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Perfecting the 
art of grease
At Q8Oils, we have perfected the art of developing 
high quality greases, which is why we name them after 
the greatest artists. Manufactured in the UK, our 
extensive range covers all automotive and industrial 
applications.

Q8 greases also come in a wide range of pack sizes 
and our Q8Oils application engineers will help you 
select the perfect grease for your equipment, to ensure 
total protection and reliability of your machine.



كلمة العدد

  �لعن�ض���ر �لب�ض���ري هو �لثروة �لرئي�ضية للأمم، فر�أ�س �لم���ال �لمادي و�لمو�رد �لطبيعية رغم �أهميتهما و�ضرورتهما �إال �أنهما 

دون �لعن�ض���ر �لب�ض���ري �لكفء و�لمدرب و�لمعد �إعد�د�ً جيد�ً لن يكون لهما قيمة، فالب�ضر هم �لقادرون على ��ضتخد�م �لمو�رد 

�لطبيعية و�لمو�رد �لمالية وت�ضخيرهما في �لعمليات �الإنتاجية للح�ضول على �أق�ضى درجات �لتقدم و�لرقي، فالعن�ضر �لب�ضري 

بما لديه من قدرة على �الختر�ع و�البتكار و�لتطوير يمكن �أن يقهر ندرة كثير من �لمو�رد وفي مقدمتها �لمو�رد �لطبيعية ويو�ضع 

من �إمكانات  �لمجتمع �الإنتاجية.

   ولق���د �أدرك���ت موؤ�ض�ض���ة �لبترول �لكويتية منذ زمن بعي���د �أهمية �لعن�ضر �لب�ضري ودوره في عملي���ات �لتنمية، فتبنت نظرة 

�أكث���ر تط���ور� و�ضموال لل�ضتثم���ار مقارنة بالنظرة �لتقليدية �لقائمة على �ال�ضتثمار في �لم���و�رد �لهيدروكربونية، فو�ضعت روؤية 

�ضامل���ة لل�ضتثم���ار في �لعق���ول وتنمية وتطوير �لكو�در �لوطنية، من خلل ��ضتر�تيجية و��ضح���ة �لمعالم ترتكز على �ال�ضتفادة 

م���ن �لعن�ض���ر �لب�ضري وتاأهيله �لتاأهيل �لذي يمكنه من تطوير �ل�ضناعة �لنفطية في �لبلد، وتحقيق �الأهد�ف �لتي ت�ضبو �إليها 

من �لتقدم و�الزدهار.

   وت�ضير �لمو�ضوعات �لتي يت�ضمنها �لعدد �لجديد من مجلة "نب�س" �إلى �أن �لموؤ�ض�ضة و�ضركاتها �لتابعة بد�أت تقطف ثمار 

جهوده���ا ف���ي تنمية وتطوير �لكو�در �لوطنية، �إذ يت�ضمن �لعدد �ضمن باب �لم�ضاريع �ال�ضتر�تيجية م�ضروع وطني جديد د�ضنته 

�ضركة " نفط �لكويت" �أخير�ً يتمثل في محطة تعزيز �لغاز 171 �لتي �ضتدعم �إنتاج كل من �لغاز �لحر و�لم�ضاحب، �إلى جانب 

مو�ض���وع �أخ���ر يتعلق بالنظرة �لم�ضتقبلية ل�ضركة �ضناعة �لكيماويات �لبترولي���ة و�ضعيها �لحثيث لفتح �أ�ضو�ق جديدة ف�ضل عن 

�ضعيه���ا لتعزي���ز تمركزها في قارة �أمري���كا �ل�ضمالية، باالإ�ضافة �إلى �لعديد من �لمو��ضيع �لخا�ض���ة ب�ضعي �لموؤ�ض�ضة و�ضركاتها 

�لتابعة لتحقيق مفاهيم �لم�ضوؤولية �الجتماعية و�لو�ضول �إلى �ال�ضتد�مة. 
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اأك�������د الرئي�س التنفيذي ل�شركة البت�������رول الوطنية الكويتية 

ال�شي�������د محمد غازي المطيري اأن ال�شركة اأنجزت مركز اإ�شناد 

الإطف�������اء والطوارئ والعملي�������ات الرئي�شي ف�������ي جنوب مدينة 

الأحمدي �شمن الفت�������رة الزمنية المحددة، بعدما اختارت له 

موقعاً قريباً من معظم المواقع والمرافق والمن�شاآت النفطية 

الحيوية في الأحمدي لي�شكل نقطة انطالق مركزية لمكافحة 

الحوادث والحرائق.

إدارة األزمات

   و�أ�ض���ار �لمطيري في كلمة �ألقاها بمنا�ضبة �فتتاح �لمركز 

وبح�ضور عدد من نو�ب �لرئي�س �لتنفي���ذي، و�لمدر�ء وروؤ�ضاء 

�لف���رق في �ل�ضركة، �إل���ى جانب عدد من كبار �ضب���اط �الإد�رة 

�لعام���ة للإطف���اء، و�الإد�رة �لعامة الأمن �لمن�ض���اآت، �أن �لمركز 

ي�ضكل محطة مهمة في تعزيز قدرة �ل�ضركة، وقدر�ت �ل�ضركات 

�لنفطية �لتابعة لموؤ�ض�ضة �لبترول �لكويتية في مكافحة �لحر�ئق، 

مو�ضحا �أن مركز �إ�ضناد �الإطفاء و�لطو�رئ ي�ضم مركز�ً متقدماً 

للتحك���م ومر�قبة �لك���و�رث و�إد�رة �الأزم���ات، يمكن من خلله 

متابعة �لحو�دث ب�ضكل حي عبر �ضبكة متطورة للت�ضاالت، وهو 

�الأم���ر �لذي ي�ضاعد في �تخاذ قر�ر�ت فورية، و�إ�ضد�ر �الأو�مر 

مبا�ضرة لفرق �لمكافحة، مما ي�ضاهم في �ل�ضيطرة على �لحر�ئق 

�لتي قد تن�ضب في �أ�ضرع وقت ممكن، موؤكد� �أن �ضركة �لبترول 

�لوطنية �لكويتية ت�ض���ع �أمن �لمن�ضاآت �لنفطية في �أعلى �ضلم 

�أولوياتها، نظر�ً للنعكا�ضات �لخطيرة للحو�دث �لنفطية على 

�الإن�ضان و�لبيئة و�لممتلكات �لعامة، و�أن حماية �لمن�ضاآت ت�ضكل 

جزء�ً �أ�ضا�ضياً من ��ضتر�تيجية �ل�ضركة �لتي ال تدخر جهد�ً وال 

مو�رد في �ضبيل �الرتقاء بقدر�تها وتطوير �أجهزتها وفق �أحدث 

�لنظم �لعالمية .

   م���ن جانبه، �أ�ضار مدي���ر د�ئرة �الأمن و�الإطفاء في �ل�ضركة 

�ل�ضي���د فايز �لمطيري �إلى �أن مرك���ز �إ�ضناد �الإطفاء و�لطو�رئ 

و�لعمليات �لرئي�ضي، يتمتع بالقدرة على �لتعامل مع جميع �أنو�ع 

�لحر�ئ���ق �لكبيرة منها، و�النفج���ار�ت وحر�ئق �الآبار �لنفطية، 

و�لخز�نات و�لت�ضربات �ل�ضخمة �ل�ضائلة و�لغازية، م�ضيفاً بقوله 

"ي�ض���م �لمركز مختلف �لمعد�ت �لمتطورة و�ضي���ار�ت �الإطفاء 

�لحديثة �لمجهزة باأحدث نظم �لتكنولوجيا �لعالمية، و�لتي توؤهل 

المطيري : "البترول الوطنية الكويتية" أنجزت مركزاً 
متطوراً لمكافحة جميع أنواع الحرائق والحوادث في 

الوقت المحدد 

التكنولوجيا واالبتكار

ل نقطة انطالق مركزية نظراً لقربه من المواقع النفطية الحيوية  يشكِّ
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�لمركز وفرق �الإطفاء للتعامل مع كافة �أنو�ع �لحر�ئق، ومكافحة 

�لت�ضربات �لنفطية وغيرها".

مركز إسناد اإلطفاء والطوارئ في سطور

�أنج����زت "�لبترول �لوطنية" هذ� �لمركز �لمهم �ضمن �لفترة 

�لزمني���ة �لمح���ددة بعد �أن تم �ختي���ار موقعه في جنوب مدينة 

�الأحمدي، لي�ضكل نقطة �نطلق مركزية لكل �ل�ضركات �لنفطية 

نظر�ً لقربه من معظم �لمو�قع و�لمر�فق �لنفطية �لحيوية، مما 

يقلل من �لزمن �لمطلوب لل�ضتجابة لمختلف حاالت �لطو�رئ، 

�ضو�ء في "�لبترول �لوطنية" �أو لدى �ل�ضركات �لنفطية �ل�ضقيقة.

   ويتميز مركز �إ�ضناد �الإطفاء و�لطو�رئ و�لعمليات �لرئي�ضي 

باأنه مركز �إطفاء متكامل، ويتمتع بالقدرة على مو�جهة �لحر�ئق 

�لكبي���رة و�النفج���ار�ت، وحر�ئ���ق �الآب���ار �لنفطي���ة و�لخز�نات 

و�لت�ضربات �ل�ضخمة �ل�ضائلة و�لغازية، وتوجد به خز�نات للرغوة 

وم���و�د �إطفاء �أخ���رى، وي�ضم �أي�ضاً معد�ت و�ضي���ار�ت �الإطفاء 

باأنو�عه���ا �لمختلفة لمكافح���ة �لحر�ئق و�لت�ضرب���ات وغيرها، 

ع���لوة على وج���ود ق�ضم خا�س لتدريب رج���ال �الإطفاء وق�ضم 

�آخر للخدمات �ل�ضحية و�لطبية. وتبلغ م�ضاحة �لمركز 1500 

متر مربع، وي�ضم نحو 30 مبنى، مع �إمكانية �لتو�ضع م�ضتقبًل 

�إذ� ��ضتدعت �لحاجة لذلك، وتم تزويده بوحدة خا�ضة لمعالجة 

�لمياه يمكن ��ضتخد�مها ف���ي �لتدريب على �لحر�ئق، وفي ري 

�لمناطق �لخ�ضر�ء �لمحيطة بمباني �لمركز لين�ضجم بذلك مع 

جهود وتوجهات �ل�ضركة في �الهتمام بالبيئة.   

تقدير مستحق

عرض توضيحي

ق����دم رئي�����س فريق تن�ضي����ق �لم�ضاري����ع محمد حياتي 

عر�ض����اً تو�ضيحياً مف�ض����ًل للمركز، مرفق����اً بالخر�ئط 

و�لر�ض����وم �لتف�ضيلي����ة الأه����م �لمكون����ات و�لمحتوي����ات 

�لت����ي �ضتخ����دم �لقطاع �لنفط����ي، الفتا �إل����ى �أن �لمركز 

ي�ض����م ق�ضماً لتدريب رجال �الإطف����اء، وق�ضماً للخدمات 

�ل�ضحي����ة و�لطبي����ة، ومهبطاً للطير�ن وم�ضج����د�ً ونادياً 

ريا�ضياً وقاعات للتدري����ب، م�ضير�ً �إلى �إمكانية �لتو�ضع 

في جميع �لمر�فق و�لمباني �لتابعة للمركز م�ضتقبًل ما 

يمنح �لمركز ميزة �إ�ضافية. 

توج����ه �لرئي�س �لتنفيذي لل�ضركة �ل�ضيد محمد غازي 

�لمطي����ري بال�ضك����ر و�لتقدي����ر لد�ئ����رة �لم�ضاري����ع 2 ، 

و�لجه����ات �لمعنية كافة �لتي �ضاعدت في �إنجاز �لمركز 

وف����ق �لمو��ضفات �لمطلوبة، موؤك����د� �أن �لكفاءة �لعالية 

له����ذ� �لمرف����ق �لحيوي تعك�����س حر�س �ضرك����ة �لبترول 

�لوطنية �لكويتي����ة �ل�ضديد على �إنجاز جميع �لم�ضاريع، 

وفقاً الأف�ضل �لظروف �ضماناً ل�ضلمة جميع �لعاملين. 
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تعد مشكلة التلوث النفطي البيئية من المعضالت التي واجهت الحكومة الكويتية طوال السنوات الـ27 الماضية، 
بحيرات  في  نفط  برميل  مليون   11 نحو  تجمع  إذ    ،1990 عام  الكويت  دولة  على  الغاشم  العراقي  الغزو  منذ  أي 
الدول  وبعض  البالد  طالت  بيئية  كارثة  شكلت  مربعًا،  كيلومتراً   50 تقارب  مساحة  على  بحيرة   246 بلغت  نفطية 
المجاورة، وتسببت في تدمير شامل للحياة البرية والبحرية )نباتات- حيوانات( من خالل ارتفاع سمّية التربة، األمر 
الذي استدعى مضاعفة الجهود للعمل على تنظيف  التربة الملوثة، وصاحب ذلك العديد من المبادرات عن طريق 
لمعالجة  كافة  إمكاناتها  سخرت  التي  الكويت  نفط  شركة  مقدمتها  وفي  المعنية،  والشركات  المختصة  الهيئات 
التربة والتخلص من اآلثار السلبية للتلوث، ولم تقتصر جهود مكافحة التلوث على الشركات، وإنما تعدت ذلك إلى 
وكان  التربة،  تأهيل  وإعادة  النفطي  التلوث  معالجة  برامج  في  للمشاركة  جاهدين  سعوا  الذين  األشخاص  مبادرات 
الواليات  اختراع من كل من  براءة  الحاصل على  المطيري  الدكتور مشاري سعد  المبادرات مبادرة  في مقدمة تلك 

المتحدة األمريكية ومنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، البتكاره طريقة جديدة لمعالجة التربة الملوثة.

د. مشاري المطيري يبتكر جهازاً  لمعالجة التربة الملوثة 
باستخدام الماء والموجات الصوتية 

التكنولوجيا واالبتكار

إنجاز كويتي في براءات االختراع البيئية على مستوى العالم
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لمزيد م����ن �لمعلومات حول �لطريقة �لجدي����دة لمعالجة �لتربة 

�لتق����ت مجل����ة "نب�س" �لدكتور م�ضاري �ضع����د �لمطيري �لذي بادر 

بالق����ول : "�َض����كل مو�ضوع �لتل����وث �لبيئي �لذي تعر�ض����ت له دولة 

�لكوي����ت �إبان �لغ����زو �لعر�قي هاج�ضا كبير� لي، �الأمر �لذي دفعني 

الختي����ار در��ضة مو�ضوع �لتل����وث �لبيئي ومعالجة �لتربة، للح�ضول 

عل����ى درجتي �لماج�ضتير، ثم �لدكتور�ه في هذ� �لمجال، وتبين لي 

خ����لل �لدر��ضة �أن دولة �لكويت تو�جه م�ضكلة كبيرة نظر� الزدياد 

تعق����د �لرو�ب����ط �لكربونية في بحير�ت �لنف����ط �لم�ضرب، ف�ضعيت 

جاه����د� للتو�ضل �إلى �أ�ضاليب جدي����دة لمعالجة �لتربة تختلف عن 

�الأ�ضاليب �لتقليدية �لمتمثلة في �لمعالجة �لبيولوجية، و�لمعالجة 

�لحر�ري����ة، وغ�ض����ل �لتربة، وبع����د �لعديد من �لتج����ارب �لمعملية، 

تو�ضل����ت �إل����ى طريقة جدي����دة تعتمد على ��ضتخ����د�م كل من �لماء 

و�لموج����ات �ل�ضوتية لمعالج����ة �لتربة �لملوثة، �الأم����ر �لذي �أُعتبر 

تطور�ً في مجال �لهند�ضة �لبيئية نظر� ال�ضتخد�م معد�ت �ضديقة 

للبيئة وخالية من ��ضتخد�م �لحر�رة �أو �لمو�د �لكيميائية"، م�ضير� 

�إلى �أن �لح�س �لوطني و�الإن�ضاني كان د�فعه �الأكبر في �لتو�ضل �إلى 

�ختر�عه �لذي نال ثقة �ل�ضركات �لنفطية �لمحلية و�لعالمية.

وفيم����ا يتعل����ق بتقنية غ�ض����ل �لترب����ة �لملوثة بالم����اء و�لموجات 

�ل�ضوتي����ة، �أو�ضح د. م�ض����اري �لمطيري �أن �لتقنية �لجديدة تعتمد 

عل����ى مجموعة من �الأجهزة في مقدمتها جه����از لف�ضل �لجزيئات 

�لكبي����رة ف����ي �لتربة (�أكبر من 25 ميلليمتر)، ثم جهاز غ�ضل �لتربة 

�لذي يقوم بف�ضل �لملوثات عن �لتربة بالماء، ثم جهاز لف�ضل �لتربة 

عن �لماء �لممزوج بالملوثات، وجهاز الإعادة تدوير �لماء وت�ضفيته، 

وجهاز الإع����ادة تدوير �لنفط �لم�ضتخرج من �لتربة، م�ضير�ً �إلى �أن 

تل����ك �الأجهزة تقوم بخلط �لتربة �لملوثة بالماء، ثم �إر�ضال موجات 

�ضوتي����ة تبث بدورها �ضحنات كهربائي����ة تف�ضل �لرو��ضب �لنفطية 

ع����ن �لتربة، ثم يقوم �لجهاز �لمخت�س بف�ضل كل من �لتربة و�لماء 

و�لنفط و�إعادة تدوير �لم����اء ال�ضتخد�مه مرة �أخرى، و�أي�ضا �إعادة 

تدوير كل من و�لتربة و�لنفط �لم�ضتخرج من �لنظام، مردفا بالقول 

"�أن هذه �لتقنية ال تحتاج الإ�ضافة �أي مو�د ع�ضوية �أو كيميائية من 
�أج����ل ف�ض����ل �لرو��ضب �لنفطية". كا�ضفا ع����ن �أن �لنموذج �لمبدئي 

�ل����ذي ق����ام عليه �ختبار كف����اءة �لجهاز ي�ضتوع����ب 150 كيلوغر�ماً 

م����ن �لترب����ة �لنفطية �لملوثة، و200 لتر م����ن �لماء، وي�ضتغرق نحو 

�ضاعتين لغ�ضل �لتربة وف�ضل �لملوثات.

وح����ول �ل�ضعوب����ات و�لتحديات �لتي و�جه����ت �لدكتور �لمطيري 

الإثبات �ضحة نظريته، �أ�ضار �إلى مو�جهته �لعديد من �ل�ضعوبات في 

مقدمتها طبيعة �لجزيئات �لقطبية في �لماء و�لتي ال يمكنها ف�ضل 

�لجزيئات �لكربونية في �لرو��ضب �لنفطية عن �لتربة، �الأمر �لذي 

دفع����ه بعد �إتمام �لدر��ضة �إلى تجربتها على �أر�س �لو�قع من خلل 

ت�ضنيع �الأجهزة و�لمع����د�ت في �لهند وتجميعها في دولة �لكويت، 

وبالتع����اون مع �ضركة �لبترول �لوطني����ة �لكويتية، تم �لح�ضول على 

ثلث����ة �أنو�ع م����ن تلوث �لتربة تمثلت في ترب����ة قليلة �لتلوث، وتربة 

متو�ضطة �لتلوث، وتربة عالية �لتلوث، م�ضتوى �لتلوث فيها �أقل من 

2000 مل/ك����غ، وباإجر�ء �لتجربة �لمعملية ج����اءت �لنتيجة �أف�ضل 
من �لمتوقع، �إذ حول �لجهاز ن�ضبة �لتلوث في �لتربة �لمعالجة �إلى 

�أقل من 1000 مل/كغ. وبيّن �لمطيري �أن نجاح �لتجربة �لمعملية، 

�أدى �إل����ى �عت����ر�ف �ل�ضركتي����ن ( نفط �لكويت، و�لبت����رول �لوطنية 

�لكويتي����ة ) بفاعلية �لنظام �لذي يتميز بب�ضاطت����ه وكفاءته �لعالية 

ف����ي معالجة �لتربة �لملوثة. مبيناً �أن نج����اح �لم�ضروع �ضكل د�فعاً 

لمزي����د من �الأبح����اث و�لدر��ضات ومن ّث����م �الختر�عات في مجال 

�إد�رة �لمخلفات وحماية �لبيئة، �ضاكر�ً كًل من مركز �ضباح �الأحمد 

للموهوبين، و�ضركة �لبترول �لوطنية �لكويتية، و�ضركة نفط �لكويت 

لدعمه����م �للمحدود له، �الأم����ر �لذي �ضاعده على �إنجاز �لم�ضروع 

و�لح�ضول على بر�ءة �الختر�ع.

 الدكتور مشاري المطيري
 في سطور

- حا�ض����ل على بكالوريو�س ف����ي �لهند�ضة �لمدنية من 

جامعة �لكويت، كلية �لهند�ضة و�لبترول عام 2004

- حا�ض����ل على �ضهادت����ي �لماج�ضتي����ر و�لدكتور�ه في 

�لهند�ض����ة �لبيئية، وتخ�ض�س �إد�رة �لمخلفات من جامعة 

بورت�ضموث في بريطانيا عام 2015 

- محا�ضر في �لهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب، 

ووز�رة �لكهرباء و�لماء، و�لهيئة �لعامة لل�ضناعة.

- حا�ضل على بر�ءة �ختر�ع في معالجة �لتربة �لنفطية 

�لملوثة با�ضتخد�م �لماء و�لموجات �لكهربائية من مكتب 

ب����ر�ء�ت �الخت����ر�ع �لتابع لمجل�س �لتع����اون لدول �لخليج 

�لعربية، وذلك في عام 2017.

- حا�ضل على بر�ءتي �ختر�ع في مجال معالجة �لتربة 

�لملوثة من مكتب �لواليات �لمتحدة للبر�ء�ت و�لعلمات 

�لتجارية عام 2016.

- كان �أح����د �لمتحدثين في �لموؤتم����ر �لبيئي للتحاد 

�الأوروبي �لمنعقد في عام 2017.

- حاز عل����ى �لمركز �لر�بع في ب����ر�ءة �الختر�ع خلل 

�لموؤتمر �لبيئي للتحاد �الأوروبي عام 2017.
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- ما هي موا�صفات الناقلة الجديدة؟

تتمت���ع ناقل���ة �لنفط �لخ���ام �لجدي���دة، و�لتي تم توقي���ع عقودها 

موؤخر�ً، بنف�س مو��ضفات ناقلت �لنفط �لخام �لتي تم بناوؤها �ضابقاً، 

�ضمن خطة تحديث �الأ�ضطول، من حيث �الأبعاد (�لطول- �لعر�س- 

�الرتف���اع- �ضع���ة �لحمولة- �ل�ضرع���ة....)، ولك���ن تختلف في كمية 

��ضته���لك �لوقود، ومرونة و�ضرعة عمليات �ل�ضحن و�لتفريغ، ويبلغ 

طولها �الإجمالي 330 متر�ً، و�لعر�س 60 متر�ً، و�لعمق من �لقاعدة 

�إلى �ل�ضطح 30.5 متر�ً، و�لغاط�س 22.5 متر�ً، و�لحمولة �ضتبلغ 318 

�ألف طن متري م��ن �لنف��ط �لخام (تقريبا)، و�ل�ضرعة �لمقدرة للناقلة 

�ضتك���ون في حدود 15 عق���دة بحرية، وهي �ضرعة منا�ضبة في هذ� 

�لنوع من �لناقلت. �أما �لمدة �لزمنية �للزمة لتحميل �لناقلة، فاإنها 

ل���ن تزيد عن 16 �ضاع���ة، وعملية �لتفريغ �ضتكون ف���ي �أقل من 20 

�ضاع���ة، وهي مدة جي���دة جد�ً، �إذ كان تفري���غ �لناقلت في �ل�ضابق 

ي�ضتغرق ما يزيد عن 24 �ضاعة.

بورسلي: "ناقالت النفط" وقعت عقداً مع "بوهاي" لبناء
ناقلة نفط خام عمالقة بـ 79.7 مليون دوالر

تنفيذ  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  تواصل 
المرحلة الرابعة من مشروع تحديث أسطولها، وفق 
إلى  تسعى  التي  األهداف  تخدم  مدروسة  منهجية 
لمؤسسة  االستراتيجية  التوجهات  وفق  تحقيقها، 
وقعت  المرحلة،  هذه  الكويتية.وضمن  البترول 
مع  عقداً   ،)2018( الماضي  مارس  منتصف  الشركة 
الثقيلة"  والصناعات  السفن  لصناعة  "بوهاي  شركة 
عمالقة  خام  نفط  ناقلة  وتسليم  لبناء  الصينية 
بقيمة 79.7 مليون دوالر أمريكي، وذلك بعد موافقة 

الجهات المختصة.
الرئيس  النفط"،  "ناقالت  عن  نيابة  العقد  وقع 
في  الصباح،  األحمد  الخالد  طالل  الشيخ  التنفيذي، 
حين وقع عن "بوهاي"، رئيسها السيد، صن دونغمنغ، 
دولة  لدى  الشعبية  الصين  جمهورية  سفير  بحضور 
الكويت سعادة، وانغ دي، ومدراء ومسؤولين ورؤساء 

فرق من كلتا الشركتين.

مجل���ة "نب����س" �لتقت ناظ���ر �لهند�ض���ة �لمعماري���ة �لبحرية، 

�لمهند����س محمد بور�ضلي، للطلع ومعرف���ة تفا�ضيل �أكثر عن 

�لناقل���ة �لجديدة �إ�ضافة �إلى �لقو�نين �لعالمية �لخا�ضة بحماية 

�لبيئ���ة، و�لمو��ضفات �لفنية و�لتكنولوجية �لحديثة �لمعمول بها 

طبقاً للقو�نين �لبحرية �لدولية. وكان �لحو�ر �لتالي: 

باكورة التعاون التجاري مع الشركات الصينية العمالقة في مجال بناء السفن التجارية

المشاريع اإلستراتيجية

املهندس/  محمد بورسيل
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الرئيس التنفيذي لرشكة "ناقالت النفط" الشيخ طالل الخالد األحمد الصباح أثناء توقيع العقد مع رئيس "بوهاي" الصينية.

- ما الأجهزة، اأو الأنظمة التي تت�صمنها الناقلة الجديدة 

للحد من التلوث، وتقييد ن�صب النبعاثات، وحماية البيئة؟

ف���ي �ل�ضابق كان���ت �لقو�نين �لعالمية غير مت�ض���ددة فيما يخ�س 

معالجة "مياه �لمو�زن���ة"، وتقييد ن�ضبة �لغاز�ت �ل�ضارة من �لعادم، 

ولم يكن هناك �لتز�م تام بالدعو�ت و�لند�ء�ت �لدولية �لمعنية ب�ضاأن 

�لملح���ة �لبحرية، ورغم ذلك كانت �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية، 

وم���ا ز�لت، تحر�س وب�ض���دة على حماية �لبيئ���ة، وكانت �ضباقة في 

تركي���ب و��ضتخد�م �أنظمة في �أ�ضطولها للح���د من �لتلوث، وتقييد 

ن�ضب �النبعاثات.

وخلل �ل�ضنو�ت �لقليلة �لما�ضية، تغيرت �لمعايير �لبيئية �لبحرية 

ب�ض���كل كبير، و�أ�ضبحت �أكث���ر ت�ضدد�ً، خ�ضو�ضاً ف���ي �ال�ضتر�طات 

�لمعنية بالبيئة �لبحرية و�لحفاظ عليها، و�أ�ضدرت �لمنظمة �لبحرية 

�لدولية (IMO) حزمة قو�نين ملزمة لجميع �ل�ضركات �لبحرية من 

�أجل حماية �لبيئة.

و�نطلقاً من ذلك، ر�عت �ل�ضركة في جميع �لناقلت �لتي تبنيها، 

�لجانبين �القت�ضادي و�لبيئي �إلى �أق�ضى درجة، كما ر�عت �أن تكون 

كل ميزة �أو خا�ضية تت�ضمنها �لناقلت �لجديدة تقابلها منفعة محددة 

�قت�ضادي���اً، �إما لزيادة فر�ضة تاأجيرها بال�ضوق، �أو لتقليل م�ضاريف 

ت�ضغيلها، �أو لتقنين وزيادة كفاءة برنامج �ضيانة و"ت�ضفين" �لناقلت، 

�أو حت���ى في مجال تفكيكها بعد �نتهاء خدمتها، كما ر�عت �ل�ضركة 

�أن تكون جميع �لناقلت طبق���اً الأحدث �ال�ضتر�طات و�لمو��ضفات 

و�لمعايي���ر �لعالمي���ة �لخا�ضة بحماية �لبيئة و�لح����د من �لتل�����وث، 

وتقيي����د ن�ضب �النبعاثات �ل�ض���ارة، حيث تو�كب �أعلى �لمو��ضفات 

�لفني���ة و�لتكنولوجي������ة �لحديث��������ة �لمعم���ول به���ا طبق���اً لقو�نين 

�لمنظم���ة �لبحرية �لدولي���ة، و��ضتر�طات ومعايي���ر �ضركات �لنفط 

�لكبرى (Oil majors)، وهيئات �لت�ضنيف و�الإ�ضر�ف على �ل�ضفن 

�لعالمي���ة (Classification Society). وكافة �لناقلت �لجديدة 

في �أ�ضطول �ل�ضركة م�ضممة ومجهزة بالمعد�ت �لخا�ضة للمر�قبة 

و�لحد من �النبعاثات �لمختلفة �لناتجة من �لمحركات �لرئي�ضية �أو 

�لمحركات �لم�ضاعدة للناقلة، ومعالجة �أكا�ضيد �لكبريت، و�أكا�ضيد 

�لنيتروجي���ن، و�لحد من من�ض���وب �نبعاثات ثان���ي �أك�ضيد �لكربون، 

و�لحد من من�ضوب �نبعاثات �لمركبات �لع�ضوية �لمتطايرة.

وتحر����س �ل�ضركة با�ضتم���ر�ر على �الطلع عل���ى �أي م�ضتجد�ت 

�أو قو�ني���ن تطرح للنقا�س في �لمنظم���ة �لبحرية �لدولية من خلل 

�لزيار�ت �لدورية لمقر �لمنظمة بمعدل مرتين في �لعام، باالإ�ضافة 

�إلى �لن�ضر�ت �لدورية �لتي تزود بها �لمنظمة �ل�ضركة، وذلك من �أجل 
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مو�كبة �أي م�ضتجد�ت �أو قو�نين جديدة.

- حدثنا عن الو�صائل التي تت�صمنها الناقلة لتحقيق 

الأمن وال�صالمة والمحافظة على الأرواح؟

 تحر�س �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية على تطبيق �ال�ضتر�طات 

و�لمعايير �لعالمي���ة، فيما يخ�س �إجر�ء�ت �الأمن و�ل�ضلمة طبقاً 

للقو�نين �لبحرية �لدولية، و��ضتر�طات ومعايير هيئات �لت�ضنيف 

�لعالمية، وجمي���ع �لناقلت �لجديدة مطابقة الأحدث م�ضتجد�ت 

قو�ني���ن �لملحة �لعالمية في مج���ال �الأمن و�ل�ضلمة، و�لحفاظ 

عل���ى �أرو�ح طاق���م �لناقل���ة، وكل �لناقلت م���زودة بنظام مر�قبة 

دقيق بالكامير�ت لجميع �الأماكن، حتى غرفة �لماكينات، و�أماكن 

�إقام���ة طاق���م �لناقلة، كم���ا يوجد �أف���ر�د للمر�قب���ة �الأمنية على 

ظه���ر �لناقلة على مد�ر �ل�ضاعة. وق���د تم تجهيز جميع �لناقلت 

�لجديدة باالأجه���زة و�لمعد�ت �لخا�ضة بالحماي���ة من �لقر�ضنة، 

بالت���و�زي مع و�ضع �أ�ضاليب دفاعية متنوعة ومتطورة، �إ�ضافة �إلى 

توفي���ر �أطقم حر��ضة معتم���دة عالمياً، ومدربة على �أعلى م�ضتوى 

م���ن �لتطبيقات �الأمنية ومكافح���ة �الأخطار. كما تم �إدخال بع�س 

�لتعديلت في �لناقلت، منها رفع �ل�ضطح �لخلفي للناقلة ليكون 

عل���ى نف����س م�ضت���وى �ضط���ح �لناقلة، حي���ث �أنه كان ف���ي �ل�ضابق 

يق���ل بمقد�ر 4 �أمت���ار عن باقي �ل�ضطح، ومن ث���م كانت هجمات 

�لقر��ضن���ة تترك���ز على هذ� �لجزء، الأن �ل�ضع���ود عليه �أ�ضهل من 

باق���ي �ضطح �ل�ضفينة، وه���ذ� �الأمر �ضعب كثي���ر�ً على �لقر��ضنة 

عملي���ة �ل�ضع���ود عل���ى �لناقلة، كذلك ت���م زيادة �ضماك���ة �لحديد 

ف���ي مد�خل غرفة �لمح���ركات، وزودت بكامير�ت و�أنظمة تحكم، 

وو�ضائ���ل �ت�ض���ال، و�قفال ال تفتح �إال من �لد�خ���ل، لتكون "غرفة 

ط���و�رئ"، يمكن لطاقم �لناقلة �الحتم���اء بها في حاالت �لخطر، 

و�لتحكم من خللها في �لناقلة ب�ضكل كامل.

�صركات  مع  كانت  بناوؤها  ال�صابق  الناقالت  غالبية   -

كورية، لماذا هذا التحول اإلى ال�صركات ال�صينية؟

ف���ي �ل�ضاب���ق كانت �لياب���ان م�ضيط���رة على �ضناع���ة �لناقلت 

بمختل���ف �أنو�عها، ثم تحولت هذه �ل�ضيطرة �إلى كوريا، ثم دخلت 

�ل�ضي���ن على خط هذه �ل�ضناع���ة، و�لموؤكد �أن �لم�ضتقبل �ضيكون 

لل�ضي���ن ف���ي ه���ذه �ل�ضناعة. وخ���لل �ل�ضن���و�ت �لما�ضية، كانت 

غالبية �ل�ضركات �لوطنية في مجال �لنقل �لبحري، �لمملوكة لدول 

�لخلي���ج �لعربية، (�إن لم يكن كله���ا) ال تف�ضل بناء ناقلت �لنفط 

في �ل�ضين، وذلك يرجع �إلى عدة �أ�ضباب، على ر�أ�ضها، طول مدة 

�لتاأخي���ر في �لت�ضلي���م �إلى حدود غير مقبولة، قد ت�ضل في بع�س 

�الأحي���ان �إلى �ضنة �أو �أكثر، �إ�ضافة �إلى تحيز �لعقود ب�ضكل و�أ�ضح 

لم�ضلحة �أحو��س �لبناء �ل�ضينية على ح�ضاب م�ضلحة �ل�ضركات، 
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 ناقلة النفط الخام الفنطاس ناقلة املنتجات البرتولية الدسمة

ولكن في �ل�ضنو�ت �الأخيرة �أ�ضبحت �أحو��س بناء �ل�ضفن �ل�ضينية 

تحق���ق نمو�ً كبير�ً في حجم �الأعمال لم�ضتويات مثيرة للإعجاب، 

وباتت تناف�س وب�ضدة �ل�ضركات �لكورية، �لتي كانت م�ضيطرة على 

جميع م�ضاريع بناء �ل�ضفن الأكثر من 20 �ضنة. 

ولق���د تغلبت �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية على هذه �لعقبات، 

ب�ضياغة عقود محكمة جد�ً تحمي م�ضالحها، وهذ� �أ�ضلوب تتبعه 

ف���ي جميع عقود بناء �لناق���لت، �إذ ترف�س �ل�ضركة تماماً �لعقود 

�لجاهزة �لُم�ضاغة من قب���ل �لم�ضنعين، وتقوم ب�ضياغة عقودها 

بطريق���ة فني���ة فائقة من خلل ما تمتلكه م���ن خبر�ت طويلة في 

هذ� �ل�ض���اأن، وبما يحمي م�ضالحها ويحقق �لمو��ضفات و�لجودة 

ودق���ة مو�عي���د �لت�ضلي���م �لتي تحتاجه���ا �ل�ضركة، كذل���ك يتم في 

�لعقود مر�عاة جميع �ضروط موؤ�ض�ضة �لبترول �لكويتية، و�لجهات 

�لرقابي���ة �لمعني���ة. و�لناقلة �لجديدة �لتي ت���م توقيع عقودها مع 

�ضرك���ة "بوه���اي" �ل�ضيني���ة، تعتبر باك���ورة �لتع���اون �لتجاري مع 

�ل�ض���ركات �ل�ضينية �لعملقة في مجال بناء �ل�ضفن �لتجارية، وال 

�ضيما ناقلت �لنفط.

ون���ود �أن نوؤكد هن���ا �أن �ضركة "بوهاي"، تم تاأهيلها للدخول في 

�لممار�ض���ة، اللتز�مه���ا �ل�ضديد ف���ي مو�عيد �لت�ضلي���م، ولتمتعها 

بقدر�ت فنية عالية، وخبر�ت كبيرة في بناء هذ� �لنوع من ناقلت 

�لنف���ط تُمكنه���ا من تنفي���ذ �لمو��ضف���ات و�لمعايي���ر �لفنية �لتي 

ت�ضترطه���ا �ضركة ناق���لت �لنفط �لكويتية، تح���ت �أعين ومر�قبة 

فريق �ل�ضركة �لذي �ضوف ي�ضرف على عملية �لبناء في �ل�ضين.

متى يمكن اأن تت�صلم ال�صركة الناقلة الجديدة، وما هو 

التي تم توقيع عقودها �صمن المرحلة  الناقالت  عدد 

الرابعة، واأنواعها؟ 

ح�ض���ب �لعقود �لمبرمة مع �ل�ضركة �ل�ضيني���ة، �ضيتم �لبدء في 

عملية بناء �لناقلة �لجديدة في مار�س من �لعام �لمقبل (2019)، 

وم���ن �لمتوق���ع �أن ت�ضتغرق عملية �لبناء وفق���اً للعقود 18 �ضهر�ً، 

بم���ا يعني �أن �ل�ضركة تتوقع �أن تت�ضل���م �لناقلة �لجديدة في �لربع 

�الأخير من عام 2020.

و�لناق���لت �لتي تم توقيع عقوده���ا �ضمن �لمرحلة �لر�بعة من 

م�ضروع تحدي���ث �الأ�ضطول، ت�ضمل 3 ناقلت غاز م�ضال عملقة 

م���ع �ضركة هيون���د�ي لل�ضناعات �لثقيلة �لكوري���ة، وقد تم توقيع 

عقوده���ا مطلع �لعام �لحالي في يناي���ر 2018، وناقلة نفط خام 

م���ع �ضركة "بوهاي ل�ضناعة �ل�ضفن و�ل�ضناعات �لثقيلة" �ل�ضينية 

ت���م توقيع عقدها في مار�س 2018، و4 ناقلت منتجات بترولية 

تم تر�ضي���ة عقودها على �ضركة "هيوند�ي ميبو دوكيارد" �لكورية 

�لجنوبي���ة، وت���م توقي���ع �لعق���ود في �أبري���ل 2018، وبذل���ك يبلغ 

�إجمال���ي عدد �لناقلت �لم�ضتهدف بناوؤه���ا في �لمرحلة �لر�بعة 

8 ناقلت متنوعة.

و�ضيبلغ �إجمالي عدد �الأ�ضطول بنهاية عام 2018 (وفقاً للخطة 

�لخم�ضي���ة �لمو�ضوعة، وخروج بع����س �لناقلت من �لخدمة) 28 

ناقل���ة متنوعة، و�ضيرتفع هذ� �لعدد م���ع نهاية 2019، بعد ت�ضلم 

بع�س �لناقلت �لتي جاٍر بناوؤها �إلى 32 ناقلة متنوعة. 
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محطة تعزيز الغاز 171.. خطوة إضافية نحو زيادة إنتاج الغاز 
الحر والمصاحب

العالم، ال تدخر شركة  والغاز في  النفط  التي يشهدها قطاع  المتالحقة والمتسارعة  التطورات  في ظل 

كافة،  المتنوعة  للتقنيات  ومواكبتها  وتوسعتها  التحتية  بنيتها  وتطوير  تأهيل  في  جهداً  الكويت  نفط 

تلك  ضمن  ومن  اإلنتاج،  زيادة  إلى  الرامية  االستراتيجية  المشاريع  من  لمجموعة  تنفيذها  ظل  في  وذلك 

المشاريع محطة تعزيز الغاز 171 التي احتفلت الشركة أخيرا بتدشينها في منطقة غرب الكويت، في حفل 

أقيم برعاية وحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت شبيب الرشيدي، وحضره كل 

من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد نزار العدساني، والرئيس التنفيذي لشركة نفط 

الكويت السيد جمال عبد العزيز جعفر

مشروع وطني جديد

المشاريع اإلستراتيجية

   تق���ع �لمحط���ة �لمن�ضاأة حديثاً في قلب منطقة غرب �لكويت 

�لت���ي تنتج �لنفط و�لغ���از �لم�ضاحب من حقول غرب �لكويت عن 

طري���ق ثلث���ة مر�كز تجمي���ع ه���ي 17 و27 و28، باالإ�ضافة �إلى 

وح���دة �الإنتاج �لمبكر (EPF-18)، وتحق���ق �لمحطة �ضل�ضة من 
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�الأه���د�ف في مقدمتها وجود من�ضاأة غ���از مركزية لمعالجة �لغاز 

و�لمكثف���ات من مر�كز �لتجميع غ���رب �لكويت كما هو �لحال في 

مناطق عمليات �ل�ضركة �الأخرى.

   وتعم���ل �لمحط���ة على �ضغ���ط وتجفيف ومعالج���ة �لغاز في 

�لمنطق���ة، وتتمي���ز ع���ن غيرها من �لمحط���ات باأنه���ا �الأولى من 

نوعه���ا في �لكويت �لقادرة على �لتعامل مع �لغاز �لحم�ضي �لناتج 

م���ن حقول غرب �لكويت بم���ا يت�ضمن من ن�ض���ب عالية لكبريتيد 

�لهيدروجين (H2S) و�لتي ت�ضل �إلى �أكثر من 4 بالمئة.

سعة استيعابية

  من���ذ �نطلق �لم�ضروع و�لبدء في تنفي���ذه على �أر�س �لو�قع، 

حر�ض���ت مديرية �ال�ضتك�ضاف و�لغاز في �ضركة نفط �لكويت على 

ت�ضمي���م �لمحطة وفقاً لتطلعاتها �لم�ضتقبلي���ة �لر�مية �إلى تعزيز 

قيم���ة �إنت���اج �لغ���از �لم�ضاحب، وذلك م���ن خلل ق���درة ت�ضغيلية 

كبي���رة قادرة على ��ضتيع���اب �لغاز �لم�ضاح���ب و�لمنتج حاليا من 

منطقة غرب �لكويت، بما يقارب 240 مليون قدم مكعبة قيا�ضية 

ف���ي �ليوم، تتمت���ع �لمحطة كذلك بقدرة �إنتاجي���ة عالية من �لغاز 

�لم�ض���ال ت�ضل �إلى 68 �ألف برميل يومياً، وذلك بف�ضل ما تمتلكه 

م���ن وحد�ت تبريد مع���دة وفق �أحدث �لتقني���ات �لم�ضتخدمة في 

�لمجال، كما تتو�فر للمحطة �إمكانات تمنحها �لقدرة على مو�كبة 

�لتط���ور�ت و�الأه���د�ف و�ال�ضتر�تيجيات �لتي ت�ضع���ى �إليها �ضركة 

نف���ط �لكويت ممثل���ة بمديرية �ال�ضتك�ضاف و�لغ���از، و�لر�مية �إلى 

زي���ادة �لقيمة �لم�ضافة من �لغاز عب���ر ��ضتيعاب �لمحطة للزيادة 

�لم�ضتقبلي���ة في �لق���درة �الإنتاجية �لتي �ضت�ض���ل �إلى 350 مليون 

قدم مكعبة قيا�ضية في �ليوم.

أفضل ما تقدمه التكنولوجيا

   ولق���د تمي���زت �لمحط���ة �لجدي���دة بامتلكه���ا �أح���دث نظم 

�لتكنولوجيا في نظم �لمر�قبة و�لتحكم للو�ضول �إلى �أعلى درجات 

�الأد�ء، و�ضعة �إ�ضافية في وحد�تها كافة لزيادة مرونتها �لت�ضغيلية 
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و�عتماديتها، بما �ضيقلل من �لتوقفات �ال�ضطر�رية ويحافظ على 

��ضتمر�ري���ة �النتاج وت�ضدير �لغاز من غرب �لكويت بن�ضبة تو�فر 

ت�ض���ل �إلى 99.6 بالمئ���ة، لي�ضاهم ذلك في تحقي���ق ��ضتر�تيجية 

�ل�ضركة ويتما�ضى مع �لتز�ماتها بمعايير �لبيئة للو�ضول �لى ن�ضب 

حرق غاز ما دون 1 بالمئة.

   كم���ا ت�ضمن���ت �لمحط���ة �لعديد م���ن �لمر�ف���ق و�الإمكانات 

�الأخرى، ومن �ضمنها:

- �إن�ض���اء �ضبك���ة جدي���دة لخطوط نقل �لغاز م���ن جميع مر�كز 

�لتجميع في غرب �لكويت.

- خطوط جديدة لت�ضدير �لغاز ومكثفاته �إلى وحدة �إز�لة �لغاز 

�لحم�ضي في م�ضفاة �الأحمدي، �إذ �ضت�ضتخدم �لخطوط �لقديمة 

لت�ضدير منتجات من�ضاأة تحلية �لغاز �إلى غاز �لبترول �لم�ضال في 

ميناء �الأحمدي و�إعادة �لمكثفات �إلى غرب �لكويت.

- �إن�ض���اء �ضاغطات الأبخ���رة �لخز�نات في مر�كز �لتجميع 17 

و27 و28.

- �إن�ض���اء القط �ضو�ئب متو�ض���ط لف�ضل �ل�ضو�ئل عن �لغاز في 

منطق���ة برقان قب���ل و�ضوله �إلى وحدة �إز�ل���ة �لغاز �لحم�ضي في 

م�ضفاة �الأحمدي. 

- �ضاغط���ات بخار جديدة في �لخز�نات بمركزي �لتجميع 17 

و27.

كوادر وطنية مدربة

   وف���ي ظ���ل �لحر�س عل���ى تكوي���ت �لقطاع �لنفط���ي، عملت 

مديري���ة �ال�ضتك�ض���اف و�لغ���از في نفط �لكويت من���ذ �ليوم �الأول 

لتنفي���ذ �لمحطة عل���ى تخطي �لتحديات و�ل�ضعوب���ات كافة �لتي 

ق���د تقف �أمام تحقيق هذ� �لم�ضروع �لر�ئد وجعله نموذج يحتذى 

في �لتطبيق و�الإنتاج بالقطاع �لنفطي، ومن �ضمن تلك �لتحديات 

�إد�رة �لمحطة بعد ت�ضلمها م�ن �لمقاول، وهو ما جعلها ت�ضير وفق 

خطة تدريبي���ة محددة تعتمد على م�ضاري���ن تدريبيين لموظفيها 

م���ن �لكو�در �لكويتية �لمتخ�ض�ض���ة و�لموؤهلة على �أعلى م�ضتوى، 

وتمث���ل �لم�ض���ار �الأول في �لح�ض���ول على �لتدري���ب �لمكثف من 

قب���ل �لمقاول على مختلف �لجو�نب �لفنية و�لهند�ضية، باالإ�ضافة 

�إل���ى كيفية �لتعامل مع مختل���ف عمليات �لمحطة، في حين تمثل 

�لم�ض���ار �لثان���ي في �إعد�د خط���ة تدريبية على م�ضت���وى �ل�ضركة 

للتعام���ل �أي�ض���اً مع مختل���ف �لعملي���ات �لتي تد�ر به���ا �لمحطة، 

باالإ�ضاف���ة �إلى تلقي �لتدريب���ات �لعملية و�لفني���ة �لمختلفة �أثناء 

�الإد�رة �لحالي���ة للمحط���ة، وبذلك �أ�ضبحت محط���ة تعزيز �لغاز 

171 من���ذ ت�ضلمها في �ضهر �أكتوبر م���ن �لعام �لما�ضي و�حدة من 
محط���ات �ل�ضركة �لتي ت���د�ر ب�ضو�عد �لك���و�در �لوطنية �لكويتية 

ا العنزي: المزيد من المشاريع للوصول إلى 4 
مليارات قدم مكعبة

�أكد نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�ضتك�ضاف و�لغاز في 

�ضركة نف���ط �لكويت �ل�ضيد مناحي �لعنزي في �فتتاح 

محط���ة تعزي���ز �لغاز 171 على ما تولي���ه �لموؤ�ض�ضات 

�لنفطي���ة �لكب���رى في �لعال���م من �أهمية كب���رى للغاز 

�لطبيع���ي، وذلك لكون���ه م�ضدر�ً نظيف���اً وغير مكلف 

الإنت���اج �لطاقة عند مقارنت���ه بالوقود �ل�ضائل، م�ضيفاً 

�أن خط���ة �لتنمي���ة ف���ي دول���ة �لكوي���ت �ضيو�كبها نمو 

ف���ي �لطلب عل���ى �لطاقة �لكهربائية، م���ا يجعل للغاز 

�أهمية ��ضتر�تيجية، نظر� النخفا�س ��ضتخد�م �ل�ضائل 

�لذي ي�ضمل �لنف���ط �لخام ووقود �لنفط �لثقيل وزيت 

�لغ���از )�لدي���زل( في محطات �لطاق���ة، بما ي�ضهم في 

�لتقلي���ل من تكلفة �إنت���اج �لطاقة، باالإ�ضافة �إلى تقليل 

�النبعاثات وبالتالي �لمحافظة على �لبيئة.

   ولف���ت �لعن���زي �إل���ى �أن نفط �لكوي���ت تعمل على 

�إنج���از �لعدي���د م���ن �لم�ضاريع �لتي ته���دف �إلى زيادة 

�إنت���اج �لغ���از �لحر و�لم�ضاحب ليبل���غ 4 مليار�ت قدم 

مكعبة قيا�ضية ف���ي �ليوم، باالإ�ضافة �إلى زيادة �لقدرة 

�لت�ضغيلية ال�ضتيعاب تلك �لكمية.
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�لمدربة و�لم�ضتعدة للتعامل مع مختلف �لحاالت و�لعمليات �لتي 

تقام بها دون �لحاجة للمقاول �أو �ال�ضتعانة به في �إد�رتها.

55 مليون ساعة آمنة

   ويع���د �لم�ضروع �نطلقة ممي���زة مع بد�ية �لعام �لجديد، �إذ 

��ضتط���اع �أن يوؤكد بج���د�رة حر�س �ضركة نف���ط �لكويت و�إد�رتها 

�لعليا على مو��ضل���ة �لنجاحات �لتي ت�ضب في م�ضلحة �لقطاع، 

فلم تركز �إنج���از�ت �لم�ضروع على جانب �الإنتاج وتكويت �لقطاع 

فح�ض���ب، �إنما حملت �أي�ض���اً موؤ�ضر�ً قوياً وفعاالً على مدى �لتز�م 

�ل�ضرك���ة ب�ضلم���ة موظفيها و�لمقاولي���ن �لعاملين ف���ي من�ضاآتها 

نتيجة �تباعها لكافة �إجر�ء�ت �ل�ضحة و�ل�ضلمة و�لبيئة، ما �أثمر 

عن تحقيق �أكثر من 55 مليون �ضاعة عمل دون �إ�ضابات تذكر.

الرشيدي: الكويت تستهدف إنتاج 4 مليارات 
قدم مكعبة يوميًا

 في ت�ضريح ل���ه على هام�س �فتتاح �لمحطة، �أكد وزير 

�لنفط وزي���ر �لكهرباء و�لماء �لمهند����س بخيت �لر�ضيدي 

�أن �لمحط���ة �ضت�ضيف يومياً نحو 250 مليون قدم مكعبة 

م���ن �لغاز �لمعال���ج بم�ضنع �لغ���از�ت �لحم�ضية في ميناء 

�الأحم���دي، ونحو 68 �ألف برميل من �لمكثفات، الفتاً �إلى 

�أن �أهمية هذ� �لم�ضروع تتمثل في حاجة �لكويت �إلى �لغاز 

و�لمكثفات، ف�ضًل عن تعزيز �إنتاج �لغاز و�لنفط محلياً.

   و�أو�ض���ح �لر�ضي���دي �أن �لكويت تنت���ج حاليا نحو 1.5 

ملي���ار قدم مكعب���ة من �لغاز يومي���اً، وت�ضته���دف �إنتاج 4 

ملي���ار�ت قدم يومياً، بينما يبلغ �إنتاجها �ليومي من �لنفط 

حالي���ا نح���و 2.7 ملي���ون برمي���ل، ف���ي حين تبل���غ �لقدرة 

�الإنتاجي���ة �أكثر م���ن ثلثة مليين برميل، م�ضي���ر�ً �إلى �أن 

�لب���لد ت�ضعى لتكون قدرتها �الإنتاجية من �لنفط بو�قع 4 

مليين برميل يوميا بحلول عام 2020، ونحو 4.75 مليون 

برميل ف���ي 2040، م�ضير� �إل���ى �أن تحقيق تلك �الأهد�ف 

يحتاج �إل���ى "جهود جبارة"، ال�ضيما �أن ع�ضر �إنتاج �لنفط 

�ل�ضه���ل �لرخي�س �نته���ى و�الآن نعي�س مر�حل �إنتاج �لنفط 

�لثقي���ل، وتكلفة �إنتاجه �لمرتفع���ة مقارنة بالنفط �لقريب 

من �ضطح �الأر�س.

   وح���ول �لعمال���ة �لوطني���ة وم�ضاركتها ف���ي �لم�ضاريع 

�لنفطي���ة، �أف���اد �لر�ضيدي باأن ن�ضب���ة �لعمالة �لوطنية في 

مجم���ل م�ضاري���ع �لقطاع �لنفط���ي بلغ���ت 90 بالمئة، و�أن 

�لموؤ�ض�ض���ة و�ضركاتها �لتابعة تعمل لبلوغ �لن�ضبة �إلى 100 

بالمئ���ة، الفتاً �إل���ى �أن �لعمالة في م�ض���روع محطة تعزيز 

�لغاز �لجديدة كويتية بن�ضبة 100 بالمئة.

جعفر: المحطة إنجاز كبير ونقلة نوعية 
لعمليات الغاز

   وف���ي كلمته بمنا�ضبة �فتت���اح محطة تعزيز �لغاز 

171، �أك���د �لرئي����س �لتنفيذي ل�ضركة نف���ط �لكويت 
�ل�ضيد جم���ال عبد �لعزيز جعفر �أن تد�ضين �لمحطة 

يع���د �إنجاز�ً كبير�ً ونقلة نوعية للبنية �لتحتية �لتابعة 

لعملي���ات �لغ���از بمنطقة غرب �لكوي���ت، مو�ضحا �أن 

�لمحط���ة تمتلك ق���درة ��ضتيعابي���ة �إ�ضافية �ضتمكنها 

م���ن �لتعامل مع �لزي���ادة �لمتوقعة في �إنتاج �لغاز من 

منطق���ة غرب �لكويت، كما تت�ضمن تكنولوجيا حديثة 

ت�ضم���ن ��ضتم���ر�ر �لت�ضغي���ل و�لتقليل م���ن �لتوقفات 

�ال�ضطر�رية، م�ضي���ر�ً �إلى �أن �لمحطة تحتوي كذلك 

على وح���د�ت متطورة لمعالجة �لغ���از، كما �أن لديها 

�لق���درة على مر�قب���ة كمية وجودة �لغ���از �لمنتج عن 

طري���ق �أحدث �أجهزة �لقيا����س و�لمر�قبة، ف�ضًل عن 

��ضتخل�س كميات كبيرة من مكثفات �لغاز عن طريق 

��ضتخد�م وحد�ت تبريد.

   ولف���ت �إلى تطلع���ات موؤ�ض�ضة �لبت���رول �لكويتية 

ف���ي جع���ل �لكويت مرك���ز�ً عالمياً ور�ئ���د�ً في مجال 

�لنفط و�لغاز من خلل تحقيق �لقيمة �لمثلى للمو�د 

�لهيدروكربوني���ة �لوطنية، وزي���ادة م�ضتوى �الأد�ء في 

كاف���ة �أن�ضطتها بما يتو�فق م���ع �أعلى معايير �ل�ضحة 

و�ل�ضلم���ة و�لبيئ���ة، م�ضيفا بقوله "�أن���ه �نطلقاً من 

ه���ذه �لروؤي���ة، حر�ض���ت �ضرك���ة نف���ط �لكوي���ت على 

تاأدي���ة �لدور �لمن���وط بها، من خ���لل توطين �أحدث 

�لنظم �لتكنولوجية في عملياتها، و�كت�ضاب �لخبر�ت 

�لعالمي���ة، باالإ�ضاف���ة �إل���ى تاأهي���ل �لك���و�در �لوطنية 

وجعله���ا قادرة عل���ى مو�جهة �لتحدي���ات �لتي تو�جه 

�ضناعة �لنفط و�لغاز".
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الفرهود : 450 ألف طن سنويًا من البولي بروبيلين تسّوقه 
الشركة ونسعى لتعزيز تواجدنا في قارة أمريكا الشمالية

توقيع  إن  الفرهود  عبداللطيف  محمد  السيد  البترولية  الكيماويات  صناعة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
الشركة التفاقية تعاون مع شركة "كندا والكويت للبتروكيماويات" للعمل كوكيل تسويق حصري لـ 550 ألف 
طن متري من البولي بروبلين المزمع إنتاجه من المشروع المشترك بين شركة صناعة الكيماويات البترولية 
الكيماويات  صناعة  شركة  تمنح  كندا،  في  ألبرتا  إقليم  ستيرجيون  مقاطعة  في  الكندية  بيمبينا  وشركة 
البترولية الحق في تسويق وبيع اإلنتاج المستقبلي بالكامل من منتجات شركة كندا والكويت من البوليمرات 
المتجانسة والبوليمرات المشتركة العشوائية وذات القوة التصادمية حسب الخطة التسويقية المناسبة مع 

التركيز على سوق أمريكا الشمالية.  

بعد حصول "صناعة الكيماويات البترولية" على حقوق التسويق مستقباًل

المشاريع اإلستراتيجية

الفرهود وتايلور خالل توقيع االتفاقية

و�أو�ض���ح �لفرهود عقب حفل توقي���ع �التفاقية مع �ل�ضريك 

كن���د� و�لكوي���ت"، �أن �ضرك���ة �ضناع���ة �لكيماوي���ات  �ضرك���ة " 

�لبترولي���ة ت�ض���وق حاليا نح���و 450 �ألف طن �ضنوي���ا من مادة 

�لبول���ي بروبيلي���ن، و�أن �ل�ضرك���ة تتوقع �أن يتج���اوز �إجمالي ما 

تق���وم بت�ضويق���ه من م���ادة �لبولي بروبيلين مع ب���دء �الإنتاج من 

م�ض���روع �ضرك���ة " كند� و�لكوي���ت"، نحو 2 مليون ط���ن �ضنويا، 

�إ�ضاف���ة �إل���ى ما �ضيت���م �إنتاجه من �لم�ضاريع �لت���ي تعمل �ضركة 

�ضناع���ة �لكيماوي���ات �لبترولي���ة عل���ى تطويره���ا ف���ي �لكويت 

و�لخ���ارج.

  وبي���ن �لفره���ود �أن �ضرك���ة �ضناع���ة �لكيماوي���ات �لبترولية 

ت�ضع���ى �إل���ى تعزيز تو�جده���ا في ق���ارة �أمري���كا �ل�ضمالية عن 

طري���ق بن���اء علق���ات متينة م���ع �لعم���لء �لرئي�ضيي���ن، لدعم 
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�أن�ضتطه���ا �لت�ضويقي���ة قبل بدء ت�ضغيل م�ض���روع "كند� و�لكويت"، 

وذل���ك لل�ضتفادة من �إنت���اج �لبولي بروبيلي���ن �لحالي في عملية 

�لت�ضوي���ق �لم�ضب���ق، متوقع���ا �أن ت�ضه���م علق���ة �ضرك���ة �ضناع���ة 

 R.W وكذلك UNIPOL لكيماويات �لبترولية مع �لمرخ�ضين�

Grace. �لمرخ�س لتقنية �لبولي بروبيلين، ومجموعة �لمنتجات 
�لم�ضاحب���ة ل���ه م���ن درجة �لبول���ي بروبيلي���ن، في تعزي���ز جهود   

�لت�ضويق �لم�ضبق الإنتاج �ضركة  "كند� و�لكويت".

م���ن جانب���ه قال رئي����س مجل����س �إد�رة �ضركة كن���د� و�لكويت 

�ل�ضي���د �ضتيو�رت تايل���ور: "يوفر حجم عملي���ات �لت�ضويق �لتي 

تق���وم به���ا �ضرك���ة �ضناع���ة �لكيماوي���ات �لبترولي���ة ونطاقه���ا 

و�متد�ده���ا �لعالمي ونموه���ا �لم�ضتقبلي من�ض���ة مثالية ل�ضركة 

( كند� و�لكويت ) من �أجل توفير �لقيمة و�لقدرة على �الختيار 

لعملئن���ا".

وعلى �ضعيد مت�ضل قال نائب �لرئي�س �لتنفيذي للأوليفينات 

و�لعطري���ات ف���ي �ضركة �ضناع���ة �لكيماوي���ات �لبترولية �ل�ضيد 

�ضليمان �لمرزوقي:" تتمتع �ضركة �ضناعة �لكيماويات �لبترولية 

بمكان���ة عالمية وتن���وع جغر�في ف���ي �ضناع���ة �لبتروكيماويات 

تجعله���ا في موقع مثال���ي لتحقيق قيمة م�ضافة لم�ضروع ( كند� 

و�لكوي���ت)  للبتروكيماوي���ات".

وياأتي �ضعي �ضركة �ضناعة �لكيماويات �لبترولية في �النفتاح 

عل���ى �لعال���م تعزي���ز� لقيم���ة �ل�ضر�ك���ة �لت���ي يتبناه���ا �لقطاع 

�لنفط���ي �لكويتي و�لتي تهدف �إل���ى بناء �ضر�كات بعيدة �لمدى 

تحق���ق قيم���ة م�ضافة وتدعم �لتمي���ز �لت�ضغيلي، �إلى جانب بناء 

��ضتثم���ار�ت م�ضتقرة وطويلة �الأمد، تمن���ح �ضركة "�لكيماويات 

�لبترولي���ة" ح�ضة موؤثرة ف���ي �أ�ض���و�ق �لبتروكيماويات، �إ�ضافة 

�إلى �لم�ضاهمة في نقل �لتكنولوجيا و�لخبر�ت �لفنية و�لب�ضرية 

وتوطي���ن �لتكنولوجي���ا و�لمعرف���ة �لعملية و�لخب���ر�ت �الأجنبية 

ف���ي �لكوي���ت، ومن هذ� �لمنطل���ق ت�ضارك �ل�ضرك���ة في �لعديد 

م���ن �لم�ضاري���ع �لم�ضترك���ة �لت���ي تنت���ج �أي�ضا وت�ض���وق منتجات 

"�لكيماويات �لبترولية" عل���ى �ل�ضعيدين �لمحلي و�لدولي على 
ح���د �ضو�ء بما ف���ي ذلك �لبروبيلي���ن و�لبول���ي بروبيلين. �الأمر 

�ل���ذي �ضاعد "�لكيماوي���ات �لبترولية" على تر�ضيخ وجودها في 

�إقلي���م �لبرتا �لكن���دي، و�لذي يعود �إلى ع���ام 2004، من خلل 

�لعديد م���ن �ال�ضتثمار�ت بما في ذلك �ال�ضتثمار�ت في �ضناعة 

�لكيماوي���ات   �لبترولي���ة.

جدير بالذكر �أن تاأ�ضي�س �لم�ضروع ما ز�ل في �نتظار �لمو�فقة 

�ال�ضتثماري���ة �لنهائي���ة من م�ضاهمي �ضركة كن���د� و�لكويت و�لتي 

يتوق���ع �لح�ضول عليها بع���د �كتمال �أن�ضط���ة �لت�ضميم �لهند�ضي 

�الأولي في وقت الحق هذ� �لعام.

 شركة كندا والكويت للبتروكيماويات

تاأ�ض�ض���ت �ضركة كن���د� و�لكويت للبتروكيماوي���ات في عام 

2017، وه���ي م�ضروع م�ضت���رك بين �ضركة "بيمبينا �لكندية" 

و�ضركة �ضناعة �لكيماويات �لبترولية ومقرها كالجاري �إقليم 

�ألبرتا �لكندية، وتعمل �ل�ضركة في �لوقت �لحالي على مرحلة 

�لت�ضميم �لهند�ضي �الأولي لمجمع متكامل لنزع �لهيدروجين 

م���ن �لبروب���ان الإنت���اج م���ادة �لبول���ي بروبيلين ف���ي مقاطعة 

�ضتيرجيون �إقليم �لبرتا ومن �لمتوقع �أن ت�ضتهلك �لمن�ضاأة ما 

متو�ضطه 23.000 برميل يوميا من �لبروبان �لخام وتنتج ما 

يقرب من 550.000 طن �ضنويا من �لبولي بروبيلين.
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نفط الكويت تبذل جهوداً كبيرة الستقطاب الشباب الكويتي 
تطمح للوصول إلى ما نسبته 25 ٪من عمالة المقاول 

كوادر  خلق  وبهدف  النفطي،  بالقطاع  التنمية  عجلة  دفع  في  الوطني  للعنصر  الريادي  بالدور  منها  إيمانًا 

لدعم  عدة  قرارات  الكويتية  البترول  مؤسسة  اتخذت  الصعاب،  تحدي  على  قادرة  شابة  وطنية  مهنية 

ال  بنسبة  المقاول  عمال  تكويت  بشأن   2002\23 رقم  القرار  منها  الخاص،  القطاع  في  الكويتية  العمالة 

25 بالمئة من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في عقود المقاولين، وأصدرت الئحة تنفيذية من  تقل عن 

48 مادة تم بموجبها وضع األسس والضمانات الالزمة لتنفيذ القرار المذكور. وفي سياق هذا التوجه لم 
الخاص،  بالقطاع  الكويتية  العمالة  شأن  في  المؤسسة  استراتيجية  عن  بعيدة  الكويت  نفط  شركة  تكن 

الوظائف المهنية  25 بالمئة من  الفريدة من نوعها، وشجعت على تكويت نسبة  إذ باركت تلك الخطوة 

في عقودها المبرمة مع القطاع الخاص، ولم يقف دورها عند هذا الحد بل عملت على تعزيز دورها الريادي 

التنمية  تحقيق  بهدف  البشري  العنصر  في  االستثمار  معدالت  زيادة  خالل  من  االجتماعية  المسؤولية  في 

الوطنية المستدامة.

االستدامة

   للتعرف على ما تم �إنجازه في تجربة تاأهيل وتدريب �لعمالة �لوطنية في عقود �لمقاولين، كان �للقاء �لتالي مع �لدكتور محمد 

�لكاظم���ي كبي���ر مهند�ضي م�ضاندة �لمعد�ت و�العتمادية في فريق م�ضان������دة �ل�ضيان���ة و�العتمادية (جنوب و�ضرق �لكويت) بال�ضرك��ة، 

و�لذي يتول��ى �الإ�ضر�ف على مب��ادرة تاأهيل وتدري��ب �لعمال����ة بح�ض��ب تعليم���ات نائ���ب �لرئي���س �لتنفيذي (جنوب و�ضرق �لكويت) �ل�ضيد 

عبد�هلل �ل�ضميطي.
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 ف���ي �لبد�ي���ة �أكد د. �لكاظمي �أن �ضرك���ة نفط �لكويت، ممثلة 

في مديرية (جنوب و�ضرق �لكويت)، لم تاأُل جهد�ً لل�ضتثمار في 

�لعن�ضر �لوطني، و�إك�ضابه �لمهار�ت و�لخبر�ت �لعلمية و�لعملية، 

وتاأهيل���ه بال�ض���كل �لمطل���وب ليكون عن�ض���ر�ً فعاالً ف���ي �زدهار 

�لقط�اع �لنفطي �لخا�س، و�ل�ضري���ك �ال�ضتر�تيجي في مو�ج��هة 

�لتحدي���ات �لم�ضتقبلي���ة للقطاع، م�ضي���ر� �إلى �أن نائ���ب �لرئي�س 

�لتنفي���ذي (جنوب و�ض���رق �لكويت) في �ل�ضرك���ة �ل�ضيد عبد�هلل 

�ل�ضميطي كان قد �أعلن في �ضابقة غير معهودة عن �إ�ضافة تحٍدّ 

خ���ارج عن �لماألوف في ��ضتر�تيجي���ات �لمديرية، تمثل في جعل 

تطوير 100 �ضخ�س من �لعنا�ضر �لوطنية من �لعاملين في عقود 

خدم���ات �ل�ضيانة لمر�فق (جنوب و�ضرق �لكويت) جزء�ً �أ�ضا�ضياً 

م���ن �أولوياته، ورمت �لمبادرة �إلى تحقيق �أهد�ف عدة، منها على 

�ضبي���ل �لمث���ال، ��ضتقطاب �ل�ضباب �لكويت���ي �لطموح للنخر�ط 

ف���ي �لقط���اع �لنفطي �لخا����س، و�إثر�ء ثقافة �لعم���ل �لمهني ذي 

�لج���ودة �لعالي���ة، وه���ي �لثقافة �لت���ي ��ضمحل���ت ب�ضبب عزوف 

�ل�ضباب �لكويتي عن �النخر�ط في عقود �لمقاول و�تجاههم �إلى 

�لوظائف �لحكومية، و�الأهم من هذ� وذ�ك، �لم�ضاهمة في تحفيز 

�لنمو �القت�ضادي لدولة �لكويت من خلل �ال�ضتثمار في �لعن�ضر 

�لوطن���ي، م�ضيف���اً �أن تلك �لمب���ادرة �أ�ضبحت ركن���اً �أ�ضا�ضياً في 

مجموعة م�ضاندة �لعملي���ات، و�لمر�قب لعقود خدمات �ل�ضيانة 

لمر�ف���ق (جن���وب و�ضرق �لكوي���ت)، �الأمر �لذي دف���ع �لمجموعة 

�إل���ى ت�ضخير �الإمكانات و�لمو�رد كاف���ة، وتحمل م�ضوؤولية تطوير 

مو�هب �ل�ضب���اب �لكويتي في �لقطاع �لنفطي �لخا�س، وبذل كل 

جه���د ممكن لتنفيذ �لمبادرة بالتع���اون مع �لمقاولين في (جنوب 

و�ض���رق �لكوي���ت) نظر� لما يقوم���ون به م���ن دور لتاأهيل �لكو�در 

�لوطني���ة بالخبر�ت و�لمهار�ت �لت���ي تحتاجها �ل�ضناعة �لنفطية 

لمو�جهة تحديات �لم�ضتقبل.

   ولف���ت د. �لكاظمي �إلى �أن تنفي���ذ �لمبادرة بد�أ في �ضبتمبر 

2016 عندم���ا �أجمع �لعاملون في فري���ق �لعمل �لذي كان ير�أ�ضه 
�آن���ذ�ك �ل�ضيد نا�ضر �لعطار، �ضاح���ب �لف�ضل في مبادرة تاأهيل 

�لطاقمين 13 و14 من �لكويتيين �لمخت�ضين الإنجاز مهام متعلقة 

بال�ضيان���ة �لدورية للمن�ضاآت �لنفطية، ومن���ذ ذ�ك �لتاريخ بد�أت 

عملي���ة (�لع�ض���ف �لذهني) �لمعنية بو�ضع ج���دول زمني لتدريب 

وتطوي���ر 100 كويتي م���ن �لعاملين في عقود خدم���ات �ل�ضيانة 

لمر�ف���ق (جنوب و�ض���رق �لكويت)، مبين���اً �أن فري���ق �لعمل عقد 

�ضل�ضلة من �الجتماعات م���ع �لزملء في �لفرق �الأخرى، و�لذين 

كان له���م جهد و��ضح وم�ضكور في تحقيق هذ� �لمبادرة، للتفاق 

على �أ�ض����س ومعايير �ختيار موظفي �لمق���اول �لمندرجين تحت 

بن���د �لتكويت، منها على �ضبيل �لمثال �لتح�ضيل �لعلمي و�لتقييم 

�ل�ضنوي ون�ضبة �لغياب عن �لعمل.

   وحول �ل�ضعوبات �لتي و�جهت فريق �لعمل قال د. �لكاظمي 

"�إن �لمهمة لم تكن �ضهلة على �الإطلق، �إذ و�جه �لفريق نوعاً من 
�لتزم���ت مع �أ�ضخا�س �عتادو� على �لتو�كل و�لخمول، من دون �أن 

يع���و� ما لديهم من ق���در�ت تنتظر من يطلقها لتتحدى �ل�ضعاب، 

وليت���م �ال�ضتفادة منها في تحقي���ق �الأهد�ف �لمن�ضودة. وهنا �أود 

�الإ�ض���ارة �إل���ى �أن فريق �لعمل على �لمب���ادرة كان يعي �ل�ضعوبات 

�لت���ي تو�جههم، وكان على در�ية �أن �ل�ضباب �لكويتي من موظفي 

�لمق���اول ال يز�ل���ون قابعي���ن في منطق���ة ر�حتهم �لت���ي ت�ضودها 

�ضلوكي���ات �عتادو� ممار�ضتها �ضم���ن �إطار روتيني فارغ �لمحتوى 

يحد من قدرتهم على �لتقدم و�الإبد�ع".

شباب على قدر التحدي

   كان هناك عدد الباأ�س به من �لكو�در �لوطنية �لذين و�ضعو� 

ن�ض���ب �أعينهم �لعمل عل���ى تنمية قدر�تهم و�كت�ض���اف مو�هبهم، 

لي�ضبحو� م���ن �لعنا�ضر �لفعالة �لمهتم���ة بم�ضاركة زملئهم في 

�ل�ضركة الكت�ضاب مزيد من �لمهار�ت و�لخبر�ت �لفنية و�لعلمية، 

وه���و �الأمر �لذي دف���ع فريق �لعمل للتركيز عل���ى هوؤالء �ل�ضباب 

ومنحه���م �لفر�ضة لتجربة �أد�ء على مه���ام متعددة تحت �إ�ضر�ف 

�لزملء �الآخرين في فريق �لعمل، حتى تمكنو� من �إتقانها، ما دفع 

فريق �لعمل لتخ�ضي�س بر�مج تدريبية نظرية وعملية متخ�ض�ضة 

لهوؤالء �ل�ضباب في حقول �لنفط بالتعاون مع �لمقاولين.

   وك�ض���ف د. �لكاظم���ي ع���ن �أن �ل�ضب���اب �لذين ت���م تدريبهم 

وتاأهيلهم �أوكلت �إليه���م مهام وظيفية متدرجة �ل�ضعوبة، �جتازو� 

كل مرحل���ة منها بنجاح و�أ�ضبح���و� قادرين على �أخذ زمام �الأمور 

باأنف�ضهم ومناف�ضة نظر�ئهم من �لجن�ضيات �الأخرى و�إنجاز �لمهام 

�لمطلوب���ة منهم بكفاءة عالية، موؤكد� �أن فرق �ل�ضيانة في "�ضرق 

�لكوي���ت " �تخذت �تجاهاً تدريبياً مغاير�ً �أدى في نهاية �لمطاف 

�إلى نجاح مبادرة تاأهيل �لكو�در �لوطنية من عمال �لمقاول، تمثل 

ف���ي تدريب �لعنا�ضر �لوطنية كاف���ة �لمقي��دة في عقود �ل�ضيانة 

ب�ض���رق �لكويت، كل ح�ضب تخ�ض���ضه، من دون �أن يتم تخيير من 
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لديه �لد�فع �أو من ال يملكه، وذلك لمدة ثمان���ية �أ�ضابي���ع قبل �أن 

تت�����م عملية �لف���رز لتوليه��م مهام عمله��م في �لمن�ضاآت �لنفطية 

(�ضرق �لكويت).

إنجاز يفوق التوقعات

   وفيما يخ�س �لجهات �لتي تولت تدريب �لكو�در �لوطنية لدى 

�لمق���اول، قال د. �لكاظمي "توزع���ت �الأدو�ر بين موظفي �ضركة 

نف���ط �لكوي���ت و�لمقاولين �لمعنيي���ن، �إذ تم �لتن�ضي���ق مع �لفرق 

�لتابعة لمجموعات �لعمليات (جنوب و�ضرق �لكويت) الأخذ زمام 

�لمب���ادرة وتدريب �لكويتيين على �أ�ضا�ضيات �لمهام �لمنوطة بهم، 

كل ح�ضب تخ�ض�ضه (ميكانيكيا – كهرباء - �إلكترونك)، و�لتدرج 

ف���ي �ضعوبات �لمهام مع تقدم فت���رة �لتدريب، وفي �لوقت نف�ضه 

ق���ام �لمقاولون بدور مماثل بتدريب �لك���و�در �لوطنية و�إعطائهم 

�لفر�ض���ة للنخر�ط في مه���ام تدرجت �ضعوبته���ا وفقاً لتح�ضن 

م�ضت���وى �لمتدرب"، م�ضي���د�ً بنجاح �لتجربة خا�ض���ة بعد تاأهيل 

وتطوي���ر 114 �ضاباً كويتياً ��ضتحقو� �لثناء و�الإ�ضادة، �الأمر �لذي 

يح�ضب لف���رق عمل �ل�ضيانة (جنوب �لكويت، و�ضرق �لكويت-1، 

و�ض���رق �لكوي���ت-2) وفري���ق عمل مناول���ة �لمي���اه، وفريق عمل 

مختبر�ت �لعمليات، نظ���ر�ً للنجاح �لملحوظ في تخطي �لهدف 

�الأول للمب���ادرة. و�ض���دد د. �لكاظمي عل���ى �أن �لعنا�ضر �لوطنية 

�لذي���ن تم تطويره���م وتاأهيلهم يندرجون تح���ت بند �لتكويت في 

عقود �لفريق، وبالتالي فهم في �أمان وظيفي تحت مظلة موؤ�ض�ضة 

�لبت���رول و�ضركة نفط �لكويت �للتي���ن �ضاهمتا في �لحفاظ على 

حق���وق �لعاملين �لكويتيين لدى �لمقاول، و�ضرعتا لو�ئح تنفيذية 

لتكويت �لعمالة في عقود �لمقاولين.

مساهمة المقاولين

   وك�ض���ف د. �لكاظمي عن �أن �لمقاولين �ضاهمو� بدورهم في 

�إط���ار بنود تكويت �لعقود، ف���ي توفير مدربين مخت�ضين لتدريب 

�لكو�در �لوطنية في عقودهم، و�أن �لمتدربين ح�ضلو� على �ضهاد�ت 

تفي���د �جتيازهم للدور�ت �لتدريبي���ة، وجرى تكريمهم لتحفيزهم 

على �لعمل و�لمناف�ضة مع �أقر�نهم للرتقاء بم�ضتوى �أد�ء �لمهام 

وكفاءتها، و�أن مرحلة �لتدريب �لعملي لم تكن �ضعبة، نظر�ً لوجود 

ور�س تابعة لفرق �ل�ضيانة في (جنوب و�ضرق �لكويت).

   و�أ�ض���ار �إل���ى �أنه تمت �ال�ضتعانة بور�ض���ة فريق عمل م�ضاندة 

�ل�ضيان���ة و�العتمادية ومن�ضاآت �لمختب���ر�ت �لتابعة لفريق عمل 

مختب���ر�ت �لعملي���ات لم���ا لديهم���ا من مع���د�ت تنا�ض���ب طبيعة 

�أعمالهم���ا و�لمهام �ليومية، وذلك ف���ي ظل تنوع عقود �لخدمات 

و�تباعها لفرق عمل متعددة في �ضركة نفط �لكويت.

نفط الكويت والمسؤولية االجتماعية

   وفيم���ا يتعل���ق بالم�ضوؤولي���ة �الجتماعي���ة ودور �ل�ضرك���ة في 

تنفي���ذ توجه���ات موؤ�ض�ض���ة �لبت���رول في ه���ذ� �ل�ضدد، ق���ال د. 

�لكاظم���ي "�أن كل م���ا يت���م تنفيذه م���ن مبادر�ت يمث���ل جزء�ً من 
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�لم�ضوؤولي���ة �الجتماعية ل�ضركة نف���ط �لكويت �لهادفة �إلى �إحياء 

ثقاف���ة �لمهار�ت �لمهنية �لحرفية �لتي كانت �ضائدة في �ل�ضابق، 

وغر�ضها في نفو�س �لك���و�در �لوطنية �لموهوبة، مع �لتاأكيد على 

دور �لقط���اع �لنفط���ي ف���ي تحقي���ق طموحات �ل�ضب���اب �لكويتي 

حديثي �لتخرج، وم�ضاهمته في توفير فر�س عمل لهم"، م�ضيفا 

�إن نف���ط �لكويت �أخذت عل���ى عاتقها م�ضوؤولي���ة تدريب �لعمالة 

�لكويتية �لتابع���ة لعقودها في �لقطاع �لخا�س وتطويرهم، وذلك 

�إيمان���ا منه���ا باأن تنمية �لك���و�در �لوطنية م���ن �لمهنيين �ضي�ضهم 

في �الإدماج �الجتماع���ي و�لم�ضاركة �لمدنية للقت�ضاد �لوطني، 

�إ�ضافة �إلى ما �ضيتحقق من جعلهم قوى عاملة معززة بالمهار�ت 

�للزمة لل�ضناعة �لنفطية في ظل ما يمتلكون من قدرة تناف�ضية 

عالي���ة تدعم ��ضتر�تيجية كل من �ضركة نفط �لكويت و�لتوجهات 

�ال�ضتر�تيجي���ة لموؤ�ض�ضة �لبترول �لكويتية، وذلك لتكون �ل�ضناعة 

�لنفطية �لكويتية في �أيٍد كويتية �أمينة على ثرو�ت �لبلد.

أمان وظيفي وشباب مجتهد

   وحول م�ضير �ل�ضباب �لكويتيين �لذين ح�ضلو� على �لتدريب 

�ل���لزم بعد �نتهاء عقود �لمقاولين، �أكد د. �لكاظمي �أن موؤ�ض�ضة 

�لبت���رول �لكويتية �أخذت بعي���ن �العتبار في الئحته���ا �لتنفيذية 

�لخا�ضة بالقر�ر 2002/23، طبيعة �لعقود �لنفطية �لتي تنتهي 

مهمتها بمج���رد �نتهاء �لمرحلة �لمكلفة به���ا، و�أنها و�ضمن بنود 

�لتكوي���ت تعم���ل على نقل مْن ت���م تدريبهم �إلى �لعق���ود �لجديدة 

�لت���ي يتم توقيعها في �لمديري���ة �لتابعة لل�ضركة كجزء من تعزيز 

تو�ف���ر �الأمان �لوظيفي و�ال�ضتقر�ر �لعملي من خلل وجود روؤية 

و�أهد�ف و��ضحة.

   وفي �لختام �أكد د. �لكاظمي �أن قوة �لكو�در �لوطنية �لموهوبة 

ال تتوق���ف على قدر�ته���م �لتاأهيلية و�لبدني���ة، و�إنما تتعدى ذلك 

�إل���ى حما�ضهم وحر�ضهم على مو�جه���ة �لتحديات �لجديدة �لتي 

تحّفزهم على �لم�ضي قدم���اً في تحقيق �أهد�ف �ل�ضركة، معرباً 

ع���ن �الإيمان �لقوي بهوؤالء �لكويتيي���ن �ل�ضباب �لمجتهدين �لذين 

�أك���دو� الأنف�ضه���م وللمجتمع باأنهم على قدٍر ع���اٍل من �لم�ضوؤولية 

و�الجتهاد و�لتفاني في �لعمل، و�أنهم على ��ضتعد�د لقبول �أي تحٍد 

مهم���ا كانت �لم�ضاعب الإثر�ء �لعن�ضر �لوطني في تلك �ل�ضريحة 

�لعامل���ة، وكعائد ��ضتثماري يعود بالنفع �لمتبادل للقطاع �لنفطي 

و�ل�ضركات �لنفطية �لخا�ضة، على حد �ضو�ء.

❞ فريق عمل مساندة الصيانة واالعتمادية سّخر 
اإلمكانات والموارد كافة لتطوير مواهب الكوادر 

الوطنية في القطاع النفطي الخاص ❝

وتطويرهم  تأهيلهم  تم  كويتيًا  شابًا   114❞
بنجاح وأصبحوا في أمان وظيفي تحت مظلة نفط 

الكويت ❝
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االستدامة

تأكيداً التزاماتها الدولية تجاه حماية البيئة من 
خالل التشغيل األمثل ألسطولها البحري، حصلت 
شهادة  على  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة 
المعيار العالمي )ISO 50001(، في تطبيق نظام 
العالمية  التصنيف  هيئة  قبل  من  الطاقة  إدارة 
)DNV-GL(.تسلم الشهادة من هيئة التصنيف 
الشيخ  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  العالمية، 
خالل  أكد  الذي  الصباح،  األحمد  الخالد  طالل 
هذه  على  النفط"  "ناقالت  حصول  أن  المناسبة، 
الشهادة جاء تماشيًا مع رؤيتها الرائدة في مجال 

النقل البحري للنفط والغاز المسال.
ويسهم التطبيق األمثل لنظام إدارة الطاقة في 
تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة 
االحتباس الحراري من أجل حماية البيئة، تماشيًا 
ذات  المستجدة  والقرارات  العالمية  القوانين  مع 

العالقة في هذا الشأن.

 )ISO 50001( السمرة: حصد "ناقالت النفط" شهادة الـ
تتويج لجهودها في حماية البيئة

تسلمها الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ طالل الخالد من هيئة التصنيف العالمية

للحديث ع���ن هذ� �الإنج��از �لجدي����د �لذي حققت����ه �ضركة ناقلت 

�لنفط �لكويتي���ة، �لتقت مج��ل���ة "نب�س"، �لمهند�س  �إياد �ل�ضمرة - ناظر 

مجموعة هند�ضة �الأ�ضطول في �ل�ضركة، �لذي �أو�ضح �أن �ضهادة �لمعيار 

�لعالمي (ISO 50001)، تمثل مو��ضفات ومعايير لنظام �إد�رة �لطاقة 

ت�������م �إن�ضاوؤه����ا من قبل �لمنظ����م�ة �لدولية للمعايير (ISO) في عام 

2011، وه���ذه �لمعايير تحدد متطلب���ات �إن�ضاء وتنفيذ وتح�ضين �إد�رة 
�لطاق���ة، حيث �أن نظام �إد�رة �لطاقة �ل�ضحيح و�ل�ضليم يمّكن �ل�ضركة 

من �تباع �أ�ضلوب منهجي فعال وم�ضتمر في �إد�رة �لطاقة، ورفع كفاءتها 

وتحقيق �أمن و�ضلمة ��ضتخد�مها، وتقنين وتوفير ��ضتهلكها، وتقليل 

تكاليفه���ا، �إ�ضاف���ة �إل���ى �لحد من �نبعاث���ات �لغاز�ت �ل�ض���ارة بالبيئة 

و�لم�ضببة  لظاهرة  �الحتبا�س �لحر�ري.

و�أ�ض���ار �ل�ضم��رة �إل�ى �أن �ل�ض��رك��ة نال��ت �ضه���ادة �لمعي���ار �لعالم��ي 

(ISO 50001)، بع���د �إجر�ء تدقيق على مبناها �لرئي�ضي وعينة من 

ناقلتها، من قبل هيئة �لت�ضنيف �لعالمية (DNV-GL)، و�لتاأكد من 

تطبيق �ل�ضركة لجميع متطلبات هذ� �لمعيار، مبيناً �أن ��ضتيفاء متطلبات 

�لح�ضول على هذ� �العتماد تطلب جهود�ً كبيرة من �ل�ضركة، وتخطيطاً 

�ضليماً بد�أ منذ �ضنو�ت عدة، حيث ق�ضمت مجموعة هند�ضة �الأ�ضطول 

مر�ح���ل �الإعد�د و�لتجهيز للح�ضول على هذه �ل�ضهادة �إلى مرحلتين، 

وهما:

.)Phase I( المرحلة الأولى

بد�أت هذه �لمرحلة مطلع �لعام 2015، بالتعاون م��ع مجموع���ة من 

�ال�ضت�ضاريين �لمتخ�ض�ضي��ن، وت��م خللها در��ضة جمي��ع بن��ود معيار 

(ISO 50001) بال�ضرك���ة و�أ�ضطوله���ا، كما تم تفعي���ل خط �الأ�ضا�س 

لتح�ضي���ن فعالية نظام �إد�رة �لطاق���ة بدعم وم�ضاندة كبيرة من �الإد�رة 

�لعليا لل�ضركة، ومن ثم وُ�ضعت خطة عمل دقيقة ومحددة زمنياً لتحقيق 

�أهد�ف هذه �لمرحلة.

.)Phase II( المرحلة الثانية

وتم خللها و�ضع وتطبيق �الآتي: 

- تثب�ي����ت  برنام�����ج  (Eco-Insight) عل�����ى مت����ن 26 ناق��ل�����ة 

املهندس/  إياد السمرة
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م��������ن  �أ�ضط����ول �ل�ضرك�����ة.

- تعديل و�إ�ضد�ر نظام جديد الإد�رة كفاءة �لطاقة (SEEMP) على 

متن �أ�ضطول ناق���لت �ل�ضركة، و�لذي يعمل على �لحد من ��ضتهلك 

�لوقود و�نبعاثات غاز �لكربون �لتي توؤثر على �لبيئة.

 (ISO 50001) �تنظي���م دور�ت تدريبية وتعريفية عن  معي���ار �ل -

للعاملين في �ل�ضركة، والأفر�د �الأ�ضطول.

 (Eco-Insight) تنظيم دور�ت تدريبية، وور�س عمل عن برنامج -

الأفر�د �الأ�ضطول و�لعاملين في �ل�ضركة.

- �اللت���ز�م باإجر�ء �لزيار�ت �لميد�نية الأ�ضط���ول ناقلت �ل�ضركة، 

و�إج���ر�ء �لتدقيق �لد�خلي ب�ضفة دورية وم�ضتمرة للتاأكد من �لتطبيق 

�الأمثل لمتطلبات �لمعيار.

- �إجر�ء �لتعديلت �لمطلوبة على مر�جع �ل�ضحة و�ل�ضلمة و�لبيئة 

.(HSE Manuals) للأ�ضطول و�لمبنى �لرئي�ضي لل�ضركة

- تعيي���ن م�ض���وؤول الإد�رة �لطاق���ة، باالإ�ضاف���ة �إل���ى تحديد مهامه 

�لوظيفية.

- منهج���ة وتطبيق �لتدقيق �لد�خلي ل�ضم���ان ��ضتمر�رية �المتثال 

و�اللتز�م بمتطلبات �لمعيار.

- �لقيام بالدر��ضات �لمختلفة الإيجاد �أف�ضل �لطرق، و�أف�ضل �أجهزة 

�لت�ضغيل �لتي ت�ضاعد في �إد�رة �لطاقة �ل�ضليمة، بما ي�ضب في م�ضلحة 

�ل�ضركة بالتوفير �لمالي، وتقليل �لغاز�ت �لم�ضببة للحتبا�س �لحر�ري.

وحول �لفو�ئد �لتي حققتها �ل�ضركة بعد �لح�ضول على هذ� �العتماد، 

 ISO) قال �ل�ضم���رة: "ح�ضول �ل�ضركة على �ضهادة �لمعي���ار �لعالمي

50001)، جعلها تن�ضم �إلى نخبة �ضركات �لنقل �لبحري على �لم�ضتوى 
�لعالمي في مجال �لتطبيق �الأمثل لنظام �إد�رة �لطاقة وحماية �لبيئة، 

وتاأكيد �لتز�مها دولياً تجاه حماية �لبيئة �لبحرية".

وتاب���ع:" ن�ضهد تغي���ر�ً ملحوظاً بالوعي �لف���ردي و�لعام فيما يتعلق 
بتوفير �لوقود �لم�ضتخدم على ظهر �أ�ضطول ناقلتنا و�نخفا�س معدل 

�ال�ضته���لك، مما ينعك����س �إيجابياً على �لبيئة وحمايته���ا"، موؤكد�ً �أن 

�ل�ضركة ت�ضتهدف من تطبيق هذ� �لمعيار تحقيق �أق�ضى قدر من توفير 

�لوقود �لم�ضتخدم في ت�ضغيل �أ�ضطول ناقلتها، مما �ضيوؤدي �إلى تقليل 

�لتكاليف �لت�ضغيلية، وتحقيق �أق�ضى قدر من �الأرباح.

وعن هيئ���ة �لت�ضني��ف �لعالمية (DNV-GL)، �لتي منحت �ل�ضركة 

ه���ذ� �العتماد، بيَّن �ل�ضم��رة �أنه���ا جه����ة م�ضتقل���ة مق���رها مملك���ة 

�لنروي���ج، وتُقّيم هذه �لموؤ�ض�ضة �لعدي���د من �ل�ضناعات، بما في ذلك 

مج���ال  �لنق���ل  �لبحري.

و�أ�ض���ار �ل�ضمرة �إلى �أن هيئة �لت�ضنيف �لعالمي���ة لها �ل�ضاأن �الأكبر 

بمجال ت�ضنيف �ل�ضفن و�لوحد�ت �لبحرية عالمياً، ولقد عملت بكثب 

وكثف���ت خبر�تها وطاقاتها مع �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية لتحقيق 

هذ� �الإنجاز و�لو�ضول �إلى �لو�ضع �لحالي، هذ� باالإ�ضافة �إلى تو��ضلها 

�ليومي مع �ل�ضركة لمتابعة ��ضتمر�رية تطبيق نظام �إد�رة �لطاقة.

و�أو�ض���ح �ل�ضم���رة، �أنه يوجد �لعدي���د من �ل�ض���ركات و�لموؤ�ض�ضات 

�لعالمية �لتي يمكن �أن تُ�ضدر بر�مج الإد�رة �لطاقة، ولك���ن ت���م �ختيار 

�ل� (DNV-GL) لعدة �أ�ضباب، �أبرزها:

- �لموؤهلت �لعلمية و�الإد�رة و�لكفاءة.

- �لخبرة �لطويلة بمجال �ل�ضفن �لتابعة لل�ضركة.

- مطابقتها ل�ضروط �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية، �إذ �أنها من �ضمن 

قائمة �ل�ضركات �لمعتمدة لدى �ل�ضركة.

و�ختتم �ل�ضمرة �للقاء، بالتاأكيد على �أن �ضركة ناقلت �لنفط �لكويتية 

تبذل جهود�ً كبيرة في مجال �لتطبيق �الأمثل لنظام �إد�رة �لطاقة وحماية 

�لبيئ���ة، �إذ يقوم عدد كبير م���ن �الأفر�د �لمعنيين بالتاأكد من �لتطبيق 

�ل�ضحيح لمتطلبات هذ� �لمعيار من �أجل تحقيق �أف�ضل �لنتائج، ويتم 

عمل تدقيق ب�ضفة م�ضتم���رة الإجر�ء �لت�ضحيحات �لمطلوبة ل�ضمان 

�لجودة، كما �أن مجموعة هند�ضة �الأ�ضطول تقوم ب�ضفة م�ضتمرة باإجر�ء 

در��ضات متعددة وتبحث عن �أ�ضاليب جديدة وحديثة تُمّكن �ل�ضركة من 

�لح�ضول على �أف�ضل عائد في هذ� �لمجال.  

شهادة اآليزو
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يقدمها خبراء متخصصون

برامج تدريبية للعاملين تغطي جوانب الصحة والسالمة والبيئة

االستدامة

لبرامج  أساسي  كعنصر  والبيئة  والسالمة  الصحة  مجال  في  التدريب  بأهمية  الوطنية"  "البترول  تؤمن 

التي تحيط  التحديات والصعوبات  الفعال في مواجهة  العمل، والسالح  الموجودة بمكان  المخاطر  التحكم في 

بالصناعات النفطية بشكل عام. وعلى ضوء ذلك يجري تنظيم وعقد البرامج التدريبية المرتبطة بمجاالت 

الصحة والسالمة والبيئة بشكل مستمر في مركز التدريب الخاص بقسم الصحة والسالمة والبيئة )الدعم 

الفني(، ويقدمها مدربون متخصصون ومهندسو السالمة والبيئة وخبراء الصحة الصناعية ومهندسو إدارة 

سالمة العمليات واألطباء والصيادلة من مختلف مواقع الشركة، ويراعى أن تغطي موضوعات التدريب األمور 

األساسية المرتبطة بأعمال ومهام الموظفين.
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عملية تقييم

ت�ضي���ر مهند�ض���ة �ل�ضلم���ة بم�ضف���اة مين���اء �الأحم���دي منى 

لى �أن �الأمر ال يقف عن���د تنظيم �لبر�مج �لتدريبية،  �لخل���ف �إ

ب���ل تهتم �ل�ضرك���ة بتقييم عملي���ة �لتدريب للتاأكد م���ن فعاليته 

لى �أن ذلك يتم من  ه���د�ف �لمرجوة منه، وتنوه �إ وتحقيق���ه للأ

يجاب���ي في �لمعرفة، و�لمهارة  خ���لل قيا�س مدى �لتح�ضن �الإ

و�لنم���ط �ل�ضلوك���ي للموظفي���ن د�خ���ل �ل�ضركة، بع���د �النتهاء 

م���ن ح�ض���ور �لبر�م���ج �لتدريبة. وي�ضاع���د ه���ذ� �لتقييم على 

د�رة �ل�ضح���ة و�ل�ضلمة  و�ض���ف �لجه���ود �لمبذولة من قب���ل �إ

و�لبيئ���ة ف���ي تجهي���ز وتنفي���ذ �لبر�م���ج �لتدريبي���ة، ومقارنتها 

م���ع �لنتائ���ج �لمرج���وة، و��ضتغللها لتح�ضي���ن بر�مج �لتدريب 

م���ر. ذ� ل���زم  �الأ �إ

فعالية البرامج 

ول�ضم���ان م�ضت���وى فعالي���ة �لبر�م���ج �لتدريبي���ة م���ن حي���ث 

ثيره���ا ف���ي تح�ضي���ن وتطوير معرفة و�ضل���وك �لموظفين في  تاأ

مج���ال �ل�ضح���ة و�ل�ضلمة و�لبيئ���ة في مو�ق���ع �لعمل، قامت 

د�ئ���رة �ل�ضحة و�ل�ضلم���ة و�لبيئة باإجر�ء در��ض���ة �ضاملة في 

مختل���ف مو�ق���ع �ل�ضرك���ة لتقيي���م فعالي���ة �لتدريب، و�رتكزت 

�لدر��ض���ة على �أ�ضا����س تحقي���ق ع���دد م���ن �الأه���د�ف منه���ا: 

-  تقيي���م م�ضت���وى نج���اح �لبر�م���ج �لتدريبية �لت���ي نظمتها 

�لد�ئ���رة ف���ي نق���ل �لمعرف���ة و�لمه���ار�ت للمتدربي���ن.

- تقيي���م فعالي���ة �لتدري���ب فيما يتعل���ق بالتغيي���ر �الإيجابي 

ديته���م الأعمالهم  ف���ي �ضل���وك �لموظفي���ن من خ���لل تقيي���م تاأ

ذ� كان���و� قادرين على جل���ب �لمعرفة  �لروتيني���ة لمعرف���ة ما �إ

وتوظيفه���ا  �لتدريبي���ة،  �لبر�م���ج  م���ن  ��ضتخل�ضوه���ا  �لت���ي 

. يجابي���اً لتح�ضي���ن �ضلوكي���ات �ل�ضلم���ة �إ

منهجية الدراسة

�ضا����س تقيي���م فعالي���ة  �عتم���دت منهجي���ة �لدر��ض���ة عل���ى �أ

�لتدري���ب باإح���دى طريقتي���ن، �إما من خ���لل تقيي���م م�ضاركة 

ور�ق �ال�ضتبيان �لت���ي تجري و�إجابتهم  �لموظفي���ن ف���ي تعبئة �أ

�ضئل���ة ف���ي م���كان عمله���م، لتقدي���ر م���دى �حتفاظهم  عل���ى �الأ

بالمعرف���ة �لت���ي ��ضتخل�ضوه���ا م���ن بر�م���ج �لتدريب، وكذلك 

م���ا �لطريق���ة �الأخ���رى فتعتمد  تحدي���د م�ضت���وى معرفته���م. �أ

عل���ى فح����س م���دى �لتغيير ف���ي �ضل���وك �لموظفين من خلل 

ثن���اء �لقي���ام باأعماله���م �لروتيني���ة د�خل مو�قع  ملحظته���م �أ

د�ئهم فيم���ا يتعلق بتح�ضي���ن �ضلوك �ل�ضلمة  �لعم���ل، وتقيي���م �أ

ع���ن طريق قي���ام �لم�ضرف �لمبا�ض���ر بتعبئ���ة �ال�ضتبيان �لذي 

ي�ضتعر����س جو�ن���ب �لتح�ض���ن ف���ي م�ضت���وى معرف���ة و�ضل���وك 

بالج���دول  �لنتائ���ج  د�رت���ه، ومقارن���ة  �لتابعي���ن الإ �لموظفي���ن 

�لتال���ي:

عملية  بتقييم  الشركة  تهتم  الخلف:   ❞
وتحقيقه  فعاليته  مــن  للتأكد  الــتــدريــب 

لألهداف المرجوة ❝

الرقم 

الت�سل�سلي

التقييمالنتيجة النهائية

ممتاز130-28

جيد227-25

متو�سط / معتدل324-22

�سعيفاأقل من 422
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نه ت���م �إجر�ء �لم�ض���ح لتقييم �لتدريب  لى �أ وت�ضي���ر �لخلف �إ

ف���ي كل مو�ق���ع �ل�ضركة عن طري���ق �ختيار �لموظفي���ن ب�ضكل 

ع�ضو�ئ���ي من مختلف �الأق�ضام/�لدو�ئ���ر و�لفئات و�لم�ضميات 

 150 �لوظيفي���ة، حي���ث بل���غ مجم���وع حج���م �لعين���ة �لفعل���ي 

، وت���م تقييمه���م خ���لل نوب���ة  �لعم���ل  �ل�ضباحي���ة.  موظف���اً

نتائج الدراسة

ه���د�ف ه���ذه �لدر��ض���ة وه���و تقيي���م �لمعرفة  كج���زء من �أ

فق���د  و�لبيئ���ة،  و�ل�ضلم���ة  �ل�ضح���ة  مج���ال  ف���ي  �لوع���ي  و  �أ

طل���ب م���ن �لموظفي���ن �لم�ضارك���ة ف���ي �لتقييم �لذ�ت���ي لفهم 

م���دى ��ضتفادته���م من تدريب���ات �ل�ضح���ة و�ل�ضلم���ة و�لبيئة 

و�لمعلوم���ات �لت���ي خ�ضع���و� له���ا، حي���ث ت���م ت�ضمي���م نموذج 

�ال�ضتبي���ان وتوزيع���ه ع�ضو�ئي���اً عل���ى �لم�ضاركين �لمختاري���ن. 

مو��ضي���ع  ت�ضم���ل  �الً  �ض���وؤ  30 عل���ى  �ال�ضتبي���ان  ويحت���وي 

متنوع���ة من �ل���دور�ت �لتدريبية �لتي ت���م تنظيمها في مجال 

�ل�ضح���ة و�ل�ضلم���ة و�لبيئ���ة. وبع���د �النتهاء م���ن �ال�ضتبيان، 

ت���م تقيي���م كل �الإجابات لتحديد م�ضت���وى معرفة �لموظف من 

خ���لل  مقارن���ة  �لنتائ���ج  م���ع  �لج���دول  �ل�ضاب���ق.

ل���ى  وق���د ت���م تعيي���ن �لم�ضت���وى �لمعرف���ي له���م ��ضتن���اد�ً �إ

�لنتائ���ج �لت���ي ت���م �لح�ض���ول عليه���ا م���ن �ال�ضتبي���ان، كما هو 

دن���اه، وفيما يلي بيان بع���دد �لموظفين  مو�ض���ح في �لجدول �أ

وم�ضت���وى �لمعرف���ة:

 وك�ض���ف �لتقري���ر �الإح�ضائ���ي �لناتج عن �ج���ر�ء �لدر��ضة 

ع���ن �أن حو�ل���ي 63 ٪ م���ن �لموظفي���ن �لذي���ن �ضارك���و� ف���ي 

�ل�ضح���ة  مج���االت  ف���ي  بمعرفته���م  �حتفظ���و�  �ال�ضتبي���ان 

و جي���د". في حين  و�ل�ضلم���ة و�لبيئ���ة ف���ي م�ضت���وى "ممتاز �أ

20 ٪ م���ن عين���ة �لموظفي���ن �لم�ضاركي���ن ف���ي  ج���اء حو�ل���ي 

م�ضت���وى "متو�ضط/معت���دل"، ومع ذلك، فاإن حو�لي 17٪ من 

�لعين���ة يندرج���ون ف���ي فئ���ة "�ضعيف" �لت���ي تتطل���ب �هتماماً 

د�ئه���م. للتح�ضي���ن م���ن م�ضت���وى معرفته���م وبالتال���ي �أ

تغييرات في السلوك

ل���ى م���ا �ضبق، هن���اك �لمزيد م���ن �لنتائج �لتي  باالإ�ضاف���ة �إ

�نته���ت �إليه���ا �لدر��ض���ة ج���اءت كم���ا يل���ي:

ثر�ً مهماً عل���ى �ضلوك �ل�ضلمة  كان للتدخ���لت �لتدريبي���ة �أ

ل���دى �لموظفين، وقد بين���ت �لدر��ضة �أن �لبر�م���ج �لتدريبية 

ثير ه���ام على  �لخا�ض���ة بال�ضلم���ة و�ل�ضح���ة و�لبيئ���ة له���ا تاأ

م�ضت���وى معرف���ة �لموظفي���ن وتح�ضينه���ا، بما فيه���ا ��ضتخد�م 

من���ة  �الآ �لممار�ض���ات  و�تب���اع  �ل�ضخ�ضي���ة،  �لحماي���ة  �أدو�ت 

ب���رز �لنتائ���ج كم���ا يل���ي: للعم���ل لتقلي���ل �لمخاطر، وج���اءت �أ

1 - �رتفع���ت ن�ضب���ة �اللت���ز�م بمع���د�ت �لوقاي���ة �ل�ضخ�ضية 

ب�ض���كل ملح���وظ، لكن عدم �اللتز�م م���از�ل موجود�ً في بع�س 

�لمو�ق���ع.

2 - ت���م �اللت���ز�م بتقييم �لمخاط���ر للأعمال ذ�ت �لخطورة 

�لم�ضتن���د�ت  وجم���ع  �ل�ضرك���ة  قب���ل  م���ن  معتم���د  ه���و  كم���ا 

و�لمتطلب���ات �للزم���ة لها، لك���ن ماز�ل هناك بع����س موظفي 

�لمقاولي���ن غي���ر و�عي���ن بذل���ك، وال يحتفظ���ون بن�ضخ���ة من 

�لم�ضتن���د ف���ي �لموق���ع.

3 - ت���م ر�ض���د بع����س مخالف���ات ت�ضاري���ح �لعمل م���ن قبل 

���ذ. ر و�لُمنَفِّ �لُم�َض���دِّ

4 - بع����س ت�ضاريح �لعم���ل لي�ضت موجودة في موقع �لعمل.

5 - ت���م ر�ض���د بع����س �لمخالف���ات �لمروري���ة كتع���دي ح���د 

�ل�ضرع���ة م���ن قب���ل بع����س �لموظفي���ن.

الرقم 

الت�سل�سلي

عدد الموظفين 

الم�ساركين

التقييم

ممتاز157

جيد238

متو�سط / معتدل330

�سعيف425
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ب�ض���ورة �ضاملة، بّينت ه���ذه �لدر��ضة �أن بر�مج تدريب �ل�ضلمة لها تاأثير هام وطويل �لمدى في تقليل �لحو�دث 

و�لمحافظة على �ضلوك �ضلمة �إيجابي في مو�قع عدة في �ل�ضركة. 

وم���ن �لتو�ضي���ات �لنهائية، ��ضتناد�ً �إلى نتائج �لدر��ضة، هي �أن يعتمد �لبرنامج �لتدريبي للموظف على �الحتياج 

�لوظيفي لمجال عمله، وم�ضتوى �لكفاءة بدالً من �لتدريب على مجاالت �ل�ضحة و�ل�ضلمة ب�ضكل عام.

استنتاج ختامي

مشاركة  مدى  قياس  خالل  من  يتم  التقييم   ❞
في  التغيير  مــدى  أو  االستبيان  فــي  الموظفين 

سلوكهم ❝

أو  ممتاز   " على  حصلوا  الموظفين  من   ٪  63  ❞
جيد " فيما يخص معرفة أمور الصحة والسالمة 

والبيئة ❝

ف���ي  �لعاملي���ن  �لموظفي���ن  م���ن  �لكثي���ر  كان  بينم���ا   -  6

منطق���ة عملي���ات �لم�ضف���اة مزودي���ن بر��ض���د غ���از كبريتي���د 

H2S) بتاريخ معايرة �ضال���ح، بع�س �لموظفين  �لهيدروجي���ن(

- وخا�ض���ًة موظف���ي �لمقاولي���ن – ل���م يلتزم���و� بحمل���ه. 

7 - ت���م ملحظة �ضعف ب�ضيانة �أدو�ت �لوقاي���ة �ل�ضخ�ضية 

�لتابع���ة للم�ضغلي���ن �لميد�نيي���ن ف���ي ملج���اأ �لم�ضغلي���ن.

8 - ل���م يتو�ج���د م�ضتن���د لبيان���ات �ضلمة �لم���و�د ولوحات 

ر�ضادية في مو�ق���ع �لتعامل مع �لم���و�د �لكيميائية �لخطرة. �إ

تم���ت مخالفته���م  �لموظفين/�لمقاولي���ن  م���ن  �لقلي���ل   -  9

ماك���ن �ضب���ه مغلق���ة م���ن دون �ضه���ادة �لملءم���ة  لدخوله���م �أ

�لطبي���ة �لخا�ض���ة به���م م���ن دون بطاق���ة �لتفوي����س لدخ���ول 

ماك���ن �ضب���ه  �لمغلق���ة. �الأ

10 - �ضع���ف ف���ي �لترتي���ب و�لتنظي���ف بع���د �النته���اء م���ن 

ثن���اء �لزي���ار�ت �لميد�ني���ة. �الأعم���ال ف���ي بع����س �لمو�ق���ع �أ
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أشهر  من  واحدة  سيجما"   6" منهجية  تعد 
المفاهيم اإلدارية في عالم إدارة الجودة الشاملة 
الوقت  وتوفير  األخطاء،  تقليل  إلى  والهادفة 
والتكلفة. وقد بدأ تطبيق هذه المنهجية للمرة 
مطلع  األمريكية  موتوروال  شركة  في  األولى 
بعدها  وحققت  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات 
انتشاراً واسعًا، األمر الذي دفع عدداً من الشركات 
على  وتطبيقها  تبنيها  إلى  الكبرى  العالمية 
منهجية  لتحقيق  المختلفة  اإلدارية  إجراءاتها 
من  كل  الشركات  تلك  أشهر  ومن  الجودة 
آند  وجونسون  إلكتريك،  وجنرال  سيجنل،  )آلاليد 

جونسون، وبنك أوف أمريكا(.

"البترول الوطنية" قطعت أشواطًا كبيرة في تطبيق 
منهجية "6 سيجما" 

االستدامة

" 6 سيجما " ... منهجية .. للتغيير

لق���اء مزي���د م���ن �ل�ض���وء عل���ى مفه���وم منهجي���ة     الإ

"6 �ضيجم���ا" ومر�ح���ل تطبيقها، وتجرب���ة �ضركة �لبترول 

�لوطني���ة �لكويتي���ة في هذ� �لمج���ال، كان لمجلة "نب�س" 

د�رة �ل�ضيد  �للق���اء �لتال���ي م���ع مدير د�ئ���رة م�ضان���دة �الإ

�ضام���ة �ضما����س �ل���ذي �أو�ض���ح �أن منهجي���ة "6 �ضيجما"  �أ

منهجي���ة علمية تعتمد على تحليل �لبيانات و�الإح�ضائيات 

�لمجمع���ة، للتع���رف عل���ى مو�ط���ن �لخل���ل، و�لعيوب في 

و �لمنتج���ات، وذل���ك للعمل عل���ى معالجتها  �الإج���ر�ء�ت �أ

ل���ى ن�ضبة  ب�ض���كل د�ئ���م، لتقلي���ل ن�ضب���ة �الأخط���اء لت�ضل �إ

�ضف���ر كلما �أمكن ذل���ك، م�ضيفاً �أن ه���ذه �لمنهجية تقوم 

�ضا�ضي���ة قو�مها تعري���ف �الإجر�ء�ت، ومن  عل���ى معايي���ر �أ

لى  ّث���م قيا�س م�ضتو�ه���ا وتحليله���ا وتطويرها، و�لو�ضول �إ

نتاج،  �أعل���ى مر�ح���ل �ضبط �لج���ودة في �الإج���ر�ء�ت و�الإ

ك���د من ��ضتمر�ر �لتعدي���لت �لتي تمت على دورة  ث���م �لتاأ

م���ر �لذي جعل بع�س �لخب���ر�ء يعتبرونها  نتاج، وهو �الأ �الإ

د�رة عملي���ات �لتغيي���ر و�لتح�ضي���ن. د�ة الإ �أ

تطوير وتحسين

ه���د�ف منهجي���ة "6 �ضيجما" �أو�ضح     وفيم���ا يتعل���ق باأ

نتاج،  �ضما����س �أن �أهد�فه���ا تتلخ����س في تقلي���ل �أخطاء �الإ

نتاجي���ة، وخف�س  لرف���ع �لجودة، وتوفير وق���ت �لدورة �الإ
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نتاج، �الأمر �لذي يتم عل���ى م�ضتوى �لجانبين  تكالي���ف �الإ

د�ء �ل�ضرك���ة باأكملها، م�ضير�ً  د�ري و�لفن���ي لتح�ضي���ن �أ �الإ

م���ن  �لمن�ض���اآت  تمك���ن  ��ضتر�تيجي���ة  عملي���ة  نه���ا  �أ ل���ى  �إ

د�ء ب�ض���ورة كبي���رة فيم���ا يخ����س عملياته���ا  تح�ضي���ن �الأ

ن�ضطة  �ضا�ضي���ة وهيكلها م���ن خلل ت�ضمي���م ومر�قبة �أ �الأ

�الأعم���ال �ليومية، وتقلي���ل �لفاقد و��ضته���لك �لم�ضادر 

(�لوق���ت – �لطاق���ات �لذهني���ة – �لطاق���ات �لمادي���ة)، 

وف���ي نف����س �لوق���ت تلبي���ة �حتياج���ات �لعمي���ل، وتحقيق 

كد�ً �أن فكرة "6 �ضيجم���ا" تعتمد على  �لقناع���ة لديه. موؤ

ة قادرة عل���ى تحديد  ذ� كان���ت �لمن�ض���اأ ن���ه �إ �فتر��ضي���ة �أ

نه���ا ت�ضتطيع  �لعي���وب �لموج���ودة في عملية م���ا بدقة، فاإ

بال�ضب���ل �لعلمي���ة �لتعام���ل مع تلك �لعي���وب، و�لعمل على 

تلفيه���ا، لتقت���رب م���ن نقطة �لخلو م���ن �لعي���وب، مبيناً 

�لحرف  ن���ه م���ن �لناحي���ة �الإح�ضائي���ة تع���د "�ضيجم���ا"  �أ

��ضتخدم���ه  �الإغريقي���ة،  �الأبجدي���ة  ف���ي  ع�ض���ر  �لثام���ن 

�لمعي���اري،  �النح���ر�ف  عل���ى  للدالل���ة  �الإح�ضائي���ون 

�ضر لو�ضف  و�النح���ر�ف �لمعياري طريقة �إح�ضائي���ة وموؤ

و ع���دم �لتنا�ضق في  و �لت�ضتت �أ و �لتباي���ن �أ �النح���ر�ف �أ

ه���د�ف �لمن�ض���ودة. عملي���ة معين���ة بالن�ضب���ة للأ

احتياجات العميل

  وح���ول علق���ة منهجي���ة "6 �ضيجم���ا" بالج���ودة لفت 

ولى  �ضا�ضيتين، �الأ نه���ا تتلخ�س في نقطتين �أ لى �أ �ضما�س �إ

ترتك���ز كباق���ي بر�م���ج �لج���ودة عل���ى تلبي���ة �حتياج���ات 

نت���اج منتجات ذ�ت جودة  �لعمي���ل، وم���ن �أهم �أهد�فه���ا �إ

عالي���ة، و�لنقط���ة �لثاني���ة ه���ي �أن ه���ذه �لمنهجي���ة تعد 

د�ء وتحقي���ق �لمعادلة.. �أعلى جودة   مب���ادرة لتح�ضين �الأ

نت���اج. ق���ل  تكالي���ف  للإ و�أ

وفيم���ا يتعل���ق بخط���ة عم���ل �ضرك���ة �لبت���رول �لوطنية 

�ضيجم���ا"،   6" منهجي���ة  تطبي���ق  �إط���ار  ف���ي  �لكويتي���ة 

 ، د�رة م�ضبقاً ك�ض���ف �ضما����س عن قيام د�ئرة م�ضان���دة �الإ

 6" منهجي���ة  لتطبي���ق  متكامل���ة  عم���ل  خط���ة  ع���د�د  باإ

ف���ي مختل���ف قطاع���ات �ل�ضرك���ة عل���ى م���دى  �ضيجم���ا" 

ث���لث �ضن���و�ت م���ن ب���دء عملي���ة �لتطبي���ق، و�أن �ل�ضركة 

�ضو�ط���اً كبي���رة ف���ي مر�ح���ل �لتطبي���ق، �ضملت  قطع���ت �أ

�لمنهجي���ة  عل���ى  �ل�ضرك���ة  موظف���ي  وتاأهي���ل  تدري���ب 

�لمقترح���ة، ع���لوة عل���ى �لتن�ضي���ق م���ع د�ئ���رة �لتدريب 

50 موظفاً م���ن قطاعات  و�لتطوي���ر �لوظيف���ي لتدري���ب 

 – �ضيجم���ا"   6" منهجي���ة  عل���ى  �لمختلف���ة  �ل�ضرك���ة 

22 م���ن  ل���ى �أن  م�ضت���وى �لح���ز�م �الأخ�ض���ر-، م�ضي���ر�ً �إ

�لمتدربي���ن حقق���و� نجاحات عملي���ة ملمو�ض���ة با�ضتكمال 

م�ضاريعه���م، بع���د �أن �جت���ازو� مر�ح���ل �لتطبي���ق كاف���ة، 

ل���ى جان���ب ��ضتيفائه���م متطلب���ات كل مرحلة على حدة.  �إ

ل���ى �أن �لمرحل���ة �لتوعوية من مر�ح���ل �لتطبيق  ملمح���اً �إ

قن���اع �لمتدربين  ذ تتعل���ق بكيفية �إ تمث���ل �أهمي���ة كب���رى، �إ

بالم�ضارك���ة، وتفعي���ل فك���ر �لمنهجي���ة �لجدي���دة، وذل���ك 

نه  كد�ً �أ ف���ي ظل مقاوم���ة �لطبيع���ة �لب�ضرية للتغيي���ر، موؤ

ال يمك���ن �أن يح���دث �لتح�ض���ن و�لف���ارق �إال بالتغيي���ر.

ولي���ة لتنفي���ذ �لم�ضاريع وفق  وفيم���ا يخ����س �لنتائج �الأ

مب�ض���رة،  ولي���ة  �الأ "�لنتائ���ج  �ضما����س  ق���ال  �لمنهجي���ة، 

"6 سيجما" ... عملية استراتيجية  شماس:   ❞
تمّكن المنشآت من تحسين األداء في عملياتها 

األساسية ❝

قطاعات  مختلف  مــن  مــوظــفــًا   50 تــدريــب   ❞
الشركة بمستوى الحزام األخضر ❝
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❞ نتائج مبشرة أظهرت انعكاسات إيجابية على 
أداء المتدربين في مختلف المواقع ❝

التطبيق  خطوات  أهم  من  والقياس  التعريف   ❞
وتقليل األخطاء من أهم األهداف ❝

يجابي�����ة للتدري����ب  خا�ض���ة بعدم�����ا لم�ضن���ا �نعكا�ض���ات �إ

د�ء ع���دد من �لمتدربي�����ن في مختل�����ف �لمو�ق��ع،  على �أ

ف�ض���ًل ع���ن تر�ج���ع فعل���ي في ع���دد �الأخطاء، م���ع نمو 

و�لتكلف���ة)،  (�لوق���ت  �لم���و�رد  م���ن  �ال�ضتف���ادة  ن�ض���ب 

وه���ي ب���و�در طيبة رفع���ت من نتائ���ج بع����س �لم�ضاريع"، 

مردف���اً �لق���ول : "وم���ن �لمتوق���ع �أن تنعك����س �لمنهجي���ة 

د�ء �ل�ضرك���ة ب�ضكل ع���ام، وت�ضاهم في  �لجدي���دة عل���ى �أ

�لعامل���ة  �لمج���االت و�لم�ضاري���ع  د�ء مختل���ف  �أ تح�ضي���ن 

د�رية و�الأعمال �لفني���ة و�ل�ضيانة  لديه���ا م���ن �لناحية �الإ

وغيره���ا من �الأعمال ف���ي �لمو�قع �لمختلف���ة بالم�ضافي 

ومن�ض���اآت �ل�ضرك���ة".

د�رة قام���ت  �الإ د�ئ���رة م�ضان���������دة  �أن  وذك���ر �ضما����س 

ث���ر فع���ال، وذلك من  بتنظي���م حمل���ة توعوي���ة كان له���ا �أ

�ضبوعية مقت�ضب���ة عن م�ضامين  ر�ضال ر�ضال���ة �أ خ�������لل �إ

منهجي���ة "6 �ضيجم���ا"، و�أدو�ت تطبيقه���ا عب���ر �لبري���د 

لكترون���ي �لخا����س ب���� "�لبت���رول �لوطني���ة �لكويتية"،  �الإ
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وح�ضاب���ات مو�ق���ع �لتو��ض���ل �الجتماع���ي �لتابع���ة له���ا. 

كم���ا حر�ض���ت �لد�ئ���رة على عق���د �جتماع���ات دورية مع 

متدرب���ي "6 �ضيجم���ا" ل�ضم���ان تقدي���م �لم�ضورة و�لدعم 

�لفن���ي، ومتابعة �ضير �لم�ضروعات وف���ق �لخطط �لزمنية 

�لمو�ضوع���ة. 

وف���ي نهاي���ة �للقاء ق���ال �ضما����س : "نتطلع ف���ي �لفترة 

ل���ى �إطلق حمل���ة م�ض���روع "6 �ضيجما" رقم 2  �لحالي���ة �إ

لكل مت���درب حا�ضل عل������ى م�ضت���وى "�لحز�م �الأخ�ضر"، 

�لمتدربي���ن،  ل���دى  �لمكت�ضب���ة  �لمه���ار�ت  ل�ضق���ل  وذل���ك 

د�ء، وتطوي��ر  و��ضتغ���لل خبر�ته���م بم���ا يخدم ج���ودة �الأ

ل���ى �أن د�ئ��������رة  �لعملي���ات ف���ي قطاعاته������م"، م�ضي���ر�ً �إ

ل�����ى  �إ م�ضروعي�����ن  نج�����از  �إ �ضتعتم�����د  د�رة  �الإ م�ضان�����دة 

�الأخ�ض�����ر-  �لح�������ز�م  �ضيجم������ا"-   6" م�ضاري���ع  ثلث���ة 

لل������دورة  للتر�ض���ح  �ضا�ض���ي  �أ كمعي���ار  مت���درب  لك������ل 

�ض���ود" ف���ي  �لتدريبي������ة �لخا�ض������ة بم�ضت���وى "�لحز�م �الأ

�لم�ضتقب���ل �لقري�������ب �إن �ض����اء �هلل.  

دينا الخضر : متدربو مستوى الحزام األخضر 
يخضعون لدورة تدريبية مدتها أسبوعين

وع�ن حيثي���ات وتفا�ض��يل �لبرنام��ج 

 6" بمنهجي���ة  �لخ���ا�س  �لتدريب���ي 

�لخ�ضر  دينا  قالت  �لمرنة،  �ضيجما" 

�إن �لمتدرب يخ�ضع الأ�ضبوعي تدريب 

ح�ضور،  �ضهادة  على  يح�ضل  كاملين 

وعند ��ضتكمال �لم�ضروع بنجاح يح�ضل 

لم�ضتوى  �لتاأهيل  �ضهادة  على  ر�ضمياً 

"�لحز�م �الأخ�ضر". مو�ضحة �أن د�ئرة �لتدريب و�لتطوير �لوظيفي 
تعاقدت مع �ضركة "6 �ضيجما �أكاديمي �أند كو" �الأمريكية، و�لتي 

تعد �إحدى �أف�ضل �ل�ضركات �لم�ضنفة عالمياً في مجال �لتدريب 

على منهجية "6 �ضيجما"، و�أن د�ئرة �لتدريب و�لتطوير �لوظيفي 

حر�ضت على �أن يت�ضمن �لعقد عدد�ً من �ضاعات �لتدريب �لفردية 

لكل متدرب على حدة مع �لمدرب �لمخت�س، للح�ضول على �لدعم 

�لمختلفة،  �ضيجما"   6" م�ضروع  تطبيق  لمر�حل  �لكافي  �لفن����ي 

وبالتالي �إنجازه على �أكمل وجه. 
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االستدامة

   من المعروف اأن منظومة القيم ت�شكل الوجدان الموؤ�ش�شي 

وتوجهه، ف�شاًل عن كونها الداعم الرئي�شي للروؤية الموؤ�ش�شية 

على اعتب�������ار اأنها حجر الزاوية في ت�شكي�������ل و�شياغة الثقافة 

الت�������ي تجمع كل م�������ن ينتمي لتل�������ك الموؤ�ش�شة نح�������و الهدف 

نف�شه، وم�������ن المعروف كذلك اأن الموظ�������ف اأو العامل عندما 

يتعرف عل�������ى القيم ال�شائدة في مجال عمله ويوؤمن بها فاإنه 

ل يواج�������ه �شعوبة في اتخاذ اأي قرار مهم��ا كانت �شعوبة ذلك 

القرار، الأمر الذي يعود بالفائدة على تلك الموؤ�ش�شة. 

وهذ� بال�ضب���ط ما �أدركته �ل�ضركة �لكويتية لنفط �لخلي���ج، 

�لت���ي �ضّخرت �إمكاناته���ا كافة لتر�ضيخ قي���م �لقطاع �لنفط��ي 

�لت���ي تم �إطلقها بد�ية عام 2016 في نفو�س �لعاملين فيها، 

كم���ا �أدرك �لقائمون عل���ى �ل�ضركة �لكويتية لنفط �لخلي���ج �أن 

�لجمي���ع م�ضوؤول ع���ن �اللتز�م بالقيم وفهمه���ا وتطبيقها، و�أن 

قيا�س مدى تبني �لقيم من �لتحديات �لتي تو�جه���ها �ل�ضركة، 

في ظل �لطموح �لمتز�يد للنجاح �لتجاري �لمقت���رن بالن���جاح 

في �لقيم �الأخلقية و�لمهنية.

   ولقد دفعها هذ� �الإدر�ك �إلى �إطلق �لمبادرة تلو �لمبادرة 

ممثلة في مجموعة من �لحملت �لتوعوية �لهادفة �إلى تعزيز 

معن���ى �لقي���م �لموؤ�ض�ضية ل���دى مو�ردها وكو�دره���ا �لب�ضرية، 

وتح���ت �ضعار 7X7X7، �لذي تم ��ضتلهامه من قيم �لموؤ�ض�ضة 

�ل�ضبعة، كانت �لمبادرة �الأولى �لتي ركزت على تعريف �لعاملين 

باأهمي���ة �لقيم �لموؤ�ض�ضية، ودورها في ت�ضكيل وجد�ن �لكو�در 

�لب�ضري���ة في �ضركة "نفط �لخلي���ج" �لتابعة لموؤ�ض�ضة �لبترول 

�لكويتي���ة، ولمدد زمنية مت�ضاوية ركزت �لحملة �لتوعوية على 

تر�ضي���خ معنى كل قيمة م���ن قيم �لموؤ�ض�ضة �ل�ضبعة على حدة، 

و�لممثلة ف���ي "�ال�ضتقامة" �لتي تعن���ي �لتعامل بانفتاح وعلى 

�أ�ضا�س من �لثقة و�الحت���ر�م و�لعد�لة و�ل�ضفافية و�ل�ضدق مع 

�اللتز�م باأ�ضمى �أخلقيات �لعمل و�لمهنية وتحمل �لم�ضئولية، 

في جو من اإلثارة والترّقب

"نفط الخليج " تطلق حملة توعية داخلية لطرح 
القيمة المؤسسية الثامنة
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بعده���ا تاأت���ي قيمة "�لتحفي���ز" �لهادفة �إلى توفي���ر بيئة عمل 

ي�ضوده���ا �ل���والء و�لتع���اون وروح �لفريق �لو�ح���د و�لتميز في 

�الأد�ء. وتعني قيم���ة "�لتفكير �لموؤ�ض�ضي" �الهتمام �لم�ضترك 

بق�ضاي���ا �ل�ضرك���ة لتحقيق �لم�ضلح���ة �لعام���ة للموؤ�ض�ضة ككل 

ولي����س لجزء منها. ثم تاأتي قيمة "�اللتز�م بال�ضحة و�ل�ضلمة 

و�لبيئ���ة و�الأمن و�لمجتمع"، �لتي ته���دف �إلى �اللتز�م بحماية 

�لبيئ���ة وتوفي���ر مكان عم���ل �آمن و�ضحي، �إل���ى جانب �اللتز�م 

بالم�ضوؤولي���ة �الجتماعي���ة ف���ي دول���ة �لكوي���ت و�لمجتمع���ات 

�الأخ���رى �لمحت�ضنة الأن�ضطة �لموؤ�ض�ضة. ث���م قيمة "�ل�ضر�كة" 

�لهادف���ة �إل���ى بناء و�لمحافظ���ة على �ضر�كات بعي���دة �لمدى، 

وذ�ت قيم���ة م�ضاف���ة لدعم �لنم���و وتعزيز �لتمي���ز �لت�ضغيلي، 

يعقبها قيمة "�لمرونة" �لمعنية باال�ضتجابة للمتغير�ت، وتقبل 

�لتغيي���ر و�البتكار، و�أخي���ر�ً قيمة "�لتميز" وه���ي �لقيمة �لتي 

ته���دف �إلى تحقيق م�ضتوى ع���ال للأد�ء، و�لتمي���ز �لت�ضغيلي، 

و�لتط���ور �لم�ضتم���ر، وتقديم منتج���ات وخدم���ات ذ�ت جودة 

عالية، و�الهتمام بتلبية �حتياجات �لعملء.

   ونظ���ر� للنج���اح و�لتط���ور �لملحوظ �ل���ذي �ضهده �لقطاع 

�لنفطي بعد �إطلق �لقيم �لموؤ�ض�ضية بد�ية عام 2016، �رتاأت 

موؤ�ض�ضة �لبترول �لكويتية و�ضركاتها �لتابعة �إ�ضافة قيمة جديدة 

لمجموع �لقيم �لموؤ�ض�ضية �ل�ضبعة، تمثلت في قيمة "�العتز�ز" 

�لتي تعني �لمحافظة على �الإنجاز�ت و�لمكت�ضبات �لتي حققها 

�لقط���اع �لنفطي و�لتي تبعث على �لفخر، �إلى جانب ما تعنيه 

م���ن خلق �لر�ضا ف���ي نفو�س �لعاملين وتعزي���ز معنى �نتمائهم 

ووالئه���م لل�ضركة و�لقطاع �لنفط���ي . وتز�مناً مع �أ�ضافة قيمة 

"�العت���ز�ز"، �أطلق فريقا �لتخطي���ط �ال�ضتر�تيجي و�لعلقات 
�لعام���ة في �ل�ضركة في نوفمب���ر 2017 حملة تو��ضل د�خلية 

في �لمكت���ب �لرئي�ضي للتوعية بالقيم �لمعدلة و�لت�ضديد على 

�أهم مبادئها �إ�ضاف���ة �إلى ت�ضميم �ل�ضعار �لجديد �لذي يجمع 

م���ا بين �لقيم �لموؤ�ض�ضية �لثمانية وتوجه 2040 �ال�ضتر�تيجي 

لموؤ�ض�ضة �لبترول �لكويتية و�ضركاتها �لتابعة.

إثارة وتساؤالت

وو�ض���ط �أجو�ء �حتفالية �نطلقت حمل���ة �لتوعية �لتي بد�أت 

بقيام موظفي �لعلقات �الإعلمية باإر�ضال عبارة غام�ضة �إلى 

كل موظف���ي �لمكت���ب �لرئي�ضي عن طريق �لبري���د �الإلكتروني 

"بو�ضتما�ضت���ر"، تمثلت �لعبارة في "�ل�ضبعة �أ�ضبحت ثمانية "، 

و�ضرعان ما �أثارت تلك �لر�ضالة قدر�ً كبير�ً من ف�ضول موظفي 

�لمكت���ب �لرئي�ضي �لذين لم يكن لدى �أغلبيتهم �أدنى فكرة عن 

معناها، ما �أدى �إلى ظهور حالة من �لت�ضويق �أدت بدورها �إلى 

كثير من �لجلبة و�ل�ضجيج، وكان �لموظفون يطلقون تخمينات 

جامح���ة حول �لعبارة في مقدمتها �لتكه���ن باأن �أوقات �لدو�م 

�ضتتغي���ر م���ن �ل�ضابعة �إل���ى �لثامنة �ضباحاً، وبع���د �أ�ضبوع من 

��ضتمر�ر �إر�ضال �لعبارة عبر �لبريد �الإلكتروني "بو�ضتما�ضتر"، 

تم ك�ضف �ل�ضت���ار و�إز�لة غمو�س �لعبارة �لت�ضويقية، و�الإعلن 

ع���ن تحديث �لقي���م �لموؤ�ض�ضية لت�ضبح "8 بدالً من 7". وفيما 

بع���د وخ���لل �ضه���ر دي�ضمب���ر 2017، ت���م تو�ضي���ح كل قيمة 

وم�ضمونها و�لتركيز على �لقيمة �لثامنة "�العتز�ز" وما تعنيه 

من خلق �لر�ضا في �لنفو�س، وتعزيز �النتماء  لل�ضركة و�لقطاع 

�لنفط���ي، وذل���ك عب���ر �إر�ضال ر�ضائ���ل توعوي���ة وب�ضفة دورية 

للعاملين في �ل�ضركة عبر و�ضائل �الت�ضال �لد�خلي وح�ضابات 

�ل�ضرك���ة �لر�ضمية في و�ضائل �لتو��ض���ل �الجتماعي، لتر�ضيخ 

م�ضمون �لحملة �لتوعوية في �أذهان جميع �لعاملين وتعريفهم 

بتحديثات �لقيم �لموؤ�ض�ضية، �الأمر �لذي القى ��ضتجابة جيدة 

جد�ً، وتفاعًل ملحوظاً من �لجميع.

وتتويج���اً لنجاح �لحملة �لتوعوي���ة قام فريق عمل �لعلقات 

�الإعلمي���ة في �ل�ضركة بت�ضوير وتنفيذ مقطع فيديو ركز على 

ملمح �لحمل���ة �لتوعوية، وعك�س م�ضاع���ر �العتز�ز للعاملين 

ف���ي �ل�ضرك���ة - �لمكت���ب �لرئي�ضي- كونهم ج���زء�ً من �ل�ضركة 

�لكويتي���ة لنف���ط �لخليج وم���ن �لقطاع �لنفطي. وق���د تم رفع 

مقطع �لفيديو عبر �ليوتيوب ليتمكن من يرغب من م�ضاهدته، 

وذلك عن طريق �إدخال ( KGOC VALUES 2040 ) في 

مفتاح �لبحث.

وبع���د تبني "نفط �لخليج" لتلك �لقي���م �لثمانية �الأ�ضا�ضية، 

وم���ا قام���ت به م���ن مب���ادر�ت وحم���لت توعوي���ة لتر�ضيخها 

ف���ي نفو����س �لعاملين، فاإنها توؤم���ن �إيماناً ر��ضخ���اً �أن كل فرد 

ينتم���ي لها يطبق معاني تلك �لقيم ف���ي عمله وحياته �ليومية 

و�ضلوكياته �ل�ضخ�ضية.
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Q8 كويتيات عامالت بالخارج.. في مكاتب

   ح���ول تجرية �ضيد�ت �لكوي���ت �لعاملت في �أفرع �ضركة 

�لبت���رول �لكويتي���ة �لعالمية في �أوروبا، �لتق���ت مجلة "نب�س" 

مجموع���ة من �ل�ضي���د�ت �لمغترب���ات للتعرف عل���ى �لتحدي 

�لذي يو�جههن، و�لتحدي �الإ�ضافي كونهن �أمهات، �إلى جانب 

�لتعرف على جزء من تجربتهن في ظل �ضعيهن لتمهيد �لطريق 

�أمام �أخري���ات ليحذون حذوهن وكان �للقاء �الأول مع �ل�ضيدة 

الكويتية  البترول  شركة  موظفي  لنجاح  مهمًا  عاماًل   ،"global mindset" العالمية  العقلية  تطوير  يمثل 

الذي  بناء عقلية منفتحة ومرنة وقابلة للتنوع، األمر  العالمية، لما ينطوي عليه من خطوات قادرة على 

خارجها.  وفي  الكويت  في  كافة  الشركة  مواقع  في  الزمالء  بين  والتعاون  والتفاهم  التواصل  سبل  يحّسن 

أما فيما يخص الموظفين الكويتيين فإن المهمات العالمية توفر لهم فرصة ثمينة للخوض في تجربة 

لموظفيها  الشركة  توفره  الذي  المباشر  الدعم  ظل  في  خاصة  مباشر،  بشكل  الدولية  الشركة  عمليات 

في الخارج، وقدرتها بحكم خبراتها المتراكمة على تمهيد الطريق أمام الموظفين لكي يكون االنتقال من 

الحياة في الكويت إلى الخارج سهاًل بقدر اإلمكان.

االستدامة
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مه���ا �لطو�ري – كبي���رة محللي �لم���و�رد �لب�ضرية، في الهاي 

�لهولندي���ة، و�لتي ح�ضل���ت على درجة �لماج�ضتي���ر في �إد�رة 

�الأعمال من جامعة �ل�ضرق �الأو�ضط �الأميركية (AUM)، بعد 

ح�ضولها على بكالوريو�س �لهند�ضة وتعمل في �ل�ضركة بوظيفة 

مهند�ضة �أنظمة �ضناعية و�إد�رية، و�لتحقت بالعمل في �ضركة 

�لبترول �لكويتية �لعالمية عام 2009، كمحللة تطوير �أعمال، 

ث���م خ�ضع���ت لبر�مج تدريبية ع���دة، منها �لبرنام���ج �لميد�ني 

 ،2011 ع���ام   structured-on-the-job-training
وم���ا في ذل���ك من مهمات عالمية في كل من مدينتي �أنتويرب 

�لبلجيكي���ة وروترد�م �لهولندية. وفي عام 2013 �لتحقت مها 

بمكتب �ل�ضركة �لرئي�ضي في �لكويت كمحللة مو�رد ب�ضرية في 

ق�ضم �لمو�رد �لب�ضرية، ثم عادت �إلى فرع �ل�ضركة في هولند� 

عام 2017. ويتمثل دور مها �لطو�ري �لحالي في دعم تطبيق 

�ضيا�ضات مو�رد ب�ضرية جديدة في كل �لوحد�ت �لعاملة. 

مه���ا �لتي تعي�س مع �بنتيها "جو�" بن���ت �الثني ع�ضر عاماً، 

و"�ضب���ا" بن���ت �لع�ضرة �أع���و�م، تقول حول تجرب���ة �لعمل في 
�لخ���ارج: "ف���ي �أول �الأمر كان �لتكيف م���ع بيئة مختلفة �ضعباً 

ج���د�ً، ولكن مو�جهة �لتحديات تخ���رج د�ئماً �أف�ضل ما لدينا، 

خا�ض���ة في ظ���ل �لدعم �لكبير �ل���ذي تقدمة �ضرك���ة �لبترول 

�لكويتي���ة �لعالمي���ة لن���ا، و�لمتمث���ل ف���ي توفير درو����س �للغة 

�لهولندي���ة، �إلى جانب توفي���ر �لبر�مج و�لدرو�س في �لثقافات 

�لعالمي���ة �لمختلفة، و�لو�قع �أنن���ي ال �أنكر �أنني تعلمت �لكثير 

م���ن �لبيئة �لعالمي���ة �لمتنوعة �لتي عملت فيه���ا، �الأمر �لذي 

�ضاعدني على تطوير مهار�تي، ف�ضًل عن �ال�ضتفادة �لتي تعود 

على �بنتي و�لمتمثلة في تعليمهما �حتر�م �لثقافات �لمختلفة 

وتلقي �لتعليم �لمثالي في بيئة دولية، كل هذ� منحني �لر�حة 

عل���ى �أكثر م���ن م�ضتوى �ضو�ء ف���ي حياتي �ل�ضخ�ضي���ة، �أو في 

�لعمل"، م�ضيفة �أن���ا ممتنة لح�ضولي على فر�ضة في �لخارج 

�ضمن فري���ق �ضركة �لبترول �لكويتي���ة �لعالمية، تلك �لفر�ضة 

�لت���ي كان له���ا تاأثير �إيجابي على حياتي. و�ن���ه ل�ضرف لي �أن 

البترول  فــي  للعمل  ممتنة   : الــطــواري  ❞مها 
بشكل  حياتي  على  ت  أثر  التي  العالمية  الكويتية 

إيجابي  ❝

يعملن  اللواتي  النســـاء  :علـــى  الريس  أريــج   ❞
ويحققــن  التجديــد  من  يستفــدن  أن  الخارج  في 

ذاتهن ❝
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�أمثل �لمر�أة �لعاملة �لكويتية في �لخارج، ومن خلل تجربتي 

�أدع���و و�أ�ضجع �لن�ض���اء �الأخريات الغتنام مث���ل هذه �لفر�س 

�لت���ي تث���ري حي���اة �لم���رء عل���ى م�ضتوي���ات مختلف���ة.

 أريج الريس

بع���د ح�ضوله���ا عل���ى درج���ة �لبكالوريو�س ف���ي تخ�ض�ضي 

�لعلق���ات �لدولي���ة و�للغة من جامع���ة بيبرد�ي���ن �الأمريكية 

�لمرموق���ة في كاليفورني���ا. �لتحقت �أري���ج �لري�س للعمل في 

�ضرك���ة �لبت���رول �لكويتية �لعالمية ع���ام 2000، و�نتقلت �إلى 

ف���رع �ل�ضرك���ة في �إيطالي���ا، حيث تو��ضل �لعم���ل هناك منذ 

ثماني���ة ع�ضر عام���اً. وكان �أول عمل الأريج ف���ي فرع �ل�ضركة 

ف���ي �إيطالي���ا كمحللة �إع���لن ودعايات قب���ل �أن ت�ضبح كبيرة 

محللي���ن في �الأ�ضول �لثابت���ة، ومنذ عام 2007، وهي ت�ضغل 

من�ض���ب مدققة ح�ضابات د�خلية وتق���وم بمهام �لتدقيق على 

جمي���ع �أعمال ف���رع �ل�ضركة في روما مث���ل �لمكتب �لرئي�ضي 

ف���ي روم���ا، و�ضركة كونك���ورد �أوي���ل لبيع زي���وت �لتزييت في 

�ضم���ال �إيطالي���ا، وعملي���ات Quaser في نابول���ي وميلنو، 

وم�ضف���اة ميلزو وفرع �ل�ضركة في مدريد. وبعد ��ضتقر�رها 

ف���ي �لعا�ضمة �الإيطالية، تعتقد �أري���ج باأن للعي�س في �لخارج 

فو�ئ���د كبي���رة على �ضعي���د �لعمل و�ل�ضعي���د �ل�ضخ�ضي وفي 

ه���ذ� �ل�ضدد تق���ول: " �أعتقد �أن �لمهم���ات �لدولية �ضرورية 

الأنها تعطينا روؤية �ضاملة وتجربة مبا�ضرة في �أعمال �لبترول 

�لعالمي���ة �الأ�ضا�ضية"، م�ضيفة "وال �ضك في �أن تجربة �لعمل 

في �لخ���ارج تغني �الأ�ضرة باأكملها الأنه���ا تتيح للأوالد فر�ضة 

الكت�ض���اب لغة جدي���دة و�لتع���رف عل���ى ح�ض���ارة مختلف���ة."

�أري���ج متزوجة ولها ولد�ن �أحدهما في �ل�ضابعة من �لعمر، 

و�الآخ���ر �نهى عامه �لثان���ي. حول تجربة �لعم���ل خارج دولة 

�لكوي���ت قالت �أري���ج: "�للغة �الإيطالية كان���ت بمثابة �لتحدي 

�لرئي�ض���ي ل���ي في �لخ���ارج، ولكن �ضرك���ة �لبت���رول �لكويتية 

�لعالمي���ة وفرت ل���ي تدريبا مكثف���اً، �ضاعدن���ي على �متلك 

�للغ���ة، ولكنن���ي �أظ���ن �أن �كت�ضاب �لخب���رة و�لحرفية في لغة 

�الأعمال يتطل���ب بع����س �لوق���ت ع���لوة عل���ى �لممار�ض���ة."

�أري���ج تن�ضح �لن�ض���اء �للو�تي ينتقلن للعم���ل في �لخارج �أن 

يتقبل���ن �لتجرب���ة ويحققن �أكب���ر فائدة منه���ا ويتعلمن �للغة، 

�أقامته���ن �لجدي���دة  �أن ين�ضجم���ن م���ع عا�ضم���ة  ويحاول���ن 

وي�ضبح���ن "محلي���ات" ق���در �لم�ضتط���اع.

آالء الريس

   �أربع���ة ع�ض���ر عاماً م�ض���ت على عمل �آالء ف���ي �لخارج، 

ق�ض���ت �أح���د ع�ض���ر عاماً منه���ا في ف���رع �لبت���رول �لكويتية 

�لعالمي���ة ف���ي روم���ا، �إذ �لتحق���ت للعمل بال�ضرك���ة  2002، 

بعد ح�ضوله���ا على بكالوريو�س في �لعلق���ات �لعامة و�إد�رة 

�الأعم���ال في جامع���ة بيبرد�ين �الأمريكي���ة، وكانت �أول مهمة 

له���ا ف���ي �ضرك���ة OKQ8 في �ل�ضوي���د حي���ث �أم�ضت ثلث 

�ضن���و�ت في �لت�ضوي���ق وعمليات �لبي���ع �لمبا�ضر و�لخدمات. 

وبع���د �نتقاله���ا �إلى ف���رع �لبترول �لعالمية ف���ي روما، عملت 

خم����س �ضن���و�ت كمحللة �ض���وق قبل �أن تنتقل �إل���ى محللة في 

عملي���ات �لبي���ع �لمبا�ض���ر قب���ل �ض���ت �ضن���و�ت.

�آالء �لمتزوج���ة ولها �بن ف���ي �ل�ضهر �لخام����س من �لعمر، 

تو�ف���ق عل���ى �أن �للغ���ة و�لف���و�رق �لثقافية يمث���لن تحديين 

رئي�ضيين في �لعمل في �لخارج، وتقول في هذ� �ل�ضدد: "من 

�لمه���م �أن يكون لدى �لمرء رغبة للتكيف، فاالندماج في بيئة 

جديدة قد يك���ون �ضعبا كما �أن �الن�ضجام و�كت�ضاب �أ�ضدقاء 

ج���دد يتوقفان على مدى �الإلمام باللغة"، م�ضيفة : �إن �لعمل 

و�لعي����س في �لخارج �أتاح لي فر�ضة �اللتحاق ب�ضركة �لبترول 

�لكويتي���ة �لعالمي���ة، �الأمر �لذي �أث���رى موهبتي وجعلني على 

�ت�ض���ال يومي باأعمال �ل�ضركة كافة وهذ� �أمر يعلمك �لكثير.

وتن�ض���ح �آالء زميلتها من �لن�ضاء �للو�تي ينتقلن للعمل في 

�لخارج �أن يبذلن جهد�ً كبير�ً لتعلم �للغة و�أن يحاولن �إتقانها 

قب���ل �النتقال، فل يمكنكن �العتم���اد على �الإنجليزية د�ئماً. 

وقد ي�ضتغرق �كت�ضاب �لطلقة �لكاملة �ضنو�ت طويلة ولذلك 

من �لمهم جد�ً �أن تبد�أن بم�ضتوى جيد في �للغة."

❞ آالء الريس : ابذلن جهداً لتعلم اللغة واتقانها 
قبل اإلقدام على العمل خارج الكويت ❝
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is expanding digital 
initiatives

With two online platforms filled 
with expert knowledge 

and relevant content 

DISCOVER MORE

expert.Q8Oils.com

/company/Q8Oils /company/Q8Oils-uk

Q8Oilshub.co.uk



"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


