نفط 

وح�صور نائب الرئي�ص التنفيذي لل�صوؤون الإدارية 

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  ب�رشكة  وال��ت��ج��اري��ة 

بالإ�صافة  العي�صى،  با�صم  املجل�ص  رئي�ص  ونائب 

اإىل ممثلني عن موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، و�رشكة 

التجارة  وغرفة  البرتولية،  الكيماويات  �صناعة 

وال�صناعة، واحتاد ال�صناعيني، وعدد من �رشكات 

القطاع اخلا�ص كممثلني عن املوردين واملقاولني 

اجتماعات ف�سلية

وال��غ��از  للنفط  اجل��اب��ر  اأح��م��د  معر�ص  و�صهد 

للمجل�ص، وهو  الأول  بالأحمدي عقد الجتماع 

ال��دورة  اجتماعات  �صي�صت�صيف  ال��ذي  املكان 

الرابعة باأكملها على مدار العامني، حيث اتفق 

احل�����ص��ور ع��ل��ى ج���دول م��واع��ي��د الج��ت��م��اع��ات 

اأن جتتمع  على  اأ�صهر،  ثالثة  كل  ب�صكل دوري 

املواعيد  الفرعية وفق  واللجان  املنبثقة  اللجان 

كان  ال��ذي  الأم���ر  وه��و  اأعمالها،  تنا�صب  التي 

معموًل به خالل الدورات ال�صابقة.

“البترول الوطنية” 

احتفظت بأمانة 

السر لتمّيز أدائها في 

المرحلة الماضية

م�ص�رك�ت 
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تلعب »البرتول الوطنية« دورًا اأ�صا�صيًا يف اإجناح اأهداف جمل�ص ال�رشاكة املوّحد

مبادرات ساهمت في 

خلق فرص استفاد منها 

المصنعون المحليون

للبترول الوطنية مبادرات 

رائدة في التعاون مع 

القطاع الخاص
جناحات  اأع��ق��اب  على  الرابعة  ال���دورة  وت��اأت��ي 

والتي  )ال��ث��ال��ث��ة(،  الأخ����رية  ال����دورة  حققتها 

�صهدت مبادرات �صاهمت يف خلق فر�ص جتارية 

املحليون  وامل���وردون  امل�صنعون  منها  ا�صتفاد 

خالل  من  اخلا�ص  القطاع  �رشكات  من  وع��دد 

مبختلف  النفطي  ال��ق��ط��اع  م��ن��اق�����ص��ات  ع��ق��ود 

حوافز  املجل�ص  قدم  حيث  وجمالته،  �رشكاته 

ال�صمان  ن�صب  كتخفي�ص  متعددة،  ومم��ي��زات 

البنكي من 10 اىل 5 باملئة، ورفع ن�صب الدفعة 

الأوىل يف بع�ص العقود اإىل ما يقارب 40 باملئة، 

وهي مميزات جتعل املورد اأو املقاول املحلي يف 

تفوق ن�صبي عن املناف�ص الأجنبي.

ريادة الوطنية

ال��رائ��دة  امل��ب��ادرات  ال��ع��دي��د م��ن  ل��ل��ب��رتول الوطنية 

يف جم���ال ال��ت��ع��اون م��ع ���رشك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

ال�رشاكة  »جمل�ص  البداية  يف  اأ�ص�صت  فقد  املحلي، 

وذلك   2009 اأكتوبر  يف  للموردين«  ال�صت�صاري 

تفعياًل لل�صيا�صات العامة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، 

جولة مبعر�ص اأحمد اجلابر

الرابعة  للدورة  الأول  الجتماع  هام�ص  على 

ملجل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري املوحد مت تنظيم 

اأحمد  معر�ص  اأرج���اء  يف  للم�صاركني  جولة 

�رشكة  افتتحته  ال��ذي  والغاز  للنفط  اجلابر 

نفط الكويت موؤخرا، ليعر�ص نبذة ح�صارية 

عن تاريخ النفط بالكويت.

اللجنة امل�سرتكة

جمل�ص  عن  املنبثقة  امل�صرتكة  اللجنة  عقدت 

ال�رشاكة املوحد، »دينمو« املجل�ص، اجتماعها 

الرابعة، وا�صتعر�صت  الدورة  اإطار  الأول يف 

تاأهيل  ف��ري��ق  رئي�ص  وميثلها  ال�����رش،  اأم��ان��ة 

القحطاين  بندر  املوردين  وتطوير  املقاولني 

الوطنية«،  »البرتول  التجارية يف  الدائرة  من 

ما مت التفاق عليه يف اجتماع جمل�ص ال�رشاكة 

رق���م )1( وك��ذل��ك �����رشوط وط����رق اخ��ت��ي��ار 

ال�����رشاك��ة واإج�����راءات عمل  اأع�����ص��اء جمل�ص 

املجل�ص ومواعيد اجتماعاته ودورات عمله.

جمموعة  مدير  اللجنة  اجتماع  ت��راأ���ص  وق��د 

الكويت  ن��ف��ط  ب�����رشك��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�����ص��ان��دة 

ورئي�ص اللجنة خالد العد�صاين.

فكانت اأوىل املبادرات النفطية يف هذا املجال.

وج�������اءت ف���ك���رة اإن�������ص���اء »جم���ل�������ص ال�������رشاك���ة 

�صامل  برنامج  �صياق  يف  للموردين«  ال�صت�صاري 

»ت�صجيع  اآل��ي��ة  تطبيق  ب��ه��دف  ال�����رشك��ة  تبنته 

ال�صناعة الوطنية يف القطاع النفطي« ب�صكل فعال.

ال�رشاكة  »جمل�ص  فتاأ�ص�ص  الفكرة  تطورت  ثم 

 2009 ال��ع��ام  نف�ص  يف  امل��وح��د«  ال���ص��ت�����ص��اري 

وي���ه���دف لإ������رشاك ����رشك���ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص 

اأن�صطة  يف  وم�صنعني  وم��وردي��ن  مقاولني  م��ن 

احلفاظ  مع  باأكمله،  النفطي  القطاع  وم�صاريع 

على املعايري وامل�صتويات الرفيعة لأعمال القطاع.

�سراكة واإجناز

»البرتول  ميثلون  ع�صوًا   17 املجل�ص  وي�صم 

ال���وط���ن���ي���ة« و»ن����ف����ط ال���ك���وي���ت« و»���ص��ن��اع��ة 

الكيماويات البرتولية«، بالإ�صافة اإىل ال�رشكات 

املقاولة وال�صناعية واملوردة وبع�ص املوؤ�ص�صات 

احلكومية وغري احلكومية.

ومن اأهم اإجنازات جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري 

 39 �صملت  للتطوير  جم��الت   6 حتديد  املوحد 

74% خالل الثالث دورات  مبادرة اأجنز منها 

بامل�صاريع  للتوعية  معر�ص  وتنظيم  الأوىل، 

من  باملتطلبات  قوائم  واإعداد  الكربى،  النفطية 

املواد واخلدمات على املواقع الإلكرتونية.

كما عمل املجل�ص على دعم اإن�صاء التحالفات بني 

�رشكات  تاأ�صي�ص  وت�صجيع  املحلية،  ال�رشكات 

وقد  والعاملية،  املحلية  ال�رشكات  بني  م�صرتكة 

خالل  اأ�صا�صية  قيم  املجل�ص  اأعمال  على  غلبت 

ال�����دورات ال��ث��الث��ة ال�����ص��اب��ق��ة، وه���ي الل��ت��زام 

ب��ال��ع��الق��ات امل��ت��ك��اف��ئ��ة، والح�����رتام امل��ت��ب��ادل، 

وال�صفافية والعدالة.

مبادرات هامة

وتبنت »البرتول الوطنية« العديد من املبادرات 

الهامة، منها مبادرة موؤ�ص�صة البرتول لختيار 

لتطوير  ل��و���ص��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق  ا���ص��ت�����ص��اري 

املحتوى املحلي لأي منتجات ومعدات �صناعية 

وغريها،  اللوج�صتي  والدعم  العاملة  والقوى 

وزيادة  املحلية  ال�صناعة  ت�صجيع  بهدف  وذلك 

ال��دورة  بنهاية  تبنت  كما  التناف�صية،  قدراتها 

الأخرية اقرتاح موؤ�ص�صة البرتول باإقامة جممع 

�صناعي متخ�ص�ص بال�صناعة النفطية.
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اأثناء اأو بعد

التحقيق  اأثناء  يكون  اأن  اإما  ال�صفر  من  املنع 

على  بالإدانة  حكم  �صدور  بعد  اأو  املتهم،  مع 

ن�ص  التي  اجلرائم  عن  نتحدث  وهنا  املتهم، 

عليها قانون اجلزاء رقم )1960/17(،  �صواء 

الق�صايا  اأما  جنايات،  اأو  جنح  ق�صايا  كانت 

اإليها لحقًا،  واملطالبات املدنية ف�صوف نتطرق 

ن�ص  التي  باجلرائم  املتعلقة  الأمور  �رشح  بعد 

خلت  فقد  الذكر،  �صالف  اجلزاء  قانون  عليها 

ن�صو�ص هذا القانون من اأي ن�ص �رشيح يتيح 

املتهم،  على  لل�صفر  منع  و�صع  التحقيق  جلهة 

فقد كانت جهة التحقيق، �صواء النيابة العامة، 

�صفر  منع  ت�صع  للتحقيقات  العامة  الإدارة  اأو 

للمتهم م�صتندة على املادة 37 من قانون اجلزاء 

رقم )1960/17(، والتي تن�ص على اأنه: يجوز 

الأدلة  عن  البحث  التحقيق  ويف  التحريات  يف 

بالو�صائل  باجلرمية  املتعلقة  وال�صفوية  املادية 

اللتجاء  يجوز  كما  القانون،  هذا  نظمها  التي 

فيها خمالفة  تكن  اإذا مل  اأخرى  و�صيلة  اأية  اإىل 

لالآداب، اأو اإ�رشار بحريات الأفراد وحقوقهم، 

املتهم  حلرية  املقيدة  التحفظية  الإجراءات  اأما 

التحقيق،  يف  ول  التحريات،  يف  ل  يجوز،  فال 

القيام بها اإل يف حدود املن�صو�ص عليها يف هذا 

القانون، وبالقدر الذي ت�صتلزمه ال�رشورة.

نقد قانوين

وقد واجهت جهات التحقيق النقد من القانونيني، 

اأو  العلمية،  بالبحوث  �صواء  كثرية،  فعل  وردود 

يف الندوات النقا�صية العلمية، حيث اأن هذه املادة 

جهات  ق��ي��دت  ب��ل  ال�صفر،  ملنع  ب��ت��ات��ًا  تتطرق  مل 

على  ن�ص  الكويتي  الد�صتور  اأن  حيث  التحقيق، 

امل��ادة خمالفة  واأن هذه  التنقل،  الأف��راد يف  حرية 

للمبداأ الد�صتوري، وتقيد حرية الفرد.

الوعي بأوامر منع 

السفر يجنب األفراد 

التعرض المفاجئ لما 

قد يعطل خططهم

من الق�نون

منع السفر 
في الدعاوى المدنية والجنائية

اإعداد: امل�صت�صار/ اأحمد حممد اللميع

الدائرة القانونية

يتفاجاأ كثري من النا�ص بوجود اأوامر منع من ال�سفر �سادرة 

غيابي،  جنائي  بحكم  ذلك  كان  �سواء  علمهم،  دون  بحقهم 

اأو بدعوى مدنية، وغالباً ما تكون هذه الدعوى ناجمة عن 

مطالبات مالية من اإحدى اجلهات اأو االأ�سخا�ص، االأمر الذي 

قد يت�سبب يف عرقلة خطط واأعمال االأفراد يف توقيت حرج.

وحر�ساً منا على ن�سر الثقافة القانونية يف ال�سركة وجدنا 

اجلميع،  م�سلحة  يف  ي�سب  املوا�سيع  هذه  مثل  تناول  اأن 

حيث اأنها تتعلق باأعمالنا اليومية ب�سكل مبا�سر وم�ستمر.
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المنع من السفر قد 

يكون أثناء التحقيق 

مع المتهم أو بعد 

صدور حكم عليه

ترى جهة التحقيق 

أن لتطبيقه مبررات 

ذات أهمية ولمصلحة 

التحقيق الذي تجريه

لن�ص  تطبيقهم  اأن  التحقيق  جهات  راأي  وكان 

�صفر  منع  لإ�صدار  اجلزاء  قانون  من   37 املادة 

املذكورة  املادة  لن�ص  تطبيقًا  جاء  املتهم  على 

بفقرتها التي تن�ص على: )كما يجوز اللتجاء اىل 

اية و�صيلة اأخرى اإذا مل تكن فيها خمالفة لالآداب 

او ا�رشار بحريات الفراد وحقوقهم(. 

�صفر  منع  لقرار  اأن  التحقيق  جهات  راأي  وك��ان 

املتهم وتنزيله على املتهم مربرات قانونية تراها 

التحقيق  ومل�صلحة  اأهمية،  ذات  التحقيق  جهة 

الذي جتريه.

فراغ ت�سريعي

ول�صد الفراغ الت�رشيعي يف هذه امل�صاألة قام امل�رشع 

 )2016/29( رقم  قانون  بت�رشيع   2016 عام  يف 

الإجراءات  لقانون  جديدة  مادة  باإ�صافة 

واملحاكمات اجلزائية رقم )1960/17( برقم 74/ 

اإ�صدار  التحقيق  اأتاحت جلهات  والتي  اأ(،  مكرر 

امل�صلحة  دعت  اإن  املتهمني  على  ال�صفر  ملنع  قرار 

الإجراءات  قانون  من   74 املادة  ون�صت  ذلك، 

واملحاكمات اجلزائية على الآتي: 

النيابة  اأع�صاء  من  يفو�صه  وملن  العام،  »للنائب 

للتحقيقات،  العامة  الإدارة  ع��ام  وملدير  العامة، 

م�صلحة  اقت�صت  اإذا  املحققني،  من  يفو�صه  وملن 

ياأمر  اأن  البالد،  خارج  املتهم  �صفر  منع  التحقيق 

مبنعه من ال�صفر.

ولكل ذي �صاأن اأن يتظلم اإىل املحكمة املخت�صة من 

قرار املنع من ال�صفر، وعلى املحكمة اأن تف�صل يف 

التظلم على وجه ال�رشعة، اإما برف�صه، اأو باإلغاء 

الأمر.

ول يجوز اإعادة التظلم اإل بعد م�صي ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ الف�صل يف التظلم، ويجوز للنائب العام 

بح�صب  للتحقيقات  العامة  الإدارة  عام  مدير  اأو 

ملقت�صيات  وف��ًق��ا  الأم����ر  ع��ن  ال���ع���دول  الأح�����وال 

التحقيق«.

مدنية وجتارية

الق�صايا  اأما  اجلنائية،  بالق�صايا  يتعلق  ما  هذا 

ال�صفر  منع  اجراءات  فاإن  والتجارية  املدنية 

اأجازت  فقد  اجلنائية،  الق�صايا  عن  تختلف 

298 من قانون املرافعات املدنية  297 و  املادتان 

ال�صفر  منع  اأمر  اإ�صدار  اإجراءات  عن  والتجارية 

 297 عن ال�صخ�ص، ولكن ب�رشوط حددتها املادة 

على  ال�صفر  منع  يقع  ول  املرافعات،  قانون  من 

املدين اإل بناًء على طلب الدائن، ويقدم الطلب اإىل 

اأمر  باإ�صدار  يقوم  وبدوره  التنفيذ،  اإدارة  مدير 

تتطلب  جدية  اأ�صباب  هناك  كان  اإذا  ال�صفر  منع 

الذي  ال�صخ�ص  ال�صفر  منع  باأمر  ويبلغ  ذلك، 

�صدوره،  تاريخ  من  اأ�صبوعني  خالل  �صده  �صدر 

�صفر  على  املوافقة  التنفيذ  اإدارة  ملدير  يجوز  كما 

املدين ب�صبب مر�صه هو اأو اأحد اأ�صوله اأو فروعه 

اأن  ذلك  وي�صرتط  زوجته،  اأو  الأوىل،  الدرجة  من 

ي�صفع الطلب ب�صهادة طبية من جهة ر�صمية تفيد 

احلاجة اإىل العالج يف اخلارج، وعدم اإمكان العالج 

داخل البالد، مع بقاء اأمر املنع من ال�صفر قائمًا. 

وقد نظمت املادة 298 من قانون املرافعات املدنية 

والتجارية اإجراءات وحالت �صقوط اأمر املنع من 

ال�صفر اإجراءات رفع اأمر املنع من ال�صفر، و�صوف 

نخ�ص�ص لها مقالة م�صتقلة م�صتقباًل مب�صيئة اهلل.

وب��ن��اء ع��ل��ى م��ا �صبق ���رشح��ه، ول��ت��ف��ادي اأوام���ر 

�صخ�ص،  اأي  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  ال�صفر  م��ن  امل��ن��ع 

املالية،  الل��ت��زام��ات  متابعة  على  احل��ر���ص  يجب 

الهواتف  وا�صرتاكات  ال�صيارات،  ا�صتئجار  مثل 

ال��ن��ق��ال��ة، وا����ص���رتاك���ات الن���رتن���ت، وغ��ريه��ا من 

اللتزامات املالية الب�صيطة، ولكنها قد ت�صبب لنا 

م�صايقات مفاجئة، مثل اأوامر املنع من ال�صفر.

عدم الوعي الكايف بالقانون قد يت�صبب يف منع البع�ص من ال�صفر يف توقيت حرج
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ب�أقالمكم

الطاقة الحرارية 

األرضية المقصود 

بها الحرارة 

المختزنة في 

صخور الماجما

بقلم: حممد عبدالقادر الفقي

متخ�ص�ص يف ال�صوؤون النفطية

الطاقة الحرارية األرضية
ما هي .. وكيف نحصل عليها؟! 

الطبيعية  االإن�سان امل�ستمرة ال�ستغال امل�سادر  من بني حماوالت 

 Geothermal االأر�سية  احلرارية  الطاقة  تاأتي  للطاقة،  املختلفة 

اأن  االإن�سان  يحاول  التي  امل�سادر،  هذه  من  كواحدة   Energy
التي  امل�سكات  ت�سهم يف حل  لكي  باأف�سل �سورة ممكنة،  ي�ستغلها 

ونفط  للوقود من فحم  التقليدية  امل�سادر  نفاد  �سوف ترتتب على 

وغاز طبيعي وبقية امل�سادر الع�سوية االأخرى للطاقة.
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ما هي الطاقة احلرارية االأر�سية؟

ي��ق�����ص��د ب���ال���ط���اق���ة احل������راري������ة الأر�����ص����ي����ة 

املختزنة  احلرارة   :Geothermal Energy
من  اأك��رث  اأن  يقدر  حيث  )املاجما(،  �صخور  يف 

عن  ع��ب��ارة  الأر���ص��ي��ة  ال��ك��رة  كتلة  م��ن   %99
�صخور تتجاوز حرارتها 1000 درجة مئوية. 

وق���د ج����اءت ال��ط��اق��ة احل���راري���ة الأر���ص��ي��ة يف 

الأر�ص  لكوكب  الأ�صلي  التكوين  من  الأ�صا�ص 

للمعادن  الإ�صعاعي  الن��ح��الل  وم��ن   ،)%20(

امل�صعة املوجودة يف الق�رشة الأر�صية )%80(.

م��وارد  اأح��د  الأر�صية  احل��راري��ة  الطاقة  وتعدُّ 

من  املنبعثة  احل��رارة  اإن  اإذ  املتجددة،  الطاقة 

املناطق الداخلية من الق�رشة الأر�صية ل حدود 

زي��ادة  مع  احل���رارة  ه��ذه  وت���زداد  اأ�صا�صًا.  لها 

ب��زي��ادة  احل���رارة  درج���ة  ترتفع  حيث  العمق، 

 3 - 2.5 التعمق يف جوف الأر�ص مبعدل نحو 

درجات مئوية لكل 100 مرت يف العمق، اأي اأنها 

على  مئوية  درج��ة   30  -  25 معدل  اإىل  ت�صل 

عمق كيلومرت واحد اأو 50 - 60 درجة مئوية 

وتخرج  وه��ك��ذا،  اثنني  كيلومرتين  عمق  على 

ه���ذه ال��ط��اق��ة م���ن ج���وف الأر������ص ع���ن ط��ري��ق 

احل���راري  وال��ن��ق��ل   conduction الت�����ص��ال 

heat transfer والينابيع ال�صاخنة والرباكني 
بالطرق  الطاقة  تلك  ا�صتغالل  وميكن  الثائرة، 

الفنية املتوافرة ب�صورة اقت�صادية.

وتتج�صد هذه احلرارة فيما يلي: 

امل��ي��اه احل���ارة اجل��وف��ي��ة وال��ب��خ��ار الرطب   .1
واجلاف. 

املناطق  يف  ت��وج��د  ال��ت��ي  احل���ارة  ال�صخور   .2
حتت  البعيدة  الأعماق  يف  اأو  بركانيًا،  الن�صطة 

�صطح الأر�ص.

باطن  يف  املوجود  واجل��اف  الرطب  البخار   .3
ال��ب��خ��ار اجل����اف، لقدرته  الأر������ص، واأف�����ص��ل��ه 

احلرارية املرتفعة وعدم ت�صببه يف تاآكل املعدات.

بالعامل نوافري طبيعية  كما جند يف عدة مناطق 

كحمامات  ت�صتخدم  ال�صاخن  للماء  عيونًا  اأو 

عالجية اأو ترفيهية.

يف  الأر�صية  احلرارية  الطاقة  احتياطي  ويقدر 

حزام عمقه 2000 مرت حتت �صطح الأر�ص مبا 

250 مليار طن من الفحم من  يعادل ما ينتجه 

الطاقة، ونظريًا ميكن اأن يغطي هذا املقدار من 

األف   100 الطاقة حاجة العامل من الطاقة ملدة 

�صنة قادمة، اإل اأن حتويلها اإىل طاقة كهربائية 

احلفر  عمليات  ب�صبب  التكاليف  باهظة  عملية 

اأنابيب كثرية  اإىل  اأعماق �صحيقة، واحلاجة  اإىل 

كما  وف��رية.  بكميات  ال�صاخن  املاء  ل�صتخراج 

تقدر كمية احلرارة التي تتدفق با�صتمرار من 

مليون   42 يعادل  مبا  الأر�صية  الق�رشة  داخل 

م��ي��ج��اواط م��ن ال��ط��اق��ة )وامل��ي��ج��اواط ال��واح��د 

يعادل مليون واط، وهو يكفي لتلبية احتياجات 

نحو األف منزل من الطاقة(.

وي��ت��م ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن م��ع��ظ��م م��ك��ام��ن احل����رارة 

اجل��وف��ي��ة الأر����ص���ي���ة ح��ي��ن��م��ا ي���ك���ون ال���ت���درج 

املنطقة  يف   thermal gradient احل����راري 

اجلاري البحث فيها عاليًا، ول تكون على عمق 

والتدرج  كلفة،  اأق��ل  احلفر  يكون  بحيث  كبري، 

احلراري )وي�صمى اأي�صا: النحدار احلراري( 

هو معدل زيادة درجة احلرارة مع زيادة العمق 

يف باطن الأر�ص.

م�صادر  من  الأر�صية  احل��راري��ة  الطاقة  وتعدُّ 

تخرج عن طريق 

االتصال والنقل الحراري 

والينابيع الساخنة 

والبراكين الثائرة

يمكن أن يغطي 

احتياطيها من الطاقة 

حاجة العالم لمدة 

100 ألف سنة

الطاقة احلرارية الأر�صية اأحد موارد الطاقة املتجددة
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ك��ث��رية واإن��زال��ه��ا  اأن��اب��ي��ب  ذل���ك ح��ف��ر  ويتطلب 

كيلومرتات،   5 نحو  اإىل  ت�صل  ق��د  اأع��م��اق  اإىل 

اجلوفية  امل��ي��اه  ت�صتخدم  الأح��ي��ان  بع�ص  ويف 

اإىل  حتويلها  )ب���دون  مبا�رش  ب�صكل  ال�صاخنة 

م�صادر  تكون  عندما  املنازل  لتدفئة  كهرباء( 

هذه املياه قريبة من �صطح الأر���ص، كاأن تكون 

على عمق 150 مرتًا. وثمة مناطق معينة تكون 

فيها تلك املياه على هيئة ينابيع حارة ت�صل اإىل 

ا�صتخراجها  الأر���ص، حيث تكون تكلفة  �صطح 

وا�صتعمالها معقولة. ففي اأي�صلندا – على �صبيل 

ويتم  احل���ارة،  الينابيع  ه��ذه  تنت�رش   - امل��ث��ال 

ميكن  كما  امل��ن��ازل،  تدفئة  لأغ��را���ص  توظيفها 

ال�صتفادة من املياه اجلوفية احلارة وال�صخور 

احلارة يف ت�صخني املياه التي ت�صتخدم يف الكثري 

من جمالت ال�صناعة والزراعة وغريها. 

وقد اأجريت اأول جتربة ناجحة لتوليد الكهرباء 

لرديريللو  يف  الأر����ص  ج��وف  بخار  طريق  عن 

بطاقة   1904 ع���ام  ب��اإي��ط��ال��ي��ا   Larderello
اأول  اإن�صاء  كيلو وات. ومت  األف   280 اإنتاجية 

من  جت���اري  ب�صكل  ال��ك��ه��رب��اء  لتوليد  حم��ط��ة 

املتحدة  الوليات  الأر�صية يف  الطاقة احلرارية 

بولية   Geysers )ج��ي�����رشز(  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

اإنتاجية �صافية  1960، بطاقة  كاليفورنيا عام 

ق��دره��ا 11 م��ي��ج��اواط. وم��ا ت��زال ه��ذه املحطة 

تعمل بكفاءة حتى الآن، وهي تعّد اأكرب م�صدر 

لإنتاج الطاقة املتجددة على م�صتوى العامل. 

وقد مت بعد ذلك اإن�صاء حمطات توليد كهربائية 

اأخ���رى تعمل ب��احل��رارة الأر���ص��ي��ة يف ك��ل من 

وال��ي��اب��ان،  ون��ي��وزل��ن��دا،  واأي�صلندا،  املك�صيك، 

اإن  حيث  كالفلبني،  اأخ���رى  ودول  ورو���ص��ي��ا، 

27% من طاقتها الكهربائية تولد من م�صادر 
حرارية اأر�صية. 

م�صادر  تتوافر  العربية  ال��دول  م�صتوى  وعلى 

ال��دول،  بع�ص  يف  الأر���ص��ي��ة  احل��راري��ة  الطاقة 

واملغرب،  واليمن،  واجلزائر،  جيبوتي،  مثل: 

من  ك��ل  يف  اأق��ل  ب�صورة  وت��وج��د  وال�صعودية، 

الأردن، وم�رش، وال�صودان، وتون�ص.

اإنتاج الطاقة احلرارية االأر�سية

بلغت طاقة احلرارة الأر�صية املركبة يف العامل 

يف عام 2008 لتوليد الكهرباء نحو 10469.7 

فرتة  منذ  ا�صتخدمت  التي  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة 

ط��وي��ل��ة م���ن خ���الل ا���ص��ت��غ��الل م��ي��اه ال��ن��واف��ري 

احلارة، حيث يرجع تاريخ ا�صتعمالها اإىل اأكرث 

من 10 اآلف �صنة عندما ا�صتخدم الهنود احلمر 

الينابيع ال�صاخنة لطهي طعامهم.

مزايا الطاقة احلرارية االأر�سية

غري  موردًا  الأر�صية  احلرارية  الطاقة  وت�صّكل 

حمدود للطاقة النظيفة، وهي اإحدى اأهم م�صادر 

البيئية  باآثارها  تت�صم  التي  املتجددة  الطاقة 

ال�صئيلة. فال تنتج عنها انبعاثات �صارة، مبا يف 

اأك�صيد الكربون، وهي ل تتطلب  ذلك غاز ثاين 

م�صادر  م��ن  تعّد  فاإنها  ث��م  وم��ن  تخزين،  اأي 

ويف  ال��ك��رب��ون،  املنخف�صة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

با�صتقرار  تت�صم  م�صادرها  فاإن  نف�صه،  الوقت 

الأ�صعار، وعدم تعطل الإمدادات. 

الأر�صية  احل��راري��ة  الطاقة  ا�صتخدام  وميكن 

الكهربائي،  ال��ت��ي��ار  لإن��ت��اج  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل 

ا�صتخدامات الطاقة احلرارية الأر�صية تعود اإىل اآلف ال�صنني

إحدى أهم مصادر 

الطاقة المتجددة 

التي تتسم بآثارها 

البيئية الضئيلة

زيادة االستثمار 

سوف يؤدي إلى زيادة 

إنتاج هذه الطاقة 

وانخفاض تكاليفها
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اآمال كبرية يف اأن ي�صهم م�صدر الطاقة هذا يف اإنتاج الكهرباء

ميجاواط   10045.5 م��ع  مقارنة  ميجاواط 

م�صادر  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادا  وذل���ك   ،2007 ع��ام  يف 

)بريت�ص برتوليوم(. وا�صتنادا اإىل اإح�صاءات 

وكالة الطاقة الدولية )IEA(، فقد بلغ اإجمايل 

ط��اق��ة احل�����رارة اجل��وف��ي��ة امل��رك��ب��ة يف جميع 

العربية  الأق��ط��ار  منظمة  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول 

امل�����ص��درة ل��ل��ب��رتول )الأواب������ك( ن��ح��و 3919 

 3972 مع  مقارنة   ،2007 ع��ام  يف  ميجاواط 

اإج��م��ايل  بلغ  فيما   ،2006 ع��ام  يف  م��ي��ج��اواط 

طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف دول منظمة 

يف   )OECD( والتنمية  القت�صادي  التعاون 

5364 ميجاواط مقارنة مع  2007 نحو  عام 

اإجمايل  اأم��ا   .2006 عام  يف  ميجاواط   5354
ط��اق��ة احل�����رارة اجل��وف��ي��ة امل��رك��ب��ة يف ال���دول 

الدولية  الطاقة  وكالة  يف  الأع�صاء  الأوروب��ي��ة 

)IEA Europe(، فقد بلغ 723 ميجاواط يف 

720 ميجاواط يف عام  2007 مقارنة مع  عام 

2006. وت�صري الدرا�صات القت�صادية اإىل اأنه 

زيادة  ف��اإن  املقبلة،  عامًا  اخلم�صني  غ�صون  يف 

الأر�صية،  احل��رارة  طاقة  جمال  يف  ال�صتثمار 

اإن��ت��اج ه��ذه الطاقة  اإىل زي���ادة  ي���وؤدي  ���ص��وف 

التقدم  ي�صهم  و�صوف  تكاليفها،  وانخفا�ص 

التقني يف حتقيق ذلك.

اأهم امل�سكات

ال��ن��وع من  ه��ذا  ت��واج��ه  التي  امل�صكالت  اأه��م  اأم��ا 

امل�صادر فهي تتمثل فيما يلي: 

املت�رشبة بعنف  التعامل مع احلرارة  1. خطورة 
اإىل �صطح الأر�ص. 

احلفر  يف  امل�صتخدمة  والآلت  امل��ع��دات  ت��اآك��ل   .2
كانت  اإذا  ل�صيما  احل���رارة،  مكان  اإىل  للو�صول 

احلرارة املتولدة يف �صورة ماء اأو بخار رطب. 

اإن  حيث  منها،  امل�صتفاد  ال��ط��اق��ة  ن�صبة  قلة   .3
ي�صتخرج  اأن  ميكن  اجلويف  احل��راري  البئر  نظام 

10% من احلرارة املوجودة يف امل�صتودع اجلويف 
احلرارية  املحطات  تقوم  ثم  الأر����ص،  �صطح  اإىل 

يعني  الكمية، مما  10% من هذه  بال�صتفادة من 

من  فقط   %1 اإىل  ت�صل  ال���ص��ت��خ��دام  ن�صبة  اأن 

احلرارة اجلوفية يف موقع معني.

يمكن استخدامها 

إلنتاج التيار الكهربائي 

بحفر أعماق قد 

تصل إلى نحو 5 كم



�لعـدد 475 - �أكتوبر 382017

تق�رير

مؤشرات انتعاش!

في تقرير نفطي    »الوطني«

اأ�سعار النفط على موعد مع االنتعا�ص، هكذا يرى تقرير  اأن  يبدو 

فقد  العاملية،  النفط  اأ�سعار  ب�ساأن  الوطني  الكويت  بنك  عن  �سدر 

دوالرًا   50 ال�  م�ستوى  االأ�سعار وجتاوزها  انتعا�ص  التقرير  ر�سد 

ا�ستمرار  متوقعاً  االأخ��رية،  االأ�سهر  خ�سائر  لتعّو�ص  للربميل، 

انتعا�سها اإثر تراجع املخزون العاملي، حيث ر�سد التقرير حت�سن 

منظمة  يف  الدول  بع�ص  تعهد  بعد  عاملياً  النفط  تعامات  يف  الثقة 

اأوبك وخارجها بخف�ص االإنتاج.

التقرير رصد استعادة 

أسعار النفط لنشاطها 

في يوليو بعد 

تراجعها ألشهر



39

ا�ستعادة الن�ساط

بعد  يوليو  يف  ن�صاطها  النفط  اأ�صعار  ا�صتعادت 

تراجع �صجلته خالل الأ�صهر املا�صية، وتخطت 

اأ�صاع ذلك  50 دولرًا للربميل. وقد  ال�  حاجز 

اأجواء من الثقة يف الأ�صواق خالل بفعل العديد 

دول  التزام  �صمنها  من  والتي  العوامل،  من 

اأع�صاء اأوبك باتفاقية خف�ص الإنتاج، وتراجع 

�رشيع يف املخزون الأمريكي، ووجود موؤ�رشات 

برتاجع اإنتاج اأمريكا. 

الن�صف  منذ  بالرتفاع  اأمريكا  اإنتاج  ا�صتمر 

اأم���ام  ع��ائ��ق��ًا  ليقف   2016 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 

اتفاقية خف�ص الإنتاج ما بني الدول يف منظمة 

اإنتاج  متو�صط  ارت��ف��ع  فقد  وخ��ارج��ه��ا،  اأوب���ك 

بواقع  اأ�صابيع  الأربعة  لفرتة  املتحرك  اأمريكا 

10.9 يف املائة على اأ�صا�ص �صنوي يف الأ�صبوع 
م�صتوى  الإن��ت��اج  بلوغ  مع  يوليو  من  الأخ��ري 

9.4 مليون برميل يوميًا.
اتخذ  قد  اأمريكا  اإنتاج  ب�صاأن  التوقعات  اأن  اإل 

املا�صية  الأ�صابيع  خ��الل  حتفظًا  اأك��رث  منحى 

متا�صيًا مع اعتدال وترية منو حفارات التنقيب 

الأمريكية التي ارتفع اإجماليها بواقع حفارتني 

فقط يف ذات الأ�صبوع لي�صل اإىل 766 حفارة، 

املتو�صط  ع��ن  ت��راج��ع  ق��د  ع��دده��ا  اأن  يعني  م��ا 

5 حفارات.  اإىل  املتحرك لفرتة الأ�صهر الثالثة 

يعزى  الأ�صعار  �صهدته  ال��ذي  النتعا�ص  ولكن 

الأمريكي،  املخزون  اإىل تراجع  رئي�صي  ب�صكل 

اإجمايل  بنحو  يوليو  يف  كبرية  ب�صورة  وذل��ك 

اأ�صبوعي مرتاكم بلغ 24.2 مليون برميل، وقد 

دول “أوبك” أعلنت 

في اجتماع أبوظبي 

التزامها باتفاقية 

خفض اإلنتاج

تراجع كبير في 

المخزون األميركي في 

وقت استمر إنتاجها 

في االرتفاع 

عادت احتياطات النفط حاليًا اإىل م�صتوياتها يف 

�صهر يناير من العام 2016.

تعهدات باخلف�ص

اأوبك وخارجها خالل  اأع�صاء  اأكدت دول  وقد 

ال�صابع  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  عقد  ال���ذي  اجتماعها 

اللتزام  م��دى   2017 اأغ�صط�ص  من  والثامن 

مليون   1.8 ب��واق��ع  الإن��ت��اج  خف�ص  باتفاقية 

مار�ص  وحتى   2017 يناير  من  يوميًا  برميل 

.2018
الوزارية  النفط  �صوق  مراقبة  جلنة  قامت  اإذ 

ال�صتة  لفرتة  الن��ت��اج  بخف�ص  الل��ت��زام  بتتبع 

الأ�صهر الأوىل منذ الإعالن عن التفاقية، وذلك 

يف  برت�صربغ  �صان  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  يف 

يوليو 2017، اإذ تعهدت بع�ص الدول الأع�صاء 

والإم���ارات  وال�صعودية  الكويت  مثل  اأوب��ك  يف 

ال�صعودية  اأعلنت  حيث  �صادراتها،  بخف�ص 

اعتزامها احلد من �صادراتها النفطية اإىل 6.6 

مليون برميل يوميًا يف اأغ�صط�ص برتاجع قدره 

مليون برميل على اأ�صا�ص �صنوي. كما تعهدت 

خف�ص  من  اإع��ف��اوؤه��ا  مت  التي  اأي�صًا،  نيجرييا 

عند  اإنتاجها  م�صتوى  على  باحلفاظ  الإن��ت��اج، 

1.8 مليون برميل يوميًا هذا العام.

التزام رو�سي

باملقابل، �رّشح وزير النفط الرو�صي اأن بالده 

قامت بخف�ص اإنتاجها بواقع 310 األف برميل 

باأكتوبر  مقارنة  يوليو،  �صهر  بنهاية  يوميًا 

2016 وباأن رو�صيا يف اأمت ال�صتعداد لاللتزام 
باخلف�ص امللزمة به. 

اإجمايل  اأن  الأخ���رية  اأوب���ك  بيانات  واأظ��ه��رت 

 32.44 اإىل  يونيو  يف  ارتفع  قد  املنظمة  اإنتاج 

مايو  �صهر  م�صتوى  من  يوميًا،  برميل  مليون 

وذل��ك  ي��وم��ي��ًا،  برميل  مليون   32.05 ال��ب��ال��غ 

ونيجرييا،  ليبيا  يف  الإن��ت��اج  زي��ادة  من  بتاأثري 

وقد  اخلف�ص.  اتفاقية  من  اإعفاوؤهما  مت  اللتني 

ت�صبب ذلك يف ابتعاد املنظمة عن حتقيق هدفها 

لالإنتاج البالغ 31.75 مليون برميل يوميًا مع 

تراجع وترية اللتزام باخلف�ص اإىل 94 يف املائة 

يف يونيو مقابل 105 يف املائة يف مايو. اإذ اقرتب 

مليون   1.0 من  اأوبك  اإنتاج  يف  الرتاجع  �صايف 

برميل يوميًا يف بداية العام اإل اأن زيادة الإنتاج 

التوازن،  لإع��ادة  املبذولة  اجلهود  عك�صت  قد 

وخف�صت �صايف التغري يف الإنتاج اإىل ما يقارب 

0.5 مليون برميل يوميًا.

الطلب واالإنتاج

النفط  خم��زون  بيانات  ت�صجل  اأن  املتوقع  من 

الأمريكي التي تعد الأكرث تتبعًا من قبل مراقبي 

تتوقع  اإذ  اأغ�صط�ص،  يف  اأكرب  تراجعًا  الأ�صواق 

الطلب  جتاوز  ا�صتمرار  الدولية  الطاقة  وكالة 

ا�صتمرار تراجع  الإنتاج ل �صيما مع  م�صتوى 

املخزون العاملي يف الن�صف الثاين من 2017. 

ومن املحتمل اأن يرتاجع املخزون بحلول نهاية 

العام 2017 بنحو 240 مليون برميل يوميًا، 

ال�صخري  للنفط  املنتجة  وقد واجهت اجلهات 

النفط  اأ�صعار  نتيجة تراجع  ال�صعوبات  بع�ص 

الذي  الأم��ر  للربميل،  دولرًا   50 من  اأق��ل  اإىل 

دفعها اإىل خف�ص امل�رشوفات الراأ�صمالية على 

م�صاريع احلفر والتنقيب. 

انخفا�ص  من  كل  ي�صاهم  اأن  املفرت�ص  من  لذا 

ا�صتقرار  دعم  يف  الإن��ت��اج،  وتراجع  املخزون، 

يف  الأ�صواق  �صتظل  الذي  الأمر  النفط،  اأ�صعار 

حالة ترقب حلدوثه.

ا�صتعادت اأ�صعار النفط عافيتها لكن ي�صعب التنبوؤ مبا هو قادم
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ال تخف من الفشل!
ربما يبقيك في القمة 

تدعوها  التي  االأ�سباب  من  الكثري  هناك 

العمل،  يف  اإجنازاتها  يف  بالثقة  لل�سعور 

تتيقن  يجعلها  ما  فلديها  ال��واق��ع،  ويف 

يرام،  ما  على  ت�سري  �سوف  االأم��ور  باأن 

مديرة  تعمل  التي  اأولريت�ص  فكاثرين 

لل�سحف  ال�سور  لبيع  ب�سركة  اإن��ت��اج 

واملجات، ما زالت ت�سعر باخلوف، رغم 

اأكرب  من  واح��دة  اأ�سبحت  �سركتها  اأن 

�سركات خدمات ال�سور يف العامل، لكنها 

ت�سعر دائماً باخلوف واحلذر.

قلق اإيجابي

اخلوف،  ببع�ص  دائمًا  »اأ�صعر  كاثرين:  تقول 

�صيجد  امل�صتهلك  كان  اإذا  فيما  اأفكر  ما  وغالبًا 

ورمب��ا  ننتجه،  ال���ذي  ذل��ك  م��ن  اأف�����ص��ل  منتجًا 

لكن  ال�صيء،  بع�ص  غريبة  اأب��دو  ذل��ك  يجعلني 

كلمة اخلوف جتعلني باقية يف منطقة القمة«.

عندما  اإليه  ما حتتاج  كل  هو  ت�صحذ خوفك  اأن 

تكون قد اأتقنت جمال عملك، فاإذا كنت ت�رشف 

جناحًا  يحقق  فيها  ق�صم  اأو  م��ا،  ���رشك��ة  على 

تواجهه  اأن  ميكن  ما  ب�صاأن  القلق  ف��اإن  كبريًا، 

م�صتقباًل هو الطريق الوحيد للبقاء يف القمة. 

�سحذ م�ساعر اخلوف

ب�����ص��اأن م��ا ه��و ق���ادم ه��و بال�صبط ما  وال��ق��ل��ق 

كل  يف  اأو�صت«  »بو�ص  الأعمال  رجل  فيه  يفكر 

اأع�صاء  اأح��د  مع  اجتماع  اإىل  فيها  يذهب  م��رة 

رئي�ص  نائب  ي�صغل وظيفة  العليا، وهو  الإدارة 

اأكرب �صوق على م�صتوى  موؤ�رش نا�صداك، ثاين 

العامل، بعد بور�صة نيويورك، حيث يف�صل اأن 

يبداأ الجتماعات بالحتفاء مبا حققه فريقه من 

جناح. 

ث���م ي���ب���داأ ب��ع��ده��ا ال��ن��ق��ا���ص ح����ول م���ا يفعله 

اأو�صت  ويقول  احل��ايل،  الوقت  يف  املناف�صون 

هذا  فمثل  جيد،  اأم��ر  باخلوف  »ال�صعور  اإن 

يف  وه��ذا  مناف�صيك،  يف  تفكر  يجعلك  ال�صعور 

هنا  املهم  والأم��ر  اأف�صل،  �صيجعلك  ذاته  حد 

التو�صل  اأج���ل  م��ن  ال�صعور  ه��ذا  �صحذ  ه��و 

لأفكار جديدة«. 

القلق بشأن ما يمكن 

أن تواجهه مستقباًل 

من تحديات هو طريق 

للبقاء في القمة

جمتمع
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واح��دة  طريقة  هناك  ن��ا���ص��داك،  بور�صة  ففي 

برنامج  خ��الل  م��ن  وه��ي  الأم����ر،  ه��ذا  لتحقيق 

العاملني  ج��م��ي��ع  ي�صجع  وال����ذي  »ال���ه���دي���ة«، 

عامل،  اآلف  اأربعة  عددهم  والبالغ  بال�رشكة، 

على تقدمي اأفكار جديدة. 

متويل وفرتة جتريبية

خطة  املقدمة  املقرتحات  تت�صمن  اأن  وينبغي 

امل�صوؤولني  اأح��د  يقوم  بعدها  ثم  مف�صلة،  عمل 

الكبار مبراجعة تلك املقرتحات، وبعد ذلك مُتنح 

الأفكار التي ح�صلت على املوافقة متوياًل اأوليًا 

وفرتة جتريبية لتنفيذها. 

وه��ذا  الأف��ك��ار،  ه��ذه  جميع  تنجح  ل  وبالطبع 

هذا  وباإظهار  اأو���ص��ت.  يقول  كما  مقبول،  اأم��ر 

النهج الذي ي�صمح بالإخفاق يف بع�ص الأحيان، 

�صيعني هذا اأن مزيدًا من الأفكار �صيظهر على 

ال�صطح. 

جناحًا  حققت  التي  الكربى  الأف��ك��ار  بني  وم��ن 

يف ���رشك��ة ن��ا���ص��داك، ف��ك��رة »���ص��ن��دوق ال�صوق 

اخلا�صة  لل�رشكات  ي�صمح  وال���ذي  اخل��ا���ص«، 

ب��ال��ت��ج��ارة يف ���ص��وق الأ���ص��ه��م، م��ن خ���الل تلك 

جلني  م�صدرًا  ذل��ك  اأ�صبح  وبالتايل  ال�رشكة، 

الأرباح لها، من وجهة نظر اأو�صت. 

الفكرة مل تكن جديدة، وكانت  تلك  اأن  »رغم 

هذا  اأن  اإل  تنفذها،  مناف�صة  اأخ��رى  �رشكات 

ويوؤكد  ذات���ه،  ح��د  يف  النجاح  م��ن  ج���زءًا  يعد 

على اأنك ل تزال مناف�صًا لالآخرين، اأو رمبا يف 

مقدمتهم«، ويتابع: »حينما اأكون يف اجتماع 

مع الإدارة العليا، اأحب اأن اأطرح هذا ال�صوؤال 

»ماذا يقول املناف�صون يف اجتماعاتهم الآن؟« 

يبقيك  م��ا  ه��و  ب�صاأنهم  »القلق  اإن  وي�صيف 

مناف�صًا لهم«. 

عاج �سلوكي

يف  باهرًا  جناحًا  املعريف  ال�صلوكي  العالج  حقق 

لأن  اخل��وف،  على  التغلب  على  النا�ص  م�صاعدة 

اخلوف هو اأمر اأكرث تعقيدًا من جمرد ن�صيان اأو 

حذف الذكريات، فالنهج الفعال والناجح ينطوي 

على مواجهة النا�ص مرارًا ملخاوفهم، ومن خالل 

مواجهتها بطريقة اآمنة ميكن لل�صخ�ص اأن يقلل 

اخل��وف،  تثري  التي  املحفزات  اأو  ال��ذاك��رة  م��ن 

وتعرف هذه الطريقة با�صم »العالج بالتعر�ص«، 

وهذا العالج ميكن اأن ي�صاعد يف عالج ن�صبة ت�صل 

اإىل 90% من الأ�صخا�ص امل�صابني بنوع حمدد 

من الرهاب.

امل�سدر: 

بي بي �صي العربية

البقاء يف القمة

مبجرد اأن ت�صحذ ما لديك من خماوف اأو قلق 

ب�صاأن املناف�صني، فقد حان الوقت للتاأكد مما 

ترقى  ال�رشكة  يف  ال�صائدة  الثقافة  كانت  اإذا 

اإىل م�صتوى التحدي املتعلق بالبقاء يف القمة، 

اإدموندز، وهو م�صت�صار يف  كما يقول كري�ص 

�صوؤون الإدارة، وموؤلف �صبعة كتب يف فنون 

 The Culture« كتاب  بينها  من  الإدارة، 

Engine«، اأو )حمرك الثقافة(. 
وغالبًا ما تظل ال�رشكات ال�صغرية يف موقف 

اأجل  من  الإب��داع  برعاية  يتعلق  فيما  اأف�صل 

يتعني  وبالتايل  الأ�صواق،  يف  ما  منتج  توفري 

طريقة  يف  التفكري  ال��ك��ربى  ال�����رشك��ات  على 

للحفاظ على تفوقها. 

�رشكتك،  يف  رفيعًا  من�صبًا  ت�صغل  كنت  ف��اإذا 

متكني  اأج��ل  من  العمل  عليك  اأن  يعني  فهذا 

واإذا  اإدم��ون��دز.  يقول  كما  فريقك،  اأع�صاء 

من  وتعاين  متدنية،  مرتبة  يف  ال�رشكة  كانت 

لتغيري  الأوان  اآن  فقد  خانقة،  بريوقراطية 

ذلك، وخو�ص غمار املخاطر. 

الذين  الأ���ص��خ��ا���ص  متنح  اأن  عليك  يتوجب 

اتخاذ  �صالحية  والإب��داع  باملوهبة  يتمتعون 

ال��ق��رار. وه���ذا يتطلب اأي�����ص��ًا وج���ود م��دراء 

يت�صمون بال�صجاعة للتخل�ص من ال�صيا�صات 

عدمية اجلدوى والقيام مبا هو �رشوري. 

فكرة غري تقليدية

اأطلقت �رشكة »�صاتر �صتوك« خلدمات ال�صور 

فكرة غري تقليدية يف بداية هذا العام، تتمثل يف 

تكوين فرق عمل من خم�صة اإىل ع�رشة اأفراد، 

كونتهم ال�رشكة لغر�ص وا�صح وحمدد، وهو 

تقول  كما  العمالء،  احتياجات  على  الرتكيز 

اأولريت�ص. 

جديدة  خا�صية  اإىل  ال��ف��رق  ه��ذه  وتو�صلت 

والتي  ال�رشكة،  موقع  على  بالبحث  متعلقة 

اإىل  م��ا  ���ص��ورة  ب��رف��ع  للم�صتخدمني  ت�صمح 

املوقع، ومن ثم البحث عن ال�صور امل�صابهة 

لتلك ال�صورة. 

املناق�صات  من  عام  نحو  الأم��ر  ا�صتغرق  وقد 

قبل تنفيذ ذلك املقرتح، والذي يعد نقطة حتول 

�رشيعة جدًا يف �صوق التقنيات احلديثة. 

ول تاأتي مواكبة مثل هذا النوع من التحول 

بالن�صبة  يعني  فهذا  تكلفة،  ب��دون  ال�رشيع 

بالقلق  ال�صعور  م��ن  ح��ال��ة  يف  تبقى  اأن  لها 

التي  املقرتحات  يف  الدائم  والتفكري  الدائم، 

ال�رشكات  اإح��دى  يف  اآخر  يطلقها �صخ�ص  قد 

ب�صيء  دائمًا  ت�صعر  اأن  يعني  املناف�صة، وهذا 

من اخلوف.

حياتي  اأ�صبحت  »لقد  اأولريت�ص:  كاثرين  تقول 

هذه  على  اأ�صبحت  لأن��ن��ي  اإره��اق��ًا،  اأك��رث  كلها 

ال�صاكلة«، لكن هناك اأي�صًا منافع كبرية حتققها 

مثل هذه العقليات.

الشعور بالخوف 

يجعلك تفكر في 

منافسيك وهذا في حد 

ذاته سيجعلك أفضل

طريقة يمكن أن تساعد 

في عالج 90% من 

األشخاص المصابين 

بنوع من الُرهاب
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غزو الفضاء!
يشهد سباقًا محمومًا

التطور العلمي حقَّق 

أحالم البشر القديمة 

في استكشاف 

الفضاء الخارجي

علوم وتكنولوجي�

املركبات الف�سائية

اأي  م��اأه��ول،  ه��و  م��ا  الف�صائية  امل��رك��ب��ات  م��ن 

يتواجد فيها رائد ف�صاء واحد اأو اأكرث، ومنها 

من  حُتمل  املركبتني  وك��ال  م��اأه��ول،  هو غري  ما 

�صطح الأر�ص على �صاروخ قوي لتبلغ الف�صاء 

لنقل  الف�صاء  مركبات  وت�صتخدم  اخل��ارج��ي. 

ال�صناعية،  والأق��م��ار  وامل��ع��دات  الف�صاء  رواد 

وهي مزودة اأي�صا مبكوك الف�صاء الذي ميكنه 

من  الف�صائي  املكوك  ويتكون  ط��ن.   32 حمل 

ثالثة اأق�صام رئي�صية هي: املركبة املاأهولة التي 

للوقود  خ��ارج��ي  وخ���زان  الف�صاء،  يف  تطوف 

ال�صلب  بالوقود  يعمالن  ال�صائل، و�صاروخان 

اأن  ال��ف�����ص��اء. وي��ج��ب  اإىل  ب��امل��رك��ب��ة  ل��الن��ط��الق 

تكون النطالقة قوية لت�صل بال�رشعة املطلوبة 

لالإفالت من اجلاذبية وتقدر ب 11.93 كم/ث، 

وبعد اأن يكمل املكوك مهمته يهبط اإىل الأر�ص.

مركبات غري ماأهولة

انطلق ال�صباق الف�صائي بني القوى العظمى �صنة 

املتحدة  الوليات  من  كل  ب��داأت  عندما   ،1957
الت�رشيحات  ب��اإ���ص��دار  ال�صوفيتي  والحت����اد 

املعلنة عن نية البلدين اإطالق اأقمار �صناعية، ويف 

بداية تطور �صناعة ال�صفن الف�صائية مل يتجراأ 

م��اأه��ول��ة لرت��ف��اع  اإر���ص��ال رح���الت  على  الب�رش 

مركبات  باإر�صال  اكتفوا  لذلك  املخاطر،  ن�صبة 

من  بدءًا  اخلارجي  الف�صاء  جتوب  ماأهولة  غري 

الف�صائية  ال��رح��الت  وا�صتمرت   .1957 ع��ام 

خاللها  متكن  �صنوات،   4 ح��وايل  املاأهولة  غري 

علماء الف�صاء من اإطالق رحالت ناجحة، اأثبتت 

اإمكانية اإر�صال رواد ف�صاء على هذه املركبات، 

ومنها رحلة الكلبة »ليكا«.

1957 اأطلق الحتاد ال�صوفيتي  4 اأكتوبر  ويف 

قمر �صبوتنك 1، وهو قمر غري ماأهول يعد الأول 

يف تاريخ الب�رشية، ويف 3 نوفمرب من نف�ص العام 

اأطلق الحتاد ال�صوفيتي �صبوتنك 2، وهو الأول 

الذي يحمل كائنًا حيًا، وكانت على متنه الكلبة 

»ليكا«. ودفعت بذلك حياتها ثمنًا لتمهيد طريق 

الف�صاء اأمام الإن�صان. وهدفت تلك التجربة اإىل 

يف  البقاء  ميكنه  احل��ي  الكائن  اأن  من  التحقق 

للمعلومات  ووفقا  الزمن،  من  لفرتة  الف�صاء 

ب�صكل  رحلتها  حتملت  لي��ك��ا  ف���اإن  الر�صمية، 

جيد حتى ارتفاع 1600 كلم، اإل اأن الغمو�ص 

اك��ت��ن��ف حل��ظ��ات��ه��ا الأخ�����رية م��ع اإع����الن جن��اح 

�صبعة  من  ا�صتمرت  اأنها  يفرت�ص  التي  املهمة، 

اإىل ع�رشة اأيام.

مت  عاما،   45 نحو  ا�صتمر  طويل  انتظار  وبعد   

عقد موؤمتر يف الوليات املتحدة �صنة 2002 حيث 

ك�صف اأحد م�صوؤويل رحلة �صبوتنك 2 »دمييرتي 

مال�صينكو - الباحث يف معهد الطب احليوي يف 

ال�سنني، بهدف  اآالف  بالف�ساء اخلارجي وعلومه منذ  الب�سر  برز اهتمام 

اال�ستفادة من هذه العلوم يف عدة جماالت اأبرزها حتديد طرق التجارة، 

وكذلك  الليل،  يف  م�ساراتهم  لتحديد  بالنجوم  ي�ستدلون  الب�سر  كان  اإذ 

التعرف على بع�ص االأحوال اجلوية من خال ر�سد االأجرام ال�سماوية. 

اإىل  م�ستواها  وارتفع  وتتحقق  تتو�سع  اأحامهم  بداأت  العلم  تطور  ومع 

وتطوير  �سناعة  خال  من  اإليه  وال�سفر  اخلارجي،  الف�ساء  ا�ستك�ساف 

الرحال  يحطوا  اأن  من  مكنتهم  التي  الف�سائية،  واملركبات  الف�ساء  �سفن 

على القمر، وي�سافروا نحو الف�ساء اخلارجي عام 1969. 
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السباق الفضائي 

انطلق عام 1957 

وبدأ بإطالق 

مركبات غير مأهولة

نجح البشر في إقامة 

محطة دائمة في 

الفضاء بتدشين 

محطة الفضاء الدولية

من  �صاعات  ب�صع  بعد  ماتت  ليكا  اأن  مو�صكو« 

املعاناة التي بداأت مبجرد انطالق املركبة.

وق���د جن��ح��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 1 ف��رباي��ر 

اإك�صبلورر  ال�صناعي  القمر  ب��اإط��الق   1958
التاريخ  ذلك  وبعد  اأي�صا،  ماأهول  غري  وهو   1
تطورت �صناعة �صفن الف�صاء، ومن ثم انطلقت 

الرحالت املاأهولة نحو الف�صاء اخلارجي. 

رحات ماأهولة

املاأهولة  ال��رح��الت  ال�صوفيتي  الحت���اد  د�صن 

 12 يف  اخل��ارج��ي  الف�صاء  نحو  املاأهولة  وغ��ري 

اأول رحلة  اأط��ل��ق  1961 ح��ني  اأب��ري��ل م��ن ع��ام 

رائ��د  متنها  على  وك���ان  الف�صاء،  اإىل  م��اأه��ول��ة 

 108 وا�صتغرقت  جاجارين.  ي��وري  الف�صاء 

دقائق اأمتت خاللها دورة كاملة حول الأر�ص. 

رجل  اأول  باإر�صال  املتحدة  الوليات  وجنحت 

الذي حط رحاله  اأرم�صرتونغ«  »نيل  القمر  اإىل 

عليه �صنة 1969. وبعد ذلك تو�صعت الرحالت 

تاأخذ  وب��داأت  تكلفة  اأقل  واأ�صبحت  الف�صائية، 

مالمح جتارية خالل ال�صنوات القليلة املا�صية. 

اأول رحلة جتارية

ان��ط��ل��ق��ت ه���ذه ال��رح��ل��ة م��ت��وج��ه��ة ن��ح��و حمطة 

ال��ف�����ص��اء ال��دول��ي��ة، وه���ي اأول رح��ل��ة جت��اري��ة 

ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ح��ي��ث اأب��رم��ت 

وكالة  مع  اك�ص«  �صباي�ص  كاليفورنيا  »�رشكة 

دولر  مليار   1.6 بقيمة  عقدًا  الأمريكية  نا�صا 

بالحتياجات  الدولية  الف�صاء  حمطة  لتزويد 

عام  انطلقت  التي  الرحلة  وحملت  الأ�صا�صية، 

2012 ما يقارب 400 كجم من الغذاء واملالب�ص 
وقطع غيار اإىل 6 رواد كانوا على منت املحطة، 

 9 فالكون  ال�صاروخ  على  اإقالعها  وا�صتغرق 

دقائق و14 ثانية.

تطور رحات الف�ساء

الف�صائية  للمركبات  التطويرية  اخلطط  تركز 

دائمة  اإقامة حمطات  منها  اجتاهات،  عدة  على 

يف الف�صاء اخلارجي، وبناء قاعدة على القمر، 

وهبوط الإن�صان على املريخ، و�صياحة الف�صاء، 

التكاليف  تقلي�ص  الطموحة  اخلطط  بني  ومن 

العالية للمركبات والأبحاث الف�صائية من خالل 

املتوقع  ومن  الف�صاء.  يف  دائمة  قواعد  تاأمني 

رئي�صي  قدم  مو�صع  اأول  القمر  ي�صبح  اأن 

لنخفا�ص  وذلك  الأر�ص،  خارج  لالإن�صان 

املجال  جاذبيته، وخلوه من اجلراثيم، و�صغر 

املغناطي�صي فيه. 

لقد جنح الب�رش يف اإقامة حمطة دائمة يف الف�صاء 

الدولية، ومتثل حمطة  الف�صاء  بتد�صني حمطة 

 International Space  « الدولية  الف�صاء 

حيث  الدويل،  التعاون  ثمرة   »Station-ISS
راأ�صها  على  ال���دول  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  ت�صاهم 

الوليات املتحدة ورو�صيا. وتدور على ارتفاع 

 28000 الأر���ص وب�رشعة  �صطح  كم عن   390
ك��م/���ص. وت�����ص��اع��د ه���ذه امل��ح��ط��ة ال��ب�����رش على 

ق�صاء وقت اأطول يف الف�صاء والقيام بالتجارب 

والأبحاث املطلوبة. بداأ العمل على بناء املحطة 

100 مليار يورو.  1998 وبلغت تكلفتها  �صنة 

الف�صاء،  رواد  م��ن  ع��دد  متنها  على  ويتواجد 

بذلك  ومتثل  للبحوث،  خمتربات  اأربعة  وت�صم 

حمطة التواجد الب�رشي الدائم يف الف�صاء.

القدمي  حلمهم  حتقيق  الب�رش  ا�صتطاع  وهكذا 

ذلك  وجتاوزوا  اخلارجي،  الف�صاء  باكت�صاف 

بالو�صول اإىل القمر وو�صع اأول ب�صمة ب�رشية 

عليه، ول زالوا يوا�صلون ال�صري نحو الأمام يف 

الف�صائية،  والأنظمة  املركبات  �صناعة  تطوير 

لتحقيق املزيد من الإجنازات يف امل�صتقبل. 

�صباق عاملي لغزو الف�صاء واكت�صاف اأ�رشار الكواكب
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اء! غذاء .. يكافح الدَّ
قادر على هزيمة »السرطان«

وجد الباحثون أن الثوم 

هو الخضار الوحيد 

الذي يمنع تمامًا تكاثر 

الخاليا المكونة للورم

بقلم: د. م�صطفى اإ�صماعيل 

كبري الأطباء املمار�صني العامني

عيادة م�صفاة ميناء الأحمدي

الثوم
الذي  الألي�صني  مركب  على  الثوم  يحتوي 

اأن  اأي�صًا  وجد  وقد  املميزة،  رائحته  يعطيه 

لديه خ�صائ�ص م�صادة لل�رشطان، فقد اأجريت 

الدرا�صات على 34 نوعًا من الغذاء، و8 خطوط 

التي ت�صتمر  ال�رشطانية، )هي اخلاليا  للخاليا 

حتت  الوقت  مدار  على  والنمو  النق�صام  يف 

الباحثون  ووجد  املخترب(،  يف  معينة  ظروف 

اأن الثوم هو اخل�صار الوحيد الذي مينع متامًا 

تكاثر اخلاليا املكونة للورم مثل �رشطان املعدة 

والرئة  والربو�صتات  والثدي  والبنكريا�ص 

والكلي وورم اأرومى نخاعي، بالإ�صافة اإىل ذلك 

الكبد، ويقلل من خطر  تكاثر خاليا  فاإنه مينع 

حدوث اأورام الدم اخلبيثة.

الب�سل

الب�صل،  مثل   )Allium( الأليوم  خ�رشاوات 

اأنها  الأخ�رش، وجد  والب�صل  والثوم  الكراث، 

املواد  من  جدًا  عالية  م�صتويات  على  حتتوي 

على  القدرة  لديها  التي  الكربيتية  الع�صوية 

ال تتوقف جهود العلماء يف حماوالتهم لل�سيطرة 

م�ساعفاته  من  والتقليل  ال�سرطان،  مر�ص  على 

الفرتة  �سهدت  وقد  الكثريون،  منها  يعاين  التي 

االأخرية طفرة هائلة يف هذا املجال، حيث متكن 

الباحثون من التو�سل ملجموعة من االأغذية التي 

حتتوي مواد لها تاأثري م�ساد للخايا ال�سرطانية 

ومتنع تكاثرها، ن�ستعر�ص يف املادة التالية عددًا 

من هذه االأغذية.

�صحة
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الذين يتناولون كميات 

أكبر من السبانخ أقل 

عرضة لخطر اإلصابة 

بسرطان المريء

الشاي األخضر مفيد 

ضد مجموعة واسعة 

من أنواع السرطان مثل 

سرطان الرئة والقولون

عند  حتريرها  يتم  والتي  ال�رشطان،  مقاومة 

اخل�رشوات.  هذه  م�صغ  اأو  �صحق  اأو  تقطيع 

املواد  الكربيتية  الع�صوية  املركبات  وتزيل 

كما  ال�رشطان،  حلدوث  توؤدى  التي  امل�رشطنة 

اأنها توقف منو ال�رشطان، ومتنع منو الأوعية 

الدموية يف الأورام.

اخل�سروات ال�سليبية 

)من ذوات الفلقتني(

امللفوف،  )القرنبيط،  مثل  ال�صليبية  اخل�رشوات 

اللفت، الربوكلي، الفجل(. 

على  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأظهرت  لقد 

احليوانات، وكذلك بع�ص الدرا�صات الب�رشية اأن 

والرئة،  الثدي،  �رشطان  متنع  اخل�رشوات  هذه 

و�رشطان  والربو�صتاتا،  وامل�صتقيم،  والقولون، 

املثانة.

كما وجد اأي�صا اأن امللفوف، واللفت، والقرنبيط؛ 

خطوط  يف  اخلاليا  تكاثر  تثبط  الربوكلي  وبراعم 

على  النمو  يف  ت�صتمر  التي  ال�رشطانية،  اخلاليا 

مدار الوقت حتت ظروف معينة يف املخترب، وذلك 

والورم  والبنكريا�ص  املعدة  �رشطان  حالت  يف 

الأورمي النخاعي.

عل�ى  حتت�وي  ال�صليبي�ة  اخل��رشوات 

 )sulforaphane( �ص�ولفورافون  مرك�ب 

حتت�وي  كم�ا  لل��رشطان،  ق�وى  م�ص�اد  وه�و 

لالأك�ص�دة  امل�ص�ادة  امل�واد  عل�ى  اأي�ص�ًا 

 )isothiocyanae( اإيزوثيو�ص�يانات  مث�ل: 

.)glucosinolate( واجللوكوزين�ولت 

ال�سبانخ

اجلذور  تزيل  مركبات  على  ال�صبانخ  حتتوي 

.)free radicals( احلرة

 )carotenoids( ومن هذه املركبات الكاروتينات

اخل�رشوات  من  غريها  يف  اأي�صًا  توجد  وهي 

اخلاليا  منو  متنع  الكاروتينات  وهذه  الورقية، 

م�صادات  مبثابة  اأي�صًا  تعمل  كما  ال�رشطانية، 

لالأك�صدة وحت�صن ال�صتجابة املناعية.

بق�صم  ال�رشطان،  معهد  يف  درا�صات  اأجريت  وقد 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  والغذاء  ال�صحة 

التي  النا�ص  اأن  وجد  �صخ�ص،  األف   490 على 

اأقل عر�صة خلطر  اأكرب من ال�صبانخ  تاأكل كميات 

الإ�صابة ب�رشطان املريء.

جمموعة  اأو  ذرة  عن  عبارة  هي  احلرة  واجلذور 

مزدوج  غري  اإلكرتون  على  حتتوي  الذرات  من 

على الأقل، وعندما يتحول الإلكرتون من مزدوج 

غري  وي�صبح  يزيد  خطره  فاإن  مزدوج،  غري  اإىل 

م�صتقل.

 نبات الهليون 

ال�صابون�ني  م�ادة  عل�ى  يحت�وي  الهلي�ون  نب�ات 

تاأث�ري  ولديه�ا  النباتي�ة،  الكيمائي�ة   )saponin(

اأنه�ا  اأي�ص�ًا  ثب�ت  وق�د  الأورام،  �ص�د  ق�وي 

ال��رشطانية. اخلالي�ا  تكاث�ر  متن�ع 

 جذر ال�سمندر - البنجر    

يحتوي على مركب كيميائي وقائي – بيتا�صيانني 

اجللد  ل�رشطان  مثبط  وهو   ،)betacyanin(

والرئة يف احليوانات. 

خطوط  يف  ال��ت��ك��اث��ر  مي��ن��ع  ال�صمندر  ج���ذر  ن��ب��ات 

اخلاليا اجلنينية يف املعدة، والبنكريا�ص، والثدي، 

النخاعي  ال���ورم  وك��ذل��ك  وال��رئ��ة،  والربو�صتاتا، 

الأرومي، وهو ورم خبيث للمخيخ.  

 ال�ساي االأخ�سر

اأثبتت الدرا�صات التي اأجريت على احليوانات اأن 

الأخ�رش مفيد �صد جمموعة وا�صعة من  ال�صاي 

اأنواع ال�رشطان، مثل �رشطان الرئة، والقولون، 

فال�صاي  واملثانة،  والربو�صتاتا،  واملريء، 

البوليفينول  مركبات  على  يحتوي  الأخ�رش 

الكاتيكني مادة  اإحداها   ،)polyphenols( 

)catechins(، وهي مادة كيميائية قابلة للذوبان، 

م�صوؤولة عن التاأثريات امل�صادة لل�رشطان، وهي 

ذات تاأثري عاٍل اأي�صًا كمادة م�صادة لالأك�صدة.

 الزجنبيل 

ال�صين�ي  الط�ب  درا�ص�ات  خ�الل  م�ن 

خالي�ا  يثب�ط  الزجنبي�ل  اأن  وج�د  التقلي�دي، 

لذع  مك�ون  خ�الل  م�ن  وذل�ك  الث�دي،  ��رشطان 

)6shagaol( وه�ي تك�ون منخف�ص�ة يف الزجنبي�ل 

طبخ�ه  عن�د  عالي�ة  بن�ص�بة  ولك�ن  الط�ازج، 

ل�ه  الزجنبي�ل  اأن  اأي�ص�ًا  تب�ني  وق�د  بالبخ�ار، 

م�ن  الرئ�ة  ��رشطان  خلالي�ا  مثب�ط  فع�ال  تاأث�ري 

.)gingerol-6( ه�و  اآخ�ر  لذع  مك�ون  خ�الل 

خ�����������س�����روات غ��ن��ي��ة 

بالكلوروفيل  
الأط��ع��م��ة اخل�������رشاء م��ث��ل اأن�����واع م��ت��ن��وع��ة من 

واجل��رج��ري،  وال�صبانخ،  اخل�����رشاء،  الطحالب 

حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ل��وروف��ي��ل، وه���و م��ن امل��غ��ذي��ات 
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النباتية املعروفة بخا�صية اإزالة ال�صموم.

الكلوروفيل )chlorophyll( يرتبط بال�صموم التي 

ت�صبب ال�رشطان، وبذلك تفقد تاأثريها ال�صام.

الغنية  الأطعمة  اأن  اأي�صًا  الأبحاث  اأظهرت  لقد 

بالكلوروفيل تقلل من منو اخلاليا ال�رشطانية، 

�رشطان  وخاليا  القولون،  �رشطان  خاليا  مثل 

الفم.

الكركم 

الكركم وهو من التوابل الهندية الذي يحتوي على 

عن�رش م�صاد لل�رشطان، الكركمني

طريق  عن  يعمل  والكركم   ،)curcumin(

التي  لل�رشطان  اجلذعية  اخلاليا  ا�صتهداف 

ال�رشطانية  اخلاليا  منو  دفع  يف  املفتاح  تعترب 

مكافحة  وخا�صية  اأخرى،  مرة  وعودته 

اخلاليا  يف  بو�صوح  تظهر  للكركم  ال�رشطان 

وكذلك  وامل�صتقيم،  القولون  ل�رشطان  اجلذعية 

خاليا �رشطان الثدي.

زيت الزيتون 

ومعروف  املتو�صطية  الأغذية  مكونات  اأحد  وهو 

خالل  من  لل�رشطان  م�صادة  خ�صائ�ص  لديه  اأن 

مكونات متعددة مثل الأحما�ص الدهنية الأحادية 

غري امل�صبعة، ووجد اأي�صًا اأن زيت الزيتون يثبط 

اجلني الورمي ل�رشطان الثدي.

الفطر 

جمموعة متنوعة من الفطر مثل ال�صياتكى )فطر 

ال�صني  يف  م��زروع  داك��ن  اأو  ذهبي  لالأكل  �صالح 

اأن ال�صيتاكى له تاأثري قاتل  واليابان(، وقد تبني 

مبا�رش على خاليا �رشطان الثدي، واأي�صًا م�صاد 

لالأورام من خالل حتفيز اجلهاز املناعي.

االأع�ساب البحرية 

فوكويدان  على  حتتوي  البحرية  الأع�صاب 

خلاليا  مانعة  مادة  تعترب  التي   ،)fucoidan(

اجللد،  �رشطان  وخاليا  القولون،  �رشطان 

وتعمل بطرق متنوعة لتمنع منو الأورام منها، 

مع  بالتاآزر  والعمل  ال�رشطانية،  اخلاليا  وقتل 

العالج الكيميائي.

التوت  

ري�صفرياترول،  مركب  على  يحتوي  التوت 

الأ�رشار  من  يحد  الذي  وبيرتو�صتيلبني، 

الناجمة عن العالج الإ�صعاعي، وتبني اأي�صًا اأن 

ل�رشطان  اجلذعية  اخلاليا  على  مثبط  تاأثري  له 

الكبد.

الطماطم 

الليكوبني  مادة  على  حتتوي  الطماطم    

)lycopene(، وهي مادة م�صادة لالأك�صدة، ولها 

لل�رشطان، وهي متنع  م�صادة  كمادة  قوى  تاأثري 

منو خاليا الورم الكبدي اخلبيث، كما حتمى �صد 

�رشطان الربو�صتاتا.

العنب 

تبني  وق��د  ال��ري�����ص��ف��ريات��رول،  مب���ادة  غني  العنب 

انت�صار خاليا  من  يحد  للعنب  املنتظم  التناول  اأن 

النمو،  م��ن  منعها  وك��ذل��ك  ال��ق��ول��ون،  ���رشط��ان 

وتعمل اأي�صًا م�صادة لالأك�صدة وم�صادة للطفرات 

اخل��ل��وي��ة، وق��د وج��د اأن��ه��ا متنع من��و اخل��الي��ا يف 

���رشط��ان اجل��ل��د يف ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي اأج��ري��ت على 

احليوانات، ومن النباتات التي حتتوي على مادة 

ال��ري�����ص��ف��ريات��رول، ال��ت��وت، وال��ف��ول ال�����ص��وداين، 

والتوت الربي، والف�صتق.

الفا�سوليا

املفيدة  املكونات  الفا�صوليا على عدد من  حتتوى 

وهي   ،)saponin( ال�صابونني  مادة  بينها  من 

كم�صاد  قوى  تاأثري  ذات  نباتية،  كيميائية  مادة 

املغذي  الدم  و�صول  متنع  اأنها  حيث  لل�رشطان، 

اخلاليا  انتقال  متنع  وكذلك  ال�رشطانية،  للخاليا 

عن  اآخر  لع�صو  باجل�صم  ع�صو  من  ال�رشطانية 

مكونات  من  اآخر  مركب  ويوجد  الدم،  طريق 

  ،)phytic acid( فيتيك  حم�ص  هو  الفا�صوليا، 

الذي يبطئ تطور منو الورم.

الفا�صوليا  يف   )folate( ب  فيتامني  وجود  اأي�صًا 

البنكريا�ص، كما  مفيد يف منع منو خاليا �رشطان 

وجد اأي�صًا اأن الفا�صوليا اخل�رشاء متنع التكاثر 

يف اخلاليا املكونة للورم يف املعدة والثدي.

الكركم من التوابل 

الهندية الذي يحتوي 

على عنصر “الكركمين” 

المضاد للسرطان

تحتوي الطماطم على 

مواد مضادة لألكسدة 

ولها تأثير قوى 

مضاد للسرطان
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تبين أن مستخرج الجزر 

يسبب موت الخاليا 

في مرض اللوكيميا 

النخاعية الحادة

بذور الكمون االأ�سود 

جمموعة  لديها  وزي��وت��ه  الأ���ص��ود  الكمون  ب��ذور 

موثقة علميًا مذهلة يف التاأثري على ال�صحة، حيث 

اأن هناك اأكرث من �صبعمائة درا�صة توثق ذلك.

ثيموكينون  الكمون  يف  املن�صط   العن�رش 

جمموعة  خالل  من  يعمل   )thymoquinone(

بقتلهم  ال�رشطانية  اخلاليا  ملهاجمة  الآليات  من 

مبا�رشة، ومنع منوها وانت�صارها عن طريق الدم. 

اجلزر

beta-( البيتاكاروتني  مادة  على  يحتوي  اجلزر 

carotene(، وهي مادة م�صادة لالأك�صدة، تبطئ 

من منو اخلاليا ال�رشطانية، وحتمي اأغ�صية خاليا 

اجل�صم من التاأثري ال�صار للمواد ال�صامة.

وقد تبني اأن م�صتخرج اجلزر ي�صبب موت اخلاليا 

يف مر�ص اللوكيميا النخاعية احلادة.

الرمان 

بالبوليفينول  الغنية  الأطعمة  اأظهرت  لقد 

القوى  تاأثريها  الرمان  مثل   )polyphenol(

امل�صاد للخاليا ال�رشطانية يف النماذج احليوانية، 

من حيث موت اخلاليا ال�رشطانية، ومنع تكاثرها، 

وقد تبني اأي�صًا اأن م�صتخرج الرمان يثبط من منو 

خاليا ال�رشطان الثدي.

الفراولة 

يف  املوجود   )ellagic acid( الألجيك  حم�ص 

تبطئ  التي  الإنزميات  عمل  من  يعزز  الفراولة 

منو الأورام.

وقد تبني اأي�صًا اأن حم�ص الألجيك مينع �رشطان 

من  ال���ص��رتوج��ني،  هرمون  عن  الناجم  الثدي 

التمثيل  م�صار  يف  الأنزميات  مع  التفاعل  خالل 

والفراولة وغريها مثل  لالأ�صرتوجني،  الغذائي 

قوي  وت��اأث��ري  وق��ائ��ي  ت��اأث��ري  اأي�صا  لها  ال��ت��وت 

كم�صاد لالأك�صدة.
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 عملي في مصفاة 

ميناء األحمدي 

ترجمة حرفية لجمال 

الهندسة الكيميائية

من اأنِت؟ وما هي �صهادتِك العلمية،  •

واجلامعة التي تخرجِت منها؟

العبداهلل،  جا�سم  عبدالنا�سر  جمانة  ا�سمي 

حا�سلة على �سهادة البكالوريو�ص يف الهند�سة 

جامعة  من  احليوية  والعمليات  الكيميائية 

ح�سلت  كما  املتحدة،  اململكة  يف  »�سوانزي« 

على �سهادة املاج�ستري يف العلوم يف الهند�سة 

يف  مان�س�سرت  جامعة  من  املتقدمة  الكيميائية 

اململكة املتحدة.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤدينه؟ •

مهند�سة ت�سنيع يف م�سفاة ميناء االأحمدي.

ما وراء اختيارِك للعمل يف جمال القطاع  •

النفطي؟

بعد  وظيفة  عن  البحث  رحلة  ب��داأت  عندما 

عن  االبتعاد  االإمكان  قدر  حاولت  التخرج، 

التقليدية،  وال��وزاري��ة  احلكومية  الوظائف 

جمال  يف  وظيفة  يف  العمل  اأمت��ن��ى  وك��ن��ت 

االن�سان يجب  اأن  قناعة  الأين على  تخ�س�سي 

وجوه

اأن  ي�ستطيع  حتى  يحبه  جمال  يف  يعمل  اأن 

�سركة  يف  بالعمل  توفقت  هلل  واحلمد  يبدع، 

اأن  واأ�ستطيع  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

اأقول باأن عملي يف امل�سفاة عبارة عن ترجمة 

حرفية جلمال الهند�سة الكيميائية. 

اإىل اأي مدى مل�صِت اختالفًا بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

العلمية  النظريات  حت��ول  العملية  احلياة 

نتائج  ذي  وممتع  ح��ي  تطبيق  اإىل  اجل��اف��ة 

مبنية  العلمية  النظريات  اأن  كما  ملمو�سة، 

من  التطبيق  عند  وافرتا�سات  اأرق��ام  على 

مغايرة  نتائج  اإىل  ت��وؤدي  اأن  اأحياناً  املمكن 

اأ�سرار  هناك  ذلك  اإىل  اإ�سافة  متوقعة.  وغري 

دفينة يف عمليات الت�سنيع يف امل�سفاة تتطلب 

بني  الربط  ونحاول  نفكر  اأن  كمهند�سني  منا 

العملي،  والواقع  در�سناها  التي  النظريات 

حدوث  اأ�سباب  وراء  البحث  ن�ستطيع  حتى 

ثم  ومن  بها،  حتدث  التي  بالطريقة  االأ�سياء 

اإ�سافة التطوير عليها.

هل �صعرِت اأن عملِك يتنا�صب مع ميولِك؟  •

ن��ع��م وب�������س���دة، ف���اأن���ا ب��ط��ب��ي��ع��ت��ي اأح���ب 

اال�ستك�ساف، ولدي ف�سول لتق�سي ما يحدث 

العبداهلل جمانة 

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�ص 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.



49

لتح�سني  جديدة  و�سائل  وابتكار  تطوير  يف 

اإىل  باالإ�سافة  التكاليف،  وتقليل  االإن��ت��اج 

حماولة االهتمام بالبيئة ب�سكل اأكرب وحت�سني 

بيئة العمل.

 ما هي اأولوياتِك يف احلياة؟ •

اأن اأر�سي ربي ووالدي، واأن اأقوم بواجباتي 

االجتماعية واملهنية على اأكمل وجه، واأ�ساهم 

يف رفعة وتنمية بادي.

ما هي هواياتِك.. وهل حتر�صني على  •

ممار�صتها؟ وهل لِك م�صاركات يف بطولت اأو 

م�صابقات فيما يتعلق باأي هواية؟ 

اأحر�ص  حمددة  هواية  لدي  لي�ست  ب�سراحة 

على ممار�ستها، ولكنني اأحب ال�سفر والتعرف 

على الثقافات املختلفة وتكوين �سداقات مع 

قراءة  اأح��ب  اأنني  كما  اجلن�سيات،  خمتلف 

ال�سعر.

هل وجدِت معار�صة من الأهل عند اإبداء  •

الرغبة بالعمل يف القطاع النفطي؟

الدعم  يل  يقدمان  دائماً  والداي  العك�ص،  على 

والت�سجيع الكامل وامل�ساندة لتحقيق رغباتي 

وطموحاتي.

 الحياة العملية تحول 

النظريات العلمية 

إلى تطبيق حي 

بنتائج ملموسة

تنمية القدرات 

الشخصية تأتي عن 

طريق مزاولة المهنة 

بإخالص واجتهاد 

االأ�سياء،  ح��دوث  اأ�سباب  لفهم  امل�سفاة  يف 

كما  وال��واق��ع،  العلم  بني  الربط  وحم��اول��ة 

العمل  مواقع  داخل  بالتواجد  اأ�ستمتع  اأنني 

امليداين.

ما هي اأهم التحديات التي تقابلينها يف جمال  •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟ 

يف  تواجهنا  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

عليها،  التغلب  االإمكان  قدر  نحاول  العمل، 

يف  واجهتني  التي  التحديات  اأب��رز  من  ولعل 

امل�سيطرة  ه��ي  ال��ذك��وري��ة  البيئة  اأن  عملي 

اإثبات  حت��اول  اأقلية  ع��ن  ع��ب��ارة  والن�ساء 

اآخ��ر،  يجلب  حت��ٍد  ذات��ه  بحد  وه��ذا  نف�سها، 

زمائي  واح��رتام  ثقة  ك�سب  كيفية  يف  يتمثل 

االأخرى  التحديات  العمل. ومن  وروؤ�سائي يف 

خمتلف  مع  التعامل  كيفية  واجهتني  التي 

متعلقة  حتديات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سخ�سيات، 

بكيفية تعلم املهنة، فهناك تفا�سيل �سغرية قد 

اأثناء  امل�سوؤولون  اأو  يغفل عن ذكرها زمائي 

فرتة التدريب، وي�سبح من واجبي اأن اأجتهد 

اأكرث يف الو�سول اإىل هذه التفا�سيل ال�سغرية، 

عملي  ليكون  امل�ستمر  البحث  على  واأحر�ص 

متقناً قدر االإمكان. 

هل ميكن اأن تعطينا نبذة عن تطور العمل  •

منذ اللتحاق بامل�صفاة؟

يف  العمل  بداية  من  ج��دًا  وجيزة  فرتة  بعد 

امل�سفاة التحقت بربنامج تدريبي مع عمليات 

كم�سغل  تدريبي  جرى  حيث  االأوىل،  املنطقة 

وحدتي  على  حتكم  غرفة  وم�سغل  حقل، 

باالإ�سافة  و5،   4 رق��م  اخل��ام  النفط  تقطري 

فرتة  خال  العمليات  فريق  مع  امل�ساركة  اإىل 

اإيقاف وجتهيز وحدة التقطري رقم 4 لعمليات 

الوحدة  ت�سغيل  وكذلك  ال�ساملة،  ال�سيانة 

فائدة  لذلك  كان  وقد  فيها.  العمل  انتهاء  بعد 

كبرية حيث ا�ستطعت اأن اأفهم الوحدة ب�سكل 

التحكم  وكيفية  مكوناتها،  جميع  مع  اأك��رب 

االأخطاء  وتق�سي  م�ساكلها  ومعرفة  فيها 

يل  اأت��اح��ت  ال��وق��ت  نف�ص  ويف  واإ���س��اح��ه��ا، 

جيدة  عاقات  وتكوين  للتوا�سل  الفر�سة 

من  واال�ستفادة  العمليات،  يف  ال��زم��اء  مع 

خرباتهم.

ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟  •

طريق  عن  تاأتي  ال�سخ�سية  القدرات  تنمية  اإن 

وال�سعي  واجتهاد،  باإخا�ص  املهنة  مزاولة 

وراء املزيد من املعرفة، واال�ستفادة من جتارب 

االآخرين وخرباتهم، باالإ�سافة اإىل تعزيز الثقة 

بالنف�ص، واالإقدام، والتعلم من االأخطاء.

ما هي طموحاتك، وما الذي تودين حتقيقه  •

يف امل�صتقبل؟

اإ�سهام يف جمال  اأكون مهند�سة لها  اأطمح الأن 

ركائز  من  ركيزة  النفط  اأن  ومبا  تخ�س�سها، 

اأ�سارك  اأن  اأود  ف��اإين  الكويت  الغالية  بلدي 

ت�صعى املهند�صة جمانة اإىل اإثبات جدارتها من خالل عملها امليداين
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هل تعلم؟ 

اأن عمليات الحفر الأولى في 2 	 
فبراير عام 1938 في حقل البرقان 

اأظهرت بوادر تب�شر بوجود كميات 
كبيرة من النفط. 

اأن الحفر توقف عام 1942 ب�شبب 	 
الحرب العالمية الثانية كاإجراء 

وقائي موؤقت.

اأن و�شول اأول ناقلة نفط كويتية 	 
وهي »كاظمة« لميناء الأحمدي كان 

في �شنة 1959. 

معلوم�ت ع�مة

الفلفل الحار يحتوي على اأعلى ن�شبة من فيتامين �شي 	 
مقارنة بجميع الخ�شراوات والفواكه الأخرى.

الأر�ض هي الكوكب الوحيد حاليًا الذي توجد المياه 	 
ب�شكل �شائل على �شطحه.

�شحراء اأنتاريكتيكا هي اأكبر �شحراء في العالم.	 

كلم�ت

الحياء جمال في المراأة وف�شيلة في الرجل.	 

من قنع من الدنيا بالي�شير هان عليه كل ع�شير.	 

اأ�شعف النا�ض هو من �شعف عن كتمان �شره ... »مثل 	 
�شويدي«.

من الكويت

تم افتتاح اأول مدر�شة نظامية للبنات عام 	 
 .1938

اأ�شيفت كلمة ل اإله اإل اهلل محمد ر�شول اهلل 	 
على علم الكويت �شنة 1940.

�شدر مر�شوم بقانون ين�ض على اأن الدينار هو 	 
وحدة النقد الكويتي عام 1960. 

�صخ�صي�ت

ن�شر بن عا�شم الليثي: من قبيلة كنانة، وكان فقيهًا ف�شيحًا عالمًا باللغة العربية، وهو اأحد 	 
تالمذة اأبو الأ�شود الدوؤلي الكناني. يعد من علماء النحو البارزين في زمانه، وهو اأول من 

و�شع النقاط على الحروف في اللغة العربية، باأمر من الحجاج بن يو�شف الثقفي، فكان له 
الف�شل في الم�شاهمة في حفظ وتطوير اللغة العربية، وقد توفي رحمه اهلل �شنة 89 هـ.
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المالية  • ق�شم  لموظفي  ال�شنوي  ال�شتقبال  حفل  من  لقطتان 
وعائالتهم في ال�شركة م�شاء الأربعاء 12 مار�ض 1975 في فندق 

�شيراتون.   

الم�شدر: مجلة الوطنية - عدد اأبريل 1975
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