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مستمرون بالتطور

مناسك  وأدوا  المبارك،  األضحى  بعيد  العالم مؤخراً  أنحاء  المسلمون في جميع  احتفل 

الشركة  السنوية، وعاد موظفو  اإلجازات  انتهى موسم  فيما  أمان وطمأنينة،  بكل  الحج 

الذين كانوا يمضون اإلجازة مع عائالتهم إلى ممارسة أعمالهم بروٍح تتوق إلى اإلنجاز 

الذي أصبح عالمة مميزة في سجل الشركة الحافل على مدى تاريخها.

كل  في  أعمالنا  بأداء  مستمرون  أننا  األذهان  عن  يغيب  ال  الكويت،  نفط  شركة  وفي 

أساسياً  تعتبر مؤشراً  والتي  المختلفة،  استراتيجياتنا  أهداف  لتحقيق  منا  األوقات، سعياً 

لنجاحاتنا.

ونحرص في هذا اإلطار على مواكبة أحدث التطورات في عالم النفط والغاز، ونعكف 

على إنجاز عدد من المشاريع الرائدة التي ستحدث فرقاً كبيراً، ومنها المشاريع الخاصة 

بتطوير بعض الحقول وزيادة إنتاجها، ما يفرض تحديات ينبغي على العاملين مواجهتها 

واستغالل كل المهارات التي اكتسبوها واستخدام التكنولوجيات الجديدة المتوفرة في 

مجال االستخراج، مع التركيز على قضايا الصحة والسالمة والبيئة.

وفي سبيل ذلك، ال تغفل الشركة مواصلة ترسيخ ثقافة إدارة األصول التي تحتاج إليها أكثر 

من أي وقت مضى، إذ تشكل هذه الثقافة اللبنة األساسية في نجاح أي مشروع، وهو ما 

نحرص عليه في إطار التزامنا الراسخ تجاه وطننا الغالي.

هذا االلتزام يبرز في المواضيع التي يتضمنها هذا العدد من مجلتنا، والتي تحمل في 

طياتها سمة اإلنجاز الناتج عن الرغبة الدائمة في التطور، من خالل مشاريع ومبادرات 

دافعها األساسي السعي نحو األفضل، ومنها ورشة العمل الرائدة التي عقدتها مجموعة 

المستقبل،  في  السليم  والتخطيط  العمليات  تطوير  سبل  خاللها  وبحثت  االستكشاف 

وكذلك خطة تطوير مدينة األحمدي والتي تهدف لتحويلها الى مدينة ذكية ورائدة بكل 

المقاييس.

ومن المواضيع أيضاً، يبرز مقال عن التعاون مع شركائنا ومنهم "شلمبرجير"، وهو تعاون 

يهدف في الدرجة األولى الى تطوير عملياتنا وإنتاجنا الجوراسي وتحقيق اإلنجازات.

وال تقتصر مواضيعنا على الطابع التطويري التقني، كنظام بوابات المشاريع الذي يتضمن 

أحد المقاالت كافة التفاصيل عن مراحله المختلفة، بل إننا نتحدث في هذا العدد أيضاً 

عن تطوير العنصر البشري الذي نعتبره أغلى ثرواتنا، وذلك من خالل برنامج تعزيز رأس 

المال الفكري للموظفين.

هذا كله يأتي نتيجة سياسة محددة وواضحة للقيادة العليا في الشركة، والتي تشدد من 

خاللها على ضرورة التطور الدائم وعدم الركون عند ما تحقق مهما كان بارزاً وهاماً، بل 

السعي الى تحقيق المزيد من اإلنجازات الرائدة التي وحدها تحافظ على مركزنا القوي 

ضمن أبرز شركات النفط العالمية.    



لطاملا سعت رشكة نفط الكويت يف تعاونها مع أبرز الجهات املحلية والعاملية إىل تحقيق االستفادة القصوى وتدعيم هذا التعاون 

بأحدث وأفضل التقنيات التي توصل إىل أقىص النتائج.

والغاز  النفط  الرائدة يف مجال خدمات حقول  العاملية  الكويت ورشكة »شلمربجري«  نفط  بني  التعاون  ينطبق عىل  األمر  هذا 

الطبيعي، وهو تعاون بدأ منذ نحو 80 عاماً وال يزال متواصاًل يف عقود ومشاريع عديدة، من بينها مشاريع اإلنتاج الجورايس 

للنفط والغاز، والتي شهدت مؤخراً التدشني الرسمي لثالثة منها متثلت مبرافق خاضعة لصيانة وتشغيل »شلمربجري« هي رشق 

الروضتني والصابرية اللذين بدآ انتاج النفط والغاز الطبيعي التي تخدم اآلبار الجوراسية، والتي تم ربطها بنقاط التجميع من 

أجل أن تعمل بشكل طبيعي، يف حني أن الثالث يقع يف غرب الروضتني وال يزال تحت صيانة وتشغيل رشكة »سابتكو«. 

وجرى إطالق املرافق الثالثة يف احتفال أقيم مبعرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وحرضه كبار املسؤولني يف الرشكتني، تقدمهم 

الرئيسان التنفيذيان جامل عبدالعزيز جعفر وبال كيبزغارد.

مجلة »الكويتي« أرادت تسليط الضوء عىل هذه املشاريع بالتحديد وعىل التعاون بني الرشكتني بشكل عام، فالتقت كاًل من 

رئيس »شلمربجري« – فرع الكويت شيامء ساملني، وكبري مهنديس املشاريع يف فريق عمل إدارة املشاريع الجوراسية محمد الصالح.

استُخدمت فيها تقنيات هي األولى في العالم

تعاون رائد بين نفط الكويت و »شلمبرجير« في 
المرافق الجوراسية
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تعتبر  المرافق  هذه  سالمين: 
فيها  نفخر  التي  المعالم  من 

بمشاريع النفط في الكويت

بأن  رشكتها  فخر  عن  ساملني  أعربت  البداية  يف 
املرشوع  هذا  لتنفيذ  الكويت  نفط  تختارها 
وأن تكون من األوائل يف تقديم هذه املشاريع 

بالكويت.
إنتاج  مرافق  أن  من  الرغم  وعىل  أنه  إىل  وأشارت 
النفط والغاز ليست جديدة عىل نفط الكويت، إال 
أن هذا املجال جديد عىل »شلمربجري« التي انفردت 
خالل السنوات املاضية يف خدمات التنقيب والحفر 
تدريب  عملية  جرت  أنه  موضحة  والسلكية، 
وتطوير بهذا املجال ليك تستطيع رشكتها تويل هذا 

النوع من املشاريع بأفضل ما ميكن.
واعتربت أن تصميم هذه املرافق واحتواءها عىل 
الخفيف،  النفط  عالية إلنتاج  استيعابية  قدرات 
غري  إنجاز  قصرية  زمنية  مدة  خالل  وإنشاءها 
عىل  ولكن  الكويت،  يف  فقط  ليس  مسبوق، 
إىل  الفتة  العامل،  والغاز يف  النفط  إنتاج  مستوى 
بإمكان  يكن  مل  العالية  التكنولوجيا  هذه  أن 
مع  الرشاكة  دون  تنفيذها  »شلمربجري«  رشكة 
نفط الكويت، حيث تم التعاقد مع العديد من 
الرشكات من أجل إنشاء وتشغيل املرافق بهذه 
الكفاءة العالية وبزمن قيايس، فيام تواجد عدد 
املرشوع  العاملني يف هذا  ألفني من  بنحو  يقدر 
ما  الواحد، وهو  املرفق  الواحد ويف  اليوم  خالل 

يجعله معلاًم يف مشاريع النفط بالكويت.

كويتيون يف »شلمربجري«
وعن مشاركة الكويتيني من »شلمربجري«، أشارت 
عىل  جديد  املجال  هذا  أن  مبا  أنه  إىل  ساملني 
وتطوير  تدريب  طور  يف  تزال  ال  فهي  رشكتها، 
وصيانة  تشغيل  أجل  من  الكويتيني  العاملني 
املرافق، ومع ذلك، تعمل حالياً عىل وضع خطة 
من أجل توظيف املزيد من العاملني الكويتيني، 
وبالتايل زيادة نسبتهم من 30 إىل 50 باملئة قبل 

نهاية العام القادم. 

جعفر وكيبزغارد خالل حفل التدشني

تقبل  وجود  رغم  بأنه  اعتقادها  عن  وأعربت 
مبجال  املرأة  لعمل  الكويتي  املجتمع  يف  كبري 
خدمة حقول النفط، ومبا يفوق ما هو عليه يف 
املجتمعات األخرى، إال أن هناك بعض العوائق 
قليلني  أن  حيث  ذلك،  طريق  يف  تقف  التي 
النفطية  والرشكات  »شلمربجري«  أن  يعرفون 
فإن  ولهذا  اليوم،  يف  ساعة   24 تعمل  األخرى 
مبجال  املجتمعات  توعية  هو  فعله  يجب  ما 
العاملني  استقطاب  تستطيع  ليك  الرشكة  عمل 

املواطنني وبالنسبة املطلوبة.

تثقيف عايل املستوى
وكشفت عن أن الرشكة وضعت يف هذا السياق 
خطة من أجل تثقيف املجتمع بالعلوم النفطية 
من خالل التعاون مع الجامعات الخاصة كجامعة 
األسرتالية  والجامعة  األمريكية  األوسط  الرشق 
مع  التعاون  بصدد  حالياً  أنها  كام  الكويت،  يف 
لطلبة  تثقيفية  برامج  لتقديم  الخاصة  املدارس 
االنضامم  عىل  لتشجيعهم  والخريجني  الثانوية 

ملجال العمل بالقطاع النفطي. 
أما بالنسبة للعاملة النسائية، فأكدت أن الوضع 
انضمت  عندما  عليه  كان  عام  جداً  تحسن 
تسهيل  حالياً  تم  حيث  سنة،   17 قبل  للرشكة 
الوسائل وإتاحة املرافق الخاصة للنساء من أجل 

وعن دور رشكتها يف تشجيع العاملة ومن النساء 
حقول  خدمات  مجال  إىل  لالنضامم  خصوصاً 
الحصول  يف  صعوبة  توجد  ال  أنه  رأت  النفط، 
عىل العاملة الكافية سواء من الرجال أو النساء، 
حيث أن هناك العديد من الكفاءات العالية بني 
الكويتيني، مؤكدة أن رشكتها حصلت عىل العديد 
من املوظفني املاهرين، وكان اإلقبال من النساء 

بنسب جيدة.



متكينهن من القيام باملهام بالشكل املطلوب، مع 
االهتامم بأدق التفاصيل ابتداء من الزي الخاص 
اإلقامة  ومرافق  العمل،  ساعات  إىل  بالعامالت 
وغري ذلك، موضحة أن توفري وسائل الراحة لعمل 
النساء هو واجب عىل الرشكات النفطية، لوجود 
يفرض  االختالف  وهذا  النوعني،  بني  اختالف 
أجل  من  معه  يتكيف  أن  النفطي  القطاع  عىل 
الحصول عىل نساء قادرات عىل تقديم مهاراتهن 

الالزمة لتطوير واستمرارية العمل.
العمل يف  القادرات عىل  النساء  أن نسبة  ورأت 
االستغناء  ميكن  ال  نسبة  هي  النفطي  القطاع 
النساء  الكويتي لعمل  عنها، وإن تقبل املجتمع 
النفط  رشكات  صالح  من  هو  النفط  مجال  يف 

النفطي، مؤكدة دعمها التام للنساء.
يف  عملت  عندما  أنه  اإلطار  هذا  يف  وذكرت 
الرشكة كانت املرأة الوحيدة يف الفريق، أما اآلن 
فهي تفخر بأن 20 باملئة من طاقم العمل بفرع 

والعديد  النساء،  من  »شلمربجري«  يف  الكويت 
منهن يعملن داخل الحقول، فيام البعض يتمتع 

بالقدرة عىل العمل بالخارج. 
واعتربت أن هناك حاجة يف العمل لقدرة النساء 
فهي  ولهذا  واالستنتاج،  التحليل  عىل  املختلفة 
عىل  بالرشكة  العمل  بداية  يف  النساء  تشجع 
أن  حيث  الكويت،  خارج  الفرق  إىل  االنضامم 
تطوير  يف  كبرية  قفزة  يشكل  الخارج  يف  العمل 

وصقل شخصية الفرد.
مواكبة التكنولوجيا

وحول جهود الرشكة يف تطوير وتدريب العاملني 
التطور  رسيعة  التكنولوجيا  مواكبة  أجل  من 
العامل،  يف  والغاز  النفط  حقول  خدمة  مبجال 
وكذلك خطة الرشكة يف تطوير العاملني باملرافق 
الجوراسية، أكدت ساملني أن الرشكة تختار أفضل 
خالل  من  متناهية  بدقة  واملهارات  الكفاءات 
تقديم اختبارات نظرية وعملية ونفسية عديدة، 

مؤكدة أن طبيعة العمل الشاق يف الرشكة تدعو 
إىل رضورة انتقاء العاملني بهذه الدقة. 

املايض  العام  تعاونت  الرشكة  أن  عن  وكشفت 
حملة  تنظيم  يف  الكويتية  البرتول  مؤسسة  مع 
الكويتيني  العاملني  توظيف  أجل  من  تدريبية 
ووزير  النفط  وزير  وبرعاية  النفطي  القطاع  يف 
إطار  يف  وذلك  الرشيدي،  بخيت  واملاء  الكهرباء 
سعيها لتطوير قسم املوارد البرشية ألنها تؤمن 
بأن املوارد البرشية هي العامل األسايس والقيمة 
من  الوقت  هذا  يف  وخصوصاً  للرشكة،  العليا 

التقدم التكنولوجي الكبري.
ولهذا فإن نظام العمل يف الرشكة يحث املوظف 
خالل  الرتقيات  أن  حيث  الذايت،  التطوير  عىل 
الرشكة  يف  العمل  من  األوىل  الثالث  السنوات 
يعتمد بشكل أسايس عىل اجتياز االختبارات يف 
الدورات التدريبية، الفتة إىل أنه يف »شلمربجري«، 
املجال ملدة  نفس  العاملني يف  يستمر معظم  ال 
سياسة  ضمن  وذلك  سنوات،  ثالث  عىل  تزيد 
الحفر  مجاالت  بني  التنقل  عىل  العاملني  حث 
العمل يف  بأن  إميان  واإلنتاج، يف ظل  والسلكية 
مجال النفط يتطلب دراية ومتكني كاملني للعمل 
وسد الثغرات، وهذا ما يجعل العامل يف عملية 

تعليم وتدريب مستمر. 

أفضل مراكز التدريب
وأضافت أنه نتيجة لذلك، كان هناك حاجة ماسة 
لتأسيس مراكز تدريب يف الرشكة وهذا ما فعلته، 
حيث تعترب مراكزها األكرب يف العامل مبجال النفط 
العمل،  ورش  من  العديد  تتضمن  وهي  والغاز، 

محمد الصالح  شيامء ساملني مع عدد من مسؤويل »شلمربجري« 

العنزي يلقي كلمة 
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الماسة  الحاجة  الصالح: 
تنفيذ  إلى  أدت  للمرافق 
ال  قياسي  زمن  في  المشروع 

يتعدى 18 شهرًا لكل مرفق

تدريب  »شلمبرجير«  تتولى 
الكويت  نفط  في  العاملين 
ليكونوا على أتم استعداد لتسلم 
العقد انتهاء  عند  المشروع 

مع  تعاونت  »شلمبرجير« 
في  الكويتية  البترول  مؤسسة 
لتوظيف  تدريبية  حملة  تنظيم 
الكويتيين في القطاع النفطي

النظرية  التدريب  ووسائل  املشاريع،  ومحاكاة 
والعملية، وتنترش يف كافة أنحاء العامل مثل فرنسا 
ظبي  وأبو  املتحدة  والواليات  وروسيا  وإنجلرتا 

والتي تعد األكرب من بني مراكز التدريب.
أما بالنسبة ملرافق اإلنتاج الجورايس، فهي متتلك 
التي  املذكورة  املراكز  يف  التدريب  أنواع  كل 
تغطي حاجتها لتشغيل وصيانة املرافق، وتفخر 
اليوم مبهارات  الكويتيني يتمتعون  بأن تقول إن 
كافية من أجل تدريب العاملة النفطية يف العامل.

املتوازن  التعاون  إنه من خالل  بالقول  وختمت 
مبرافق اإلنتاج الجورايس، فإن »شلمربجري« تتوىل 
أن  أجل  من  الكويت  نفط  يف  العاملني  تدريب 
عند  املرشوع  لتسلم  استعداد  أتم  عىل  يكونوا 

انتهاء العقد املحدد. 

حاجات ماسة
من جهته أكد الصالح أن هناك عدة أسباب أدت 
للحاجة إىل تدشني هذه املرافق الجوراسية، منها 
إنتاج  لزيادة  الكويتية  البرتول  مؤسسة  توجه 
كمنتج  الكربيت  وكذلك  والغاز  الخفيف  النفط 
ثانوي، واكتشاف املزيد من اآلبار الجوراسية يف 
شامل الكويت والتي تحتاج إىل قدرة استيعابية 
الحاجة  هذه  أن  إىل  مشرياً  املتوفر،  من  أعىل 
املاسة للمرافق أدت إىل تنفيذ املرشوع يف زمن 

قيايس ال يتعدى 18 شهراً لكل مرفق.
وأشار إىل أن إنشاء هذه املرافق ليس لها عوائد 
املزيد  وفرت  ولكنها  الدولة،  عىل  فقط  مادية 

الخاصة  والرشكات  للوافدين  العمل  فرص  من 
باإلضافة إىل العاملة الكويتية، حيث أن املرشوع 
يتضمن نحو 15 باملئة من العاملني الكويتيني يف 
والتشغيل،  للصيانة  منهم  والغاز،  النفط  مجال 
كام تتميز هذه املرافق الجوراسية بأنها تحتوي 
عىل وحدات متخصصة تتحمل الضغوط العالية 
وحدات  إىل  باإلضافة  الغاز  عن  النفط  لفصل 
معقدة خاصة إلزالة املاء واألمالح والكربيت مبا 

يتناسب مع متطلبات السوق العاملية.
من   3 دشنت  الكويت  نفط  رشكة  أن  وأضاف 

وغرب  )الصابرية  الجوراسية  اإلنتاج  محطات 
الكويت  شامل  يف  الروضتني(  ورشق  الروضتني 
مبجموع طاقات إنتاجية 200 ألف برميل يومياً 
من النفط الكويتي الخام السوبر الخفيف و500 

مليون قدم مكعبة من الغاز الحر.

سوبر خفيف
وأفاد الصالح بأن رشكة نفط الكويت صدرت أول 
شحنة من النفط الخام الكويتي السوبر الخفيف 
 2018 يوليو  من  األول  يف  املرافق  من  الصادر 
أربع إىل خمس شحنات يف  بواقع  تالها تصدير 
برميل وتتزايد  ألف  تقارب 500  الشهر وبكمية 
تدريجياً، الفتاً إىل أن هذا النوع من النفط يتميز 
واملعايري  املواصفات  حسب  العالية  بجودته 
العاملي من حيث  السوق  املطلوبة يف  القياسية 

 .»API 49« الكثافة والبالغة
وأوضح أن إنشاء وتشغيل وصيانة هذه املرافق 
الجوراسية مجال جديد يف خدمة حقول النفط 
تصمياًم  قدمت  أنها  إال  شلمربجري،  رشكة  لدى 
منفرداً من خالل إنشاء املشاريع بأوقات قياسية، 
وسائل  آخر  وتطوير  تنفيذ  باالعتبار  األخذ  مع 
معالجة  وحدة  وهي  املستخدمة،  التكنولوجيا 
الغاز باستخدام السولفنت إلزالة الشوائب مثل 
كامل  طاقم  توفري  وكذلك   ،)H2S( و   )COS(
من العاملني يف تشغيل هذه املرافق مع تدريب 
العاملني يف رشكة نفط الكويت لتسلم املرشوع 

بعد انتهاء عقد الرشاكة.

أبرز الحضور خالل الحفل



يعترب مجال عمل استكشاف الرثوات الكامنة واملواد الهيدروكربونية األساس يف أي رشكة تنشط يف مجال الطاقة، وبالطبع، تويل رشكة نفط 

الكويت اهتامماً خاصاً بهذا املجال، وتحرص عىل الرتكيز عليه يف خططها االسرتاتيجية طويلة وقصرية األمد، والتي ترمي من خاللها إىل توفري 

احتياجات الدولة من النفط والغاز، وبالتايل دعم االقتصاد الوطني للكويت.

وتعلم الرشكة يف هذا السياق أن العنرص البرشي هو حجر الزاوية الذي تبني عليه الخطط املستقبلية والعمليات التي تقوم بها عىل اختالف 

نشاطها ومناطقها، وتعتربه أمثن األصول التي متتلكها وتعمل عىل تطويره بكل ما متلك من إمكانيات.

وضمن هذا التوجه الذي يسعى لتطبيق طرق نقل املعرفة التي تحرص الرشكة عىل ترسيخها، وبدعم وحرص شديدين من قبل مدير مجموعة 

االستكشاف محمد دواس العجمي، أقيمت مؤخراً ورشة عمل تخصصية تتعلق بهذا املجال الهام، وذلك ضمن برنامج تم تصميمه بالرتكيز عىل 

عمليات التنقيب للنفط والغاز مبا يتامىش مع أحدث التقنيات، وبصورة خاصة الحرص عىل فهم دقيق لسبل تقييم الطبقات األرضية التي قد 

تحتوي عىل املواد الهيدروكربونية.

عملت  حيث  عملها،  جوهر  إىل  تنتمي  التي  املواضيع  من  عدد  عىل  التخصصات  متعددة  عمل  فرق  أربعة  تدريب  إىل  الورشة  وهدفت 

املجموعات كفرق استكشافية لتقييم النظم البرتولية واإلمكانات الهيدروكربونية للمناطق الخاصة بكل مجموعة.

وألن املوضوع يكتسب أهمية كبرية، ال سيام أنه يتعلق يف صلب عمل الرشكة، رغبنا يف تسليط الضوء أكرث عىل ما جرى يف هذه الورشة التي 

تعترب الثالثة من نوعها يف تاريخ الرشكة بعد ورشتني أقيمت أوالهام يف 1999 والثانية يف 2004.

هي الثالثة في تاريخ الشركة واألولى منذ 14 عامًا

ورشة عمل التنقيب واالستكشاف... تخطيط 
سليم للمستقبل
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فهم املكامن
صممت ورشة العمل هذه بطريقة تضمن فهاًم 
وتحديد  املكامن  تقييم  ومفاهيم  ملبادئ  عميقاً 
املواد الهيدروكربونية التي ميكن أن تتواجد فيها، 
األولية،  البيانات  جمع  العملية  هذه  وتتضمن 
ومن ثم دمج كافة مصادر البيانات بهدف تقييم 
املكامن  أنواع  وتحديد  بها  املتعلقة  املخاطر 

والتحديات املرافقة.
ونفذها الفريق القائم عليها عرب تقسيم األفراد 
أربع  إىل  التخصصات  من  لعدد  ينتمون  الذين 
وتقييم  لالستكشاف  كفرق  ترصفت  مجموعات 
النظم النفطية واملواد الهيدروكربونية الكامنة يف 
وعملت  مجموعة،  لكل  التي خصصت  املناطق 
الجوانب  وإدارة  للمرشوع  التخطيط  عىل 
املختلفة املرتبطة به، عالوة عىل تقييم املناطق 
خاصة  خرائط  ووضع  وتقييم  فيها،  عملوا  التي 
بالطبقات األرضية، وكذلك تقييم الفوائد املالية 

التي جنوها من هذه االستكشافات.
هي  هذه  املكثفة  العمل  ورشة  فإن  قلنا،  وكام 

الثالثة يف سلسلة ورشات عمل االستكشاف التي 
تقيمها رشكة نفط الكويت، حيث سبقتها ورشة 
أقيمت يف عام 1999 درست مكامن الزبري ووارة 
التي  الثانية  الورشة  تخصصت  فيام  واملناقيش، 
مكحول  مكامن  بدراسة   2004 عام  يف  أقيمت 
والرطاوي التقليدية وغري التقليدية، باإلضافة إىل 

حوض منطقة الدبدبة.

ثالث مناطق
بصورة  العمل  ورشة  يف  املشاركة  الفرق  عملت 
يومية عىل مدار عدة أسابيع من خالل النقاشات 
رشحوا  عروضاً  قدموا  والذين  أعضائها،  بني  ما 
فيها التقدم الذي أحرزوه أسبوعياً، كام تضمنت 
االستكشاف  خرباء  عرب  للمعرفة  نقاًل  الورشة 
مثل  الرشكة،  عمل  فرق  من  عدد  يف  العاملني 
فريق عمل الحلول الجيوفيزيائية، وفريق عمل 
الدراسات  عمل  وفريق  االستكشايف،  التقييم 
االستكشافية، وهي فرق عمل لها باع طويل يف 
هذا املجال، ما ساهم يف إغناء تجربة املشاركني.

واشتملت الورشة عىل طرق أخرى لزيادة فرص 
العمل  ملناطق  امليدانية  الزيارات  ومنها  التعلم، 
عىل  املشاركني  أطلعت  والتي  واالستكشاف، 
العديد من التفاصيل عىل أرض الواقع وساهمت 
يف أال يكون العمل مقترصاً عىل الجانب النظري، 
باملشاركة بورشة عمل خاصة  الفرق  كام قامت 
 ،)Hydrodynamic( املائية  الديناميكية  مبجال 
الصخور  ملخزن  متعددة  زيارات  إىل  باإلضافة 

الخاص برشكة نفط الكويت.
وعملت الفرق عىل ثالث مناطق جديدة بصدد 
غرب  منطقة  وهي  مستقباًل،  فيها  التنقيب 
الكويت، التي قام كل من الفريق األول والثاين 
بدراسة طبقات مختلفة منها، بينام عمل الفريق 
الثالث يف منطقة جون الكويت وجزيرة بوبيان، 

ونشط الفريق الرابع يف املنطقة البحرية.

برنامج فعال
امتدت ورشة العمل 9 أسابيع، واشتمل برنامجها 
من  بعدد  مروراً  املشاريع،  إدارة  كيفية  عىل 



املراحل األخرى، وحتى الوصول إىل مرحلة وضع 
التوقعات اإلنتاجية وتحديد األسس االستثامرية 

وإمكانية تحقيق األرباح.
تصور  بوضع  األول  األسبوع  بدأ  التفاصيل،  ويف 
واضح ومحدد املعامل لكل مرشوع خاص بالفرق 
الحصول  عمليات  عىل  والتعرف  االستكشافية، 
عىل البيانات الخاصة باملسوحات الزلزالية التي 

ستستخدمها ورشة العمل.
الورشة  القامئون عىل  الثاين، هدف  ويف األسبوع 
إىل تعريف املشاركني بصورة متكاملة عىل وضع 
بدراستها  سيقومون  التي  الجيولوجية  الطبقات 
إىل  باإلضافة  فيها،  سيعملون  التي  املناطق  يف 
بناء  فيها  الهيدروكربونية  املواد  احتاملية وجود 

عىل التقارير املوجودة التي سبق العمل عليها.
عىل  العمل  جرى  الثالث،  األسبوع  من  وبدءاً 
السجالت  ذلك  يف  مبا  اآلبار،  بيانات  تحليل 
الفرق  عملت  حيث  بها،  الخاصة  والصخور 
باستخدام  مبناطقها  الخاصة  املكامن  بتقييم 
حني  يف  الصخرية،  الطبقات  توصيف  تقنيات 
ركز األسبوع الرابع عىل وضع توصيف لصخور 
الهيدروكربونية  املواد  عنها  تصدر  التي  املنشأ 
لكل منطقة عىل اختالف الطبقات التي تتكون 

منها.
بيانات دقيقة

من خالل االنخراط يف نشاطات هذه الورشة، 
التقنيات  من  عدد  عىل  املشاركون  ركز 
املتقدمة، ففي األسبوع الخامس وضعت الفرق 
خرائط مبدئية للمكامن التي تستهدف العمل 
الذي  األساس  تكون  الخرائط  وهذه  عليها، 
املقبلة وتحديد صفات  املراحل  يبنى عليه يف 
قامت  السادس  األسبوع  يف  بينام  املكامن، 
الفرق باستخدام أساليب متقدمة تعتمد عىل 
البيانات الزلزالية للمسوحات لتحويل الخرائط 
سبيل  إىل  السابقة  املرحلة  عن  نتجت  التي 
املكامن بصورة  بنية  املشاركني من فهم  ميكن 

أعمق وأوسع.
السابقة،  املراحل  بني  ما  التكامل  خالل  ومن 
تقييم  من  السابع  األسبوع  يف  الفرق  متكنت 
التي  املكامن  أو  الحقول  مجموعات  وتحليل 
نفس  تحكمها  والتي  منطقتها،  يف  تتواجد 
الظروف الجيولوجية، وكذلك وضع تصور تحلييل 
للمخاطر الشائعة التي توجد عادة يف مثل هذه 

املكامن.
وقاربت الورشة عىل النهاية مع أسبوعها الثامن، 

حيث وضعت خالله الفرق تقيياًم دقيقاً ملعدل 
االستفادة  عرب  وذلك  اليوم،  يف  النفطي  اإلنتاج 
الحقول،  تطوير  خطة  يف  السابقة  البيانات  من 
يف حني اختتمت ورشة العمل يف األسبوع التاسع 
مع انتهاء الفرق من تحديد االستثامرات املالية 
املطلوبة واملدى الزمني للحصول عىل اإليرادات 
البيانات التي عملت  وتحقيق األرباح عرب دمج 
اإلنتاجية  التوقعات  جداول  إىل  باإلضافة  عليها، 
للوصول إىل تقديرات مالية تحدد مدى االستفادة 
التشغيلية  التكاليف  وضع  مع  وزمنها،  املالية 

والرأساملية.

مجموعة  تواجه  التي  والعقبات  املصاعب 
تجنبها  أو  حلها  كيفية  ومعرفة  االستكشاف، 
النهائية  النتيجة  عىل  تأثريها  لتخفيف 

للمشاريع. 
الورشة  فساهمت  اإلدارية،  الناحية  من  أما 
لتحقيق  املشرتك  الجامعي  العمل  تفعيل  يف 
توزيع  طريق  عن  وذلك  املطلوب،  الهدف 
املهام يف الفريق الواحد املتمثل برئيس الفريق 
مع  الفريق  عمل  ربطت  أنها  كام  واألعضاء، 
املشرتكة  األهداف  إلنجاز  األخرى  الفرق 

كمجموعة واحدة.

إلى  المشاركين  تقسيم  تم 
كفرق  تصرفت  مجموعات  أربع 
النظم  وتقييم  لالستكشاف 
النفطية والمواد الهيدروكربونية.

امتدت الورشة 9 أسابيع، ووصلت 
لمرحلة وضع التوقعات اإلنتاجية 
االستثمارية  األسس  وتحديد 

وإمكانية تحقيق األرباح.

مناطق  ثالث  على  الفرق  عملت 
هي  مستقباًل،  للتنقيب  جديدة 
الكويت  وجون  الكويت،  غرب 

والمنطقة البحرية.

فنية وإدارية
أشار أحد املشاركني يف ورشة العمل، وهو عبدالله 
إىل  االستكشايف،  التقييم  فريق عمل  من  الحمد 
أوالها  قاعدتني،  إىل  ارتكز  الورشة  برنامج  أن 

العمل الفني، والثانية العمل اإلداري. 
عملت  الفنية،  الناحية  من  إنه  الحمد  وقال 
الورشة عىل ربط العمل باملشاريع االستكشافية 
الفعلية  البيانات  قاعدة  واستخدام  املستقبلية 
العمل  سري  مراحل  فهم  عىل  ساعدت  التي 
االستكشايف، كام أن الربنامج أعطى صورة شاملة 
والتنقيب  االستكشاف  مجموعة  لعمل  وواقعية 
املستكشفة  غري  املناطق  وتقييم  دراسة  يف 

للتنقيب عن البرتول يف دولة الكويت.
إدراك  عىل  الربنامج  عمل  ذلك،  عىل  وعالوة 
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أوضح رئيس اللجنة املرشفة عىل ورشة العمل الدكتور مبارك الهاجري أن اللجنة ومنذ اليوم األول، 

عملت عىل ضامن أن تواكب ورشة العمل الخاصة باالستكشاف تطلعات القامئني عليها واملشاركني 

فيها عىل حد سواء، وذلك من خالل صياغة محرض املرشوع ودراسة أهداف الورشة خالل املرحلة 

التحضريية، وتأمني األمور اللوجستية قبل أن يبدأ العمل الفعيل بالورشة، وذلك لضامن جودة مرحلة 

التخطيط ووفائها بكافة ما تحتاجه الفرق األربعة املشاركة يف الورشة عىل اختالف تخصصات أفرادها 

من رشكة نفط الكويت والرشكة الكويتية لالستكشافات البرتولية الخارجية.

وأفاد الهاجري بأنه من ضمن ما قامت به اللجنة من واجبات، تنظيم اجتامع دوري أسبوعي خالل 

فرتة التدريب التي امتدت عىل مدار 9 أسابيع، وذلك حرصاً عىل جودة مسار العمل وتذليل أي 

عقبات قد تواجه من شارك فيها أو قد تؤثر عىل مسار العمل طوال مدة الورشة.

ويف ختام ورشة العمل التخصصية هذه، أرشفت اللجنة عىل اليوم األخري من كافة الجوانب، وذلك 

حرصاً عىل االحتفاء بجهود جميع من شارك يف إنجاح هذه املبادرة الحيوية بصورة تليق مبقام رشكة 

نفط الكويت بشكل عام ومجموعة االستكشاف عىل وجه الخصوص.

يف  رشكة  أي  عمل  صميم  من  أنه  الوادي  مشعل  االستكشافية  الدراسات  عمل  فريق  رئيس  أكد 

إطار سعيها للريادة يف النشاط الذي تعمل فيه، العناية بعنارصها البرشية، خاصة حديثي التخرج، 

والحرص عىل االهتامم التام مبا يضمن إنجاز األعامل واملسؤوليات التي يحملونها عىل عاتقهم بصورة 

مثالية، مع اتباع كافة املعايري العاملية التي ينبغي تحريها إن أرادت الرشكة الحفاظ عىل موقعها بني 

املنافسني، وهو األمر الذي ينطبق متاماً عىل رشكة نفط الكويت التي تعمل يف سوق الطاقة الذي 

يتسم بتنافسية شديدة بني الرشكات العاملية.

واعترب الوادي أن الرشكة أدركت أهمية العامل البرشي يف تحقيق خططها االسرتاتيجية طويلة وقصرية 

األمد، فاعتربت العاملني فيها أمثن األصول التي متتلكها، وعملت طوال السنوات السابقة عىل تطوير 

مستوياتهم الوظيفية وخرباتهم العلمية والعملية والوصول بها إىل مستويات مثىل تضمن لها إنجاز 

عملياتها عىل أتم وجه.

وأشار إىل أن ورشة العمل هذه، والتي تختص يف عمليات التنقيب، متثل خطوة واضحة تنم عن 

توجهات الرشكة يف تدعيم مهارات املوظفني، إضافة إىل حرصها عىل خلق أجيال تتميز بالعلم والخربة 

معاً، وذلك ليكون املوظفون قادرين عىل تجاوز أي عقبات قد تواجههم مستقباًل يف تخصصاتهم، 

وتجنب حدوث أي تعرث يف مواقع العمل.

 الهاجري: سعينا للوفاء بكافة احتياجات المشاركين

الوادي: الورشة تنم عن توجهات الشركة في تدعيم مهارات الموظفين



من النادر أن نجد يف العامل مدينة يرتبط اسمها بالنفط كام ارتبط اسم مدينة األحمدي بهذه الرثوة بشكل عام وبرشكة نفط الكويت عىل 

وجه الخصوص، إىل حد أنه بات باإلمكان إطالق تسمية »أم النفط« عىل هذه املدينة التي تشكل منبع الرثوة التي تنعم فيها دولة الكويت.

هذا الواقع جعل رشكة نفط الكويت تويل اهتامماً خاصاً بهذه املدينة التي احتضنتها منذ إنشائها لثامنية عقود مضت وال تزال تضم العديد 

من مرافقها اإلدارية والفنية وغريها، لتصبح املدينة مع مرور الزمن مسؤولية حرصية للرشكة التي تولت إدارتها وتطويرها، مع الحفاظ عىل 

طابعها وإرثها وروحها.

ويف إطار هذا التطوير، أطلقت نفط الكويت منذ بضع سنوات خطة ضخمة وشاملة للمدينة، تهدف إىل إعادة بنائها وتحويلها ملدينة عرصية 

وذكية متنحها القدرة عىل مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والرسيع الذي يشهده العامل، ومبا ينعكس إيجاباً، ليس فقط عىل الصناعة النفطية 

الكويتية، بل أيضاً عىل سكان املدينة واملحافظة والكويت بشكل عام.

هذه الخطة تتضمن العديد من األنشطة واملشاريع التي تشمل عدة مجاالت، حيث بدأ العمل فيها منذ سنوات واجتاز مراحل متعددة، لذا 

أردنا التعرف عىل آخر التطورات التي حدثت حتى اآلن وماهية املراحل املستقبلية.

التقينا يف هذا السياق وائل بهبهاين، رئيس فريق عمل املشاريع املشرتكة )2( التابع ملجموعة مشاريع األحمدي، والذي يتوىل فريقه مسؤولية 

تنفيذ مراحل وأنشطة خطة إعادة بناء مدينة األحمدي.

بدأ العمل عليها في عام 2014 وتهدف لتحويل »أم النفط« الى مدينة ذكية

خطة تطوير مدينة األحمدي...مشاريع رائدة 
ونظرة للمستقبل 
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فكرة ولجنة
قبل الخوض فيام تم إنجازه حتى اآلن وتفاصيل 
إىل  الزمن  يف  قلياًل  العودة  يجب  كان  الخطة، 
عىل  بناء  جاءت  إنها  حيث  وبداياتها،  فكرتها 
والخدمات  املزايا  أفضل  توفري  يف  الرشكة  رغبة 
يف  والتطوير  التجديد  ملجاراة  وكذلك  ملوظفيها، 
من  وأيضاً  النفطي،  القطاع  وخدمات  مرافق 
أجل رفع مستوى الخدمات الرضورية يف املدينة 
واملنشآت  الخدمية  املرافق  تطوير  خالل  من 

التجارية.
وانطلق العمل يف الخطة فعلياً منذ أربع سنوات، 
تم  عندما   2014 عام  من  فرباير  يف  وتحديداً 
تشكيل اللجنة الرئيسية العليا إلعادة بناء مدينة 
نائب  الحني  ذلك  منذ  يرتأسها  والتي  األحمدي، 
بحكم  املشرتكة  للمشاريع  التنفيذي  الرئيس 

منصبه.
وأهم املشاريع التي تتضمنها خطة تطوير مدينة 
ملوظفي  جديداً  منزالً   1960 بناء  األحمدي، 
الرشكة، وإنشاء طريق مزدوج جديد يعرف حالياً 
العديد  وتحديث  األحمدي،  باسم طريق شامل 

من البنى التحتية واملنشآت القامئة.

مكاتب إضافية
إىل  بهبهاين  أشار  »الكويتي«،  ملجلة  حديثه  يف 
أنه لدى فريقه عدة أنواع من املشاريع، أبرزها 
عىل اإلطالق حالياً خطة تطوير مدينة األحمدي، 
واملساكن  التحتية  البنية  تطوير  تتضمن  والتي 
واملدينة  الحديقة  من  املدينة،  يف  والرتفيه 
مشاريع  كلها  وهي  األحمدي،  واستاد  الرياضية 
باتت بحاجة إىل تطوير ليك  كانت قامئة، لكنها 

تتامىش مع العرص الحايل.
وأفاد بأن هناك أيضاً مشاريع ذات طابع طبي، 
منها عيادة طب األسنان يف مستشفى األحمدي، 

.ICU واملبنى الخاص بوحدة العناية املركزة
مباٍن  إنشاء  أيضاً  يتوىل  الفريق  أن  إىل  ولفت 
للمكاتب بنوعني، مكاتب دامئة ومكاتب مؤقتة 

تضاف إىل مجمع املكاتب القائم، وذلك لخدمة 
أن  موضحاً  الجديدة،  العمل  وفرق  املجموعات 

الرشكة تتوسع ومعها يزيد عدد املوظفني.
إىل  إضافة  إنه  فقال  املكاتب،  تلك  فكرة  ورشح 
املباين الثابتة، هناك مكاتب Modular مخصصة 
نقلهم  إىل حني  للموظفني  مؤقتة  أماكن  إليجاد 
للمباين الثابتة، وهناك عقد جديد يف هذا السياق 

إلقامة 400 مكتب. 

طريق الشامل
أن  بهبهاين  أكد  التطوير،  أعامل  جودة  وعن 
تحسني  عن  مسؤولني  أشخاصاً  يضم  الفريق 
»أيزو« ويعتمدها  أنه حائز شهادة  العمل، كام 
يف كافة أنشطته، فضاًل عن أن أعامل التحديث 

أهــم المشــاريع فــي الخطــة بنــاء 1960 منــزاًل جديــدًا لموظفــي الشــركة 
وإنشــاء الطريــق الجديــد فــي شــمال األحمــدي

تتضمــن الخطــة مشــاريع ذات طابــع طبــي، منهــا عيــادة طــب األســنان 
ووحــدة العنايــة المركــزة، فضــاًل عــن مبــاٍن لمكاتــب دائمــة ومؤقتــة

صورة متثل أحد تصاميم املنازل الجديدة



معد  دليل  وفق  تجري  والتطوير  والتأسيس 
ثابتة  مناقصات  ومناذج  للمقاولني  خصيصاً 

للمشاريع الحالية واملستقبلية.
فريقه  يتوالها  التي  املشاريع  غالبية  أن  وذكر 
تقام يف مدينة األحمدي، باستثناء بعض املكاتب 
العمليات  مبناطق  املعنية  لإلدارات  التابعة 

والحقول.
مدينة  تطوير  خطة  ضمن  إنجازه  تم  وعام 
الطريق  من  االنتهاء  تم  أنه  أوضح  األحمدي، 
يربط  الذي  األحمدي(  شامل  )طريق  الجديد 
بطريق  الشاملية  الجهة  من  األحمدي  مدينة 
امللك فهد )الطريق 40( عند التقاطع مع طريق 
وهو  رسيعاً  استكمل  والذي  العدان،  مستشفى 
الزحمة عن  تخفيف  اليوم وساهم يف  ُيستخدم 

املدخل الرئييس عند مبنى املحافظة.

مدينة ذكية
وحول املباين السكنية، كشف عن أن خطة تطوير 
وحدة  ألفي  نحو  بناء  تتضمن  األحمدي  مدينة 
ومراكز  رياضية  ومراكز  مرافقها،  مع  سكنية 
وكذلك  السكان،  لخدمة  وجمعيات  تسوق 
التحتية  البنية  أن  عن  فضاًل  للصالة،  مساجد 
للمدينة ستتغري لتصبح مدينة ذكية تتامىش مع 
مركز  السياق  هذا  يف  هناك  وسيكون  التطور، 
يتحكم يف كل مفاصل املدينة من مياه ومصارف 

صحية وإضاءة ومرور وغريها.
كان  املرشوع  أن  إىل  لفت  الخطة،  مراحل  وعن 
لكن  نفسه،  الوقت  يف  تسري  مراحل  أربع  عىل 
وتعود  البيوت  كل  تهدم  بأن  ترغب  مل  الرشكة 
الناس  إخراج  من  ذلك  يرافق  ما  مع  لبنائها، 

عىل  العمل  يجري  أن  تقرر  لذلك  منازلها،  من 
عن  البحث  األوىل  يف  يتم  بحيث  أوالً،  مرحلتني 
مواقع خالية للبناء فيها، وعند االنتهاء من ذلك 
ثم  القدمية،  املساكن  من  إليها  الناس  نقل  يتم 
البيوت  مكان  بالبناء  الثانية  املرحلة  تنفيذ  يتم 

القدمية ونقل الساكنني من األماكن املتبقية.

مواقع خالية
حالياً  التنفيذ  قيد  األوىل  املرحلة  بأن  وأفاد 
تم  بينام  الرشكة،  ملوظفي  منزالً   160 وتتضمن 
مرحلتني  إىل  بدورها  الثانية  املرحلة  تقسيم 
فرعيتني هام )2-أ( و )2-ب(، تتضمن األوىل بناء 
وسيطرح   )Junior(الـ بدرجة  للموظفني  بيوت 
املرحلة  تتضمن  فيام  قريباً،  بها  الخاص  العقد 
 )Senior(الثانية بناء منازل للموظفني يف درجة الـ

وسيطرح العقد الخاص بها خالل ستة أشهر.
األوىل  املرحلتني  بناء  يتم  بينام  أنه  وأضاف 
الثالثة  املرحلتني  فإن  خالية،  مواقع  يف  والثانية 
بنية  وفيها  مبنية  مواقع  يف  ستجريان  والرابعة 
معامل  تغيري  تريد  ال  الرشكة  أن  حيث  تحتية، 
مدينة األحمدي التاريخية والرتاثية، لذا ستتعاقد 
التصميم  ليتوىل  عاملي  ومستشار  مقاول  مع 
وهذا  األساسية،  الروح  يف  تغيري  دون  واإلدارة 

العمل يف طور اإلعداد.
التزام  هناك  كان  إذا  وما  اإلنجاز  زمن  عن  أما 
بالخطة، أشار بهبهاين إىل أن هناك بعض التأخري 
يف املرحلتني الثالثة والرابعة ألن مؤسسة البرتول 
الكويتية طلبت من الرشكة دراسة جدوى لبحث 
من  جزء  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  احتامل 
لو  املشاركة  وماهية  األحمدي،  مدينة  تطوير 

حصلت، وبالفعل يتم إعداد الدراسة، ما سيؤدي 
إىل تأخري لسنة أو أكرث بقليل.

 
دعم كبري

وعن مدى استجابة سكان األحمدي من منطلق 
مدينتهم،  تطوير  خطة  مع  ثالثاً  طرفاً  كونهم 
كافة  تكن  مل  الحال  بطبيعة  أنه  بهبهاين  أوضح 
البعض  يتمسك  حيث  إيجابية،  األفعال  ردود 
تشدهم  رمبا  كثرية  ذكريات  وهناك  لديه  مبا 
الغالبية من  إىل محيطهم، لكن يف املقابل تريد 
حامسة  وهناك  تتطور  املدينة  ترى  أن  السكان 
لذلك، مع وجود بعض القلق حيال البيت البديل 

يف الفرتة املؤقتة وهذا أمر طبيعي. 
وأكد يف هذا السياق أن هناك دعاًم كبرياً ومتابعة 
اىل  إضافة  األحمدي،  املسؤولني يف محافظة  من 
حرص ثابت عىل االنتهاء الرسيع من املرشوع يف 

إطار السعي إلعادة الحياة إىل األحمدي.

استاد متوسع
أنه ال  استاد األحمدي، فكشف عن  وتطرق إىل 
استكامله،  قبل  الوقت  بعض  إىل  بحاجة  يزال 
ومن املتوقع أن يستغرق خمس سنوات، يف حني 
إىل  آالف  ثالثة  من  مدرجاته  سعة  زيادة  سيتم 

ستة آالف متفرج.
أما بالنسبة إىل التعاون مع وزارات الدولة، فذكر 
أنه ال يوجد أي تواصل يف هذا العمل، ذلك ألن 
كل  تتوىل  وهي  للرشكة  تابعة  األحمدي  مدينة 
الطرقات  مثل  األمور  بعض  إال  عنها،  املسؤولية 
التي يتم التعاون فيها مع وزارة األشغال العامة، 

واملرور التي يتم تنسيقها مع وزارة الداخلية.

يقام  المساكن  بناء  مشروع 
منها  اثنتان  مراحل  أربع  على 
في مواقع خالية لضمان عدم 
منازلهم  عن  السكان  إخالء 

القائمة

لخطة  العليا  اللجنة  يترأس 
إعادة بناء مدينة األحمدي نائب 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس 

المشتركة بحكم منصبه
وائل بهبهاين
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مجسم ألحد املجمعات للبيوت الجديدة 

اللجنة العليا لتطوير مدينة 
األحمدي

يف  األحمدي  مدينة  لتطوير  العليا  اللجنة  تضم 

عضويتها عدداً من املسؤولني املعنيني مبارشًة بهذا 

النحو  الضخم بحكم مناصبهم وهم عىل  املرشوع 

التايل:

التنفيذي للخدمات املشرتكة )رئيس  الرئيس  نائب 

اللجنة( – مدير مجموعة مشاريع األحمدي )نائب 

للمشاريع  املساندة  الخدمات  مدير   – الرئيس( 

)عضواً( – مدير مجموعة املوارد البرشية )عضواً( – 

مدير مجموعة الشؤون القانونية )عضواً( – مدير 

مجموعة العقود )عضواً( -  مدير مجموعة األنظمة 

املالية واملراقبة )عضواً( – مدير مجموعة خدمات 

املشاريع  عمل  فريق  رئيس   – )عضواً(  األحمدي 

املشرتكة 2 )عضواً( .

 تفاصيل بناء مساكن الموظفين
تتضمن عملية بناء املساكن الجديدة للموظفني، والتي يبلغ عددها اإلجاميل 1960 منزاًل، 

أربع مراحل، تتبعها البنية التحتية للمدينة الذكية، وفيام ييل تفاصيلها:

املرحلة األوىل: تشتمل عىل بناء 160 مسكناً للموظفني  الـ)Junior( يف جنوب األحمدي، 

وهي يف طور البناء، ويتوقع االنتهاء منها يف مارس 2020.

للموظفني  منزل  و100   Juniorsالـ للموظفني  منزاًل   460 بناء  وتتضمن  الثانية:  املرحلة 

الـ)Senior(، فضاًل عن مسجد محيل للصالة. وتتضمن هذه املرحلة مرحلتني فرعيتني يتوقع 

أن تستكمل األوىل بحلول شهر مارس 2019، فيام يرجح أن تنتهي الثانية يف يوليو 2019.

املرحلة الثالثة: تشمل بناء 280 منزاًل للموظفني يف درجة )Junior( و120 منزاًل للعاملني 

يف درجة )Senior(. ال يزال العمل يف مرحلة البوابة.

للموظفني يف درجات  بناء 670 منزاًل  الرابعة: وهي األضخم، حيث تشتمل عىل  املرحلة 

فرق  ورؤساء  مجموعات  )مديرو  بتعميم  املعينني  للموظفني  مسكناً  و150   )Senior(

عمل( و20 منزاًل لكبار املسؤولني التنفيذيني، فضاًل عن مسجد كبري مبواصفات فنية عاملية، 

ومنطقة ترفيهية تتضمن مساحات خرضاء، وترقية مللعب الغولف يف األحمدي. العمل ال 

يزال يف مرحلة البوابة.

اإلدارة،  وآلية  املنازل،  أمتتة  تتضمن  والتي  الذكية،  باملدينة  تتعلق  خامسة  مرحلة  هناك 

ومبنى مركز االتصال والتحكم، ونظام إدارة خدمات املدينة الذكية والرصف الصحي.



تتوالها وتسعى ليك  التي  والربامج  املشاريع  العديد من  الوطني من خالل  االقتصاد  الكويت عىل دعم  نفط  تعمل رشكة 

تنفذها بأفضل السبل املمكنة.

ولضامن أن تلك املشاريع تعمل بصورة مثىل، كان ال بد من وضع نظام خاص يضمن التغلب عىل العقبات التي كانت تعرقل 

تنفيذها، وكذلك مواءمة املرشوع للخطة االسرتاتيجية للرشكة، فضاًل عن ضامن ربحيته.

ولذا بدأ عملياً تطبيق نظام البوابات يف رشكة نفط الكويت منذ شهر مارس 2009 عىل كافة املشاريع الرأساملية التي تتعدى 

تكلفتها مليون دينار كويتي، وذلك بعد توصية من مؤسسة البرتول الكويتية بذلك.

عمليات  عمل  فريق  رئيس  من  بكل  »الكويتي«  التقت  تفاصيله،  كافة  عىل  والتعرف  النظام  هذا  عىل  الضوء  ولتسليط 

التخطيط نواف الشهاب وأخصايئ تخطيط - سلم الوظائف الفنية واملهنية يوسف صربي، اللذين رشحا العديد من النقاط 

املتعلقة مبوضوعنا، وإليكم التفاصيل.

بدأ تطبيقه في مارس 2009 وهذه تفاصيله

نظام بوابات المشاريع في شركة نفط الكويت
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لجنة خاصة
شـكلت إدارة الرشكـة »لجنة مراجعة املشـاريع« 
الربامـج  تخطيـط  مجموعـة  مديـر  برئاسـة 
مجموعـة  مديـر  يتـوىل  أن  عـىل  الرأسـاملية، 
التخطيط نيابة الرئاسـة، وبعضوية كل من مدير 
الشـؤون  مجموعـة  ومديـر  العقـود،  مجموعـة 
والسـالمة  الصحـة  مجموعـة  ومديـر  املاليـة، 
والبيئـة، باإلضافـة إىل عضويـن متغرييـن ميثـالن 
مـرشوع،  لـكل  واملنفـذة  الطالبـة  املجموعـات 
وكذلـك رئيـس فريـق عمـل عمليـات التخطيـط 

للجنـة. كأمـني رس 
مـن  التأكـد  اللجنـة  اختصاصـات  أهـم  ومـن 
مواءمـة املـرشوع للخطـة االسـرتاتيجية للرشكـة 
وضـامن ربحيتـه، بحيـث ال ينتقـل مـن مرحلـة 
إىل أخـرى إال بعـد التأكـد مـن اسـتيفاء جميـع 
اإلجـراءات  واتخـاذ  املرحلـة  تلـك  متطلبـات 
الالزمـة، إمـا بتمرير املـرشوع إىل البوابـة التالية 
جميـع  اسـتيفاء  لحـني  متريـره  إيقـاف  وإمـا 

املتطلبـات.
العليا  اإلدارة  تقوم  البوابات،  نظام  وبحسب 
برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوية نواب الرئيس 
نهاية  يف  املرشوع  وإقرار  مبراجعة  التنفيذي 
وذلك  املرشوع(،  صيغة  )إعداد  الثانية  املرحلة 
»لجنة  تتوىل  بينام  الثالثة،  باملرحلة  البدء  قبل 
مراجعة املشاريع« متابعة كافة املراحل األخرى 

للمرشوع.
وحرص فريق عمل عمليات التخطيط منذ اليوم 
األول لتطبيق نظام البوابات عىل وضع مجموعة 
املهنية من أجل استخالص  من األسس واملعايري 
الدروس املستفادة والتعرف عىل عقبات تطبيق 

النظام، وذلك مبا يخدم الرشكة. 

البوابة األوىل: بوابة التعريف 
ومدى  املرشوع  تعريف  فكرة  ُتدرس  بداية، 
بالخطة االسرتاتيجية للرشكة مع تحليل  ارتباطه 
الحاجة والفوائد املرتتبة من جراء إقرار املرشوع، 
عليها  ُيقام  رئيسية  فكرة  وجود  من  بد  فال 
لتطبيق  إمكانيٌة  هناك  يكون  بحيث  املرشوع، 
املوازنة  وضمن  املحدد  املوقع  يف  الفكرة  هذه 
قادرة  وتكون  لتنفيذها،  رصدها  سيتم  التي 
والوفاء  الطالبة،  الجهة  احتياجات  تحقيق  عىل 
عىل  وقادرة  والعاملي  املحيل  السوق  مبتطلبات 

املنافسة. 
من  مجموعة  طرح  املرحلة  هذه  وتتضمن 

تطبيق  إمكانية  مدى  حول  املهمة  األسئلة 
التقديرية  واملوازنة  املعنيني،  والرشكاء  املرشوع، 
منه،  املرجوة  النتائج  أهم  عن  فضاًل  للمرشوع، 

كزيادة اإلنتاجية أو الحد من التكاليف.
منها  االستفادة  ميكن  التي  الدروس  أهم  ومن 
عليها من  التعرف  يتم  التي  والعقبات  مستقباًل 
هذه املرحلة، رضورة وضوح األهداف الحقيقية 
للمرشوع وعدم تركها مبهمة، مع توضيح فلسفة 
وواضح،  مكتوب  بشكل  منه  والغرض  املرشوع 
وكذلك أهمية اختيار اسم ممّيز للمرشوع يظهر 

أو املؤثرين( يف املرشوع منذ بدايته ومبا يضمن 
اىل  لالستامع  فرصة  إعطاء  مع  له،  دعمهم 
مقرتحاتهم ووجهات نظرهم بالشكل الذي يطور 
املفاجآت  ظهور  من  يقلل  أو  ومينع  املرشوع 
فيام بعد، باإلضافة إىل التأكد من اإلملام باألمور 

القانونية املرتبطة بعمل املرشوع منذ البداية. 

البوابة الثانية: اختيار الفكرة
مرحلتني،  من  الفكرة  اختيار  بوابة  تتكون   
تعرف  وهي  الجدوى،  دراسة  مرحلة  أوالهام 
بدائل  للمفاضلة بني  أداة عملية تستخدم  بأنها 
ضوء  يف  وبيئي  ومايل  فني  أساس  عىل  متعددة 
معطيات محددة تتعلق مبوقع املرشوع وتكاليفه 
املقرتحة  التكنولوجيا  وإيراداته ومنط  التشغيلية 
املتنوعة،  البرشية  واملهارات  تطبيقها  وإمكانية 
أثناء  السالمة  واشرتاطات  إجراءات  إىل  إضافة 
املوقف  اتخاذ  إىل  وتنتهي  والصيانة،  التشغيل 
أو  بإقامته  واملبارشة  املرشوع  بقبول  النهايئ 

برفضه.
لهذه  والعقبات  املستفادة  الدروس  أهم  ومن 
أساسها  عىل  تم  التي  املربرات  تحديد  املرحلة، 
وتحديد  غريه،  دون  املطلوب  البديل  اختيار 
التي  التكنولوجية  والوسائل  البديلة  الخدمات 
سُتستخدم يف املرشوع، والتأكد من املدة الزمنية 

التي سيستغرقها تنفيذه.
واملخاطر  القيود  تحديد  األخرى،  الدروس  ومن 
سري  عىل  وتؤثر  املرشوع  تواجه  أن  ميكن  التي 
التي  الفنية  واملهارات  البرشية  واملوارد  عمله، 
النفقات  دقة  من  والتأكد  بالعمل،  ستقوم 

درجة  البوابات  نظام  يحقق 
للمشروع،  الجودة  من  عالية 
الجهة  بين  المبكر  والتنسيق 
إدارة  مع  والمنفذة  الطالبة 

مخاطره بطريقة فعالة.

فكرته، مع االنتباه لتأثري البيئة املحيطة وظروف 
وميكن  فيها،  املرشوع  تنفيذ  يجري  التي  العمل 
تجاوز هذه املرحلة من خالل التعريف بالعنارص 
التي قد تشكل خطراً عىل املرشوع، مع تدوين 

االفرتاضات والقيود التي ميكن أن تؤثر عليه.
اإلداري  الجانب  إهامل  عدم  برزت رضورة  كام 
جداول  وضع  عرب  وذلك  املرشوع،  إدارة  يف 
بالشكل  واملسؤوليات  األعامل  لتوزيع  واضحة 
إهامل  والواجبات، وعدم  الحقوق  يضبط  الذي 
دور هيئات ووزارات الدولة، حيث ميكن إرشاك 
املتأثرين  أو  املستفيدين  )كل  املصلحة  أصحاب 

رئيس فريق عمل عمليات التخطيط نواف الشهاب



املرشوع  عىل  سترصف  التي  املالية  والتكاليف 
أو تشغيله، وحجم العائد املتوقع لالستثامر، مع 
دراسة تجارب سابقة ملشاريع مشابهة من أجل 

االستفادة منها.
منط  اتباع  رضورة  أيضاً،  املهمة  الدروس  ومن 
الرشكة  داخل  الجدوى  دراسات  من  محدد 
املشاريع  نجاح  تسهل  قياسية  منهجية  بصورة 
املوازنة  وضمن  املحدد  الوقت  خالل  وتنفيذها 

ودون التغيري عىل نطاق العمل املطلوب.
بعد أن يتم تحديد البديل الناجح أو االختيار النهايئ 
للمرشوع يف املرحلة األوىل، يبدأ العمل يف مرحلة 
نطاق  تحدد  وثيقة  عرب  املرشوع  صيغة  إعداد 
مبا   ،Statement of Requirements )SoR( عمله 
يعكس نتائج دراسة الجدوى بتلخيص احتياجات 
إىل  إضافة  املصلحة،  أصحاب  وتحديد  املرشوع، 
واملوافقات  والرتاخيص  واملصاريف  املشرتيات 
تنفيذ  ما يساعد عىل  للمرشوع وغريها،  الالزمة 
تبيان  مع  وبسيطة،  سهلة  بخطوات  املرشوع 
الوسيلة التعاقدية املثالية ومن ثم الحصول عىل 

موافقة اإلدارة العليا.
ومن  املستفادة،  الدروس  من  العديد  وظهرت 
لخطة  التنفيذي  امللخص  قوة  التأكد من  أهمها 
عمل املرشوع، والتحديد الدقيق الحتياجاته، مع 
املرشوع  لتوسيع  مستقبلية  خطة  وجود  ضامن 
وتطويره، إضافة إىل رضورة التنسيق الدقيق مع 
الجهات املعنية بخدمات البنية التحتية الخاصة 
باملرشوع، وتحديد موقع املرشوع بصورة نهائية.

ومن الدروس األخرى، رضورة التأكد من سالمة 
واالختبارات،  العينات  خالل  من  األرض  طبيعة 
وتوخي الدقة يف تحديد املواد واملعدات الفنية 
مع  الطويلة،  التصنيعية  الزمنية  الفرتات  ذات 
مراعاة احتامل تغري األولويات بني مجموعة من 
املشاريع عىل حساب املرشوع املعني، ورضورة 

أال تطول فرتة إعداد صيغة املرشوع.

البوابة الثالثة: التعريف باملرشوع  
الفنية  املواصفات  إعداد  مرحلة  وتتضمن 
والتصميم أو FEED، والتي تضم الرشوط التي 
يجب توافرها للتنفيذ، حيث تقوم الرشكة بتوفري 
والتشغيلية  التفصيلية  الفنية  املواصفات  كافة 
أجل  من  املالية  التكاليف  وتجهيز  الالزمة 
من  املطلوبة  املالية  االعتامدات  عىل  الحصول 
مؤسسة البرتول الكويتية، وىف السنة التالية يتم 
الحصول عىل االعتامد املايل املطلوب الذي يخّول 

طريقة  توثق  التي  التغيري  إدارة  خطة  وبيان 
سيتم  التي  والطريقة  التغيريات  وضبط  مراقبة 
األداء،  قياس  سالمة  عىل  الحفاظ  خاللها  من 
املستفادة  الدروس  مراجعة  رضورة  إىل  إضافة 
من املشاريع السابقة من خالل إجراءات التغيري 

واالنتفاع بنامذجها وأدواتها.
والتوافق  اإلقرار  إىل  للوصول  الحاجة  وظهرت 
النهايئ عىل املحتوى الفني للمرشوع بني الجهة 
نطاق  يف  التغيريات  وتجنب  واملنفذة،  الطالبة 
منه،  الحذف  أو  باإلضافة  سواء  املرشوع،  عمل 
عالوة  الزمني،  والجدول  التكلفة  عىل  يؤثر  ما 

»لجنة  الشركة  إدارة  شكلت 
لمواءمة  المشاريع«  مراجعة 
االستراتيجية  للخطة  المشروع 

للشركة وضمان ربحيته.

بوابات  النظام من خمس  يتألف 
واختيار  التعريف،  بوابة  هي 
بالمشروع،  والتعريف  الفكرة، 

والتنفيذ، والتشغيل والمراقبة.

الجهة املنفذة للمرشوع تقديم أوراقه التعاقدية.
ومن أهم الدروس املستفادة، مراعاة الدقة عند 
للمرشوع،  التقديرية  املالية  التكاليف  إعداد 
الزمني  الربنامج  تنفيذ  عىل  أثر  من  لذلك  ملا 
التغيريية،  األوامر  إصدار  وتجنب  للمرشوع 
بني  كبرية  فروقات  وجود  تفادي  عىل  والعمل 
املنفذ  املقاول  وسعر  للرشكة  التقديرية  األسعار 

عرب خطوات عملية.
إدارة املرشوع  لتفصيل خطة  كام توجد رضورة 
تقديرات  تحديد  أو  نجاحه  معايري  وضوح  مع 
املخاطر  مع  والتعامل  املوارد،  وتوافق  العمل 

األخصايئ يوسف صربي

تشغيل األصول 

وتقييم األداء

بناء المشروع ضمن 

إطار الوقت والتكلفة 

والجودة

إعداد العقد 

لتنفيذ المشروع 

تعريف نطاق 

المشروع وخطة 

التنفيذ

فهم الحاجة إلى المقترح  أو 

الفرصة مع التنظيم الفني 

للفرصة، وتحديد الخيارات 

األولية

إجراء تقييم للبدائل، مع 

تحديد المفضل منها، ووضع 

األساس لتصميم المشروع

مشروع نظام البوابات في شركة نفط الكويت
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والسالمة  الصحة  دراسات  متطلبات  إنجاز  عىل 
واألمن والبيئة بصورة نهائية، واستالم املوافقات 
العامة  الهيئة  من  البيئي  املردود  دراسات  عىل 
للبيئة دون تأخري، وكذلك اتخاذ خطوات لتجنب 
حيث  من  االستشارية  املكاتب  بعض  ضعف 
املواصفات  تغيري  أو  الفنية  واملامرسة  الخربة 
يؤدي  ومبا  الهنديس  التصميم  فرتة  أثناء  الفنية 

إلطالة فرتة التصميم.
يتم  السابقة،  املرحلة  متطلبات  اكتامل  وبعد 
االنتقال إىل الجزء الثاين من املرحلة الثالثة، وهي 
املرحلة التعاقدية عند طرح املرشوع يف السوق 
املحلية واستدراج العقود الالزمة لذلك من خالل 

قامئة املقاولني واملوردين املؤهلني. 
ومن أهم الدروس املستفادة، رضورة التعرف عىل 
التعاقدية  األحكام  بعض  يف  والتغريات  التعديالت 
الجديدة التي يتعني عىل الرشكة التقيد بها، وذلك 
لقانون  تطبيقاً  التعاقدية  أنشطتها  تسيري  إطار  يف 
واحتامل  التنفيذية،  والئحته  العامة  املناقصات 
املناقصة/ طرح  بيانات  عىل  تعديالت  وجود 
بناء  النهايئ  التأمني  تقديم  يف  التأخر  أو  املامرسة 

عىل وثائق املناقصة. 
وعدم  الخربة  بقلة  تتعلق  تحديات  كذلك  وتظهر 
القدرة املالية والفنية لدى مقاول الباطن، أو عدم 
وجود عدد كاٍف من الرشكات أو التحالفات العاملية 
الراغبة يف املشاركة مبشاريع الرشكة االسرتاتيجية. 

البوابة الرابعة: التنفيذ
املرشوع  هيكل  كامل  توضيح  تشمل  وهي 
والربامج املستخدمة لذلك، ويف هذه املرحلة تبدأ 
مراحل معامل املرشوع بالظهور عىل أرض الواقع، 
ومطابقًة ملا تم التخطيط له ضمن إطار الوقت 

والتكلفة والجودة.
املرحلة  هذه  من  املستفادة  الدروس  وتتمثل 
باحتامل وجود تغيريات يف نطاق عمل املرشوع 
تبدأ بسيطة إىل أن تصبح جوهرية وذات تكلفة 
مرتفعة وجدول زمني طويل، ما يؤثر بشكل كبري 
يف خطة إدارة املرشوع وما يستتبعه من تحديث 

مستمر لها وملستندات املرشوع.
للمرشوع  الفعيل  األداء  يف  يظهر ضعف  قد  كام 
مقارنة بخطة إدارته، ما يحتم إجراء تغيريات ومن 
ثم اعتامدها أو رفضها من قبل إدارة الرشكة، أو 
لتنفيذ  املوثق  التصحيحي  اإلجراء  تكلفة  ارتفاع 
املستقبيل  األداء  إىل  للوصول  املرشوع  عمل 
املتوقع من عمله بشكل يتطابق مع خطة إدارته.

ويجب كذلك تحديد املخاطر الجديدة وتحليل 
فاعلية  وضامن  الحالية  املرشوع  مخاطر  ورصد 
عىل  الحفاظ  مع  املخاطر،  إدارة  خطة  ونفاذ 
تتعلق  دقيقة  ومستندات  معلوماتية  قاعدة 
بإنجاز املرشوع، واالنتباه إىل بند إصالح العيوب 
والتي  كبرية،  بصورة  املواد  أو  املعدات  وهالك 

كان من املمكن تفاديها منذ البداية. 
وقد توجد بعض األخطاء والقصور يف التصاميم 
أثنـاء  الفنيـة  املواصفــات  تتغري  أو  الهندسيــة 
وزيادة  الفرتة  طول  إىل  يؤدي  ما  التنفيذ،  فرتة 
ترتكب  أال  من  التأكد  يجب  لذا  التكلفة،  يف 
بالعقد،  التقديرية  الكميات  حساب  يف  أخطاء 
الزمنى  الربنامج  حسب  العمل  مواقع  وتسليم 
للمرشوع دون التأخر يف الحصول عىل التصاريح 

واملوافقات الرسمية. 
ورمبا تظهر عقبات تتمثل يف عدم توافر أو مواكبة 
وضعف  التنفيذ،  أثناء  الحديثة  التكنولوجيا 
الهيكل اإلداري والفني لبعض الرشكات املنفذة، 
إضافة إىل ارتفاع أسعار املواد الخام مثل الحديد 

واإلسمنت، مع نقص أو شح املواد األولية.

البوابة الخامسة: التشغيل واملراقبة
الخطوة  األداء  وتقييم  األصول  تشغيل  ميثل 
ومن  املشاريع،  إدارة  خطوات  من  األخرية 
واجبات مديري املشاريع التأكد من أنها تحقق 
مخرجاتها  مراقبة  عرب  بها  الخاصة  األهداف 

والرصد الكثيف ألي مشكالت قد تطرأ عليها.
ومن دروس هذه املرحلة انتقال غالبية املوظفني 
عمل  إدارات  إىل  للمرشوع  الطالبة  الجهة  من 

الخربات  وضعف  منهم،  جزء  تقاعد  أو  أخرى 
ونقص  املرشوع،  يف  تعمل  التي  التشغيلية 
مشاكله  أو  إخفاقاته  عن  الحديث  يف  الشفافية 
أثناء  املناسبة  التغيريات  إحداث  يف  اإلخفاق  أو 
ضعف  وكذلك  تنفيذه،  تأخر  وبالتايل  تشغيله، 

تزامن التقويم مع العمل واملقاول.

فوائد النظام
ميكن تلخيص فوائد نظام البوابات بتحقيق درجة 
عالية من الجودة للمرشوع، والتنسيق املبكر بني 
الجهة الطالبة واملنفذة مع إدارة مخاطره بطريقة 
األوامر  من  والحد  التكلفة  حيث  من  فعالة 
تقديرات  دقة  تحسني  إىل  إضافة  فيه،  التغيريية 
القرار  صنع  عملية  ودعم  به  الخاصة  التكاليف 
بشفافية ودقة عالية، وتوثيق الدروس املستفادة 

والعقبات التي تم التعرف عليها من املرشوع. 
وبسـبب كـرثة عـدد مسـتخدمي نظـام البوابات 
الجديـد، ومـن أجـل بنـاء وخلـق وعـي بالنظـام 
وأهميتـه، يقـوم فريـق عمل عمليـات التخطيط 
بـرشح وبيـان كافـة التفاصيل الفنيـة الخاصة به 
لجميـع موظفـي الرشكـة بصـورة سـنوية، وذلك 
عـرب تنظيـم ورش عمـل ومحـارضات وزيـارات 
مـن  اليوميـة  املبـارشة  واملسـاعدة  ميدانيـة، 
مـا  النظـام،  بتطبيـق  املختـص  الفريـق  أعضـاء 
كان لـه بالـغ األثـر يف منو معدل عرض املشـاريع 
عـىل لجنـة متابعـة املشـاريع أو اإلدارة العليـا، 
حيـث تـم عقـد أكـرث مـن 182 اجتامعاً شـهدت 
املوافقـة عـىل إغـالق أكـرث مـن 880 بابـاً ملراحل 

مختلفـة مـن مشـاريع الرشكـة.



انطالقاً من إميانها بدورها املهني والوطني واالجتامعي، ال تتواىن رشكة نفط الكويت عن املشاركة يف أي جهد نوعي خارج 

وتعظيم  صورتها  تحسني  إىل  إضافة  وثرواتها،  البالد  موارد  عىل  والحفاظ  الوطني  األمن  تحصني  يف  يسهم  عملياتها  نطاق 

إنجازاتها يف كافة املجاالت.

ويف مسعى منها إليجاد نوع من التكامل بني أجهزة الدولة ومؤسساتها املختلفة، تسهم الرشكة بكل إمكاناتها الفنية والبرشية 

يف أي عمليات مساعدة ومساندة مهام كان نوعها لصالح الجهات األخرى يف الدولة، ومنها عمليات اإلنقاذ.

هذا بالضبط ما اشتملت عليه أحدث مساهامتها التي متثلت بعملية ناجحة أنجزتها طواقم الرشكة بعدما نجحت يف انتشال 

زورق دورية تابع إلدارة خفر السواحل الكويتية كان قد غرق نتيجة حادث مع قارب صيد أسفر عن وقوع ضحايا.

أردنا تسليط الضوء عىل الجهود التي بذلتها الفرق املعنية بالرشكة يف هذا السياق، وذلك من خالل التحقيق التايل.

جهود جبارة شاركت فيها ثالثة فرق عمل تابعة لمجموعة العمليات البحرية

نفط الكويت أنقذت بنجاح زورقًا تابعًا 
لخفر السواحل
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فـرق  العمليـة  فـي  شـاركت 
األسطـــــول،  إدارة  عـمــــــل 
والصيانـة البحريـة، والتسـرب 

البحـري. النفطـي 

طواقم  بذلتها  جبارة  جهود 
خفر  زورق  النتشال  الشركة 
األحوال  سوء  رغم  السواحل 

الجوية ونقص المعطيات.

إرشاف مبارش ومتابعة متواصلة
خفـر  إدارة  مـن  رسـمياً  طلبـاً  تلقـت  أن  بعـد 
ممثلـة  الرشكـة،  بـادرت  الكويتيـة،  السـواحل 
أربـع  بتحريـك  البحريـة،  العمليـات  مبجموعـة 
املعنيـة  للفـرق  تابعـة  أسـطولها  مـن  قطـع 
بعمليـات اإلنقـاذ، للمسـاعدة يف انتشـال زورق 
بعـد  للغـرق  تعـرض  السـواحل  لخفـر  دوريـة 
حـادث تصـادم مـروع بينـه وبـني أحـد قـوارب 
الصيـد مؤخـراً، وهـو الحـادث الـذي وقـع عـىل 
مـن  الـرشق  إىل  امليـل  ونصـف  ميـل  مسـافة 
الرصيـف الجنـويب يف مينـاء األحمـدي الجديـد، 
وكان ميكـن أن يـؤدي إىل عرقلـة عمليات تصدير 

الكويتـي.  النفـط 
وشـاركت فـرق عمـل إدارة األسـطول، والصيانـة 
البحريـة، والتـرسب النفطـي البحـري، يف عمليـة 
بقيـادة رئيـس شـعبة  الـزورق، وذلـك  انتشـال 
املنصـوري،  مهنـد  الكابـن  األسـطول  عمليـات 
عاليـة  بحرفيـة  متـت  التـي  العمليـة  وهـي 
واسـتغرقت زهـاء تسـع سـاعات يف ظـل ظروف 

قاسـية. مناخيـة 
وخصصت فرق عمل الرشكة أربع قطع بحرية من 

نفط الكويت، منها »الجون« و«السور و»301«.
عملية  يف  شاركوا  الذين  العنارص  عدد  أما 
االنتشال، فكان كبرياً وتنوع بحسب عدد األفراد 
فمثاًل  قطعة.  كل  من  عىل  يتواجدون  الذين 
يتكون طاقم القطعة »301« من 40 شخصاً من 

غطاسني وبحرية ومهندسني وما إىل ذلك.
من  مبارش  بإرشاف  العملية متت  أن  إىل  ويشار 

رؤساء فرق العمل الثالثة ومتابعة متواصلة من 
الصعوبات  كل  ورغم  إنه  حيث  الرشكة،  إدارة 
املعطيات  بعض  كفاية  عدم  يف  متثلت  التي 
الزورق،  األولية عن وضع وعمق وموقع وحالة 

نجحت فرق الرشكة يف انتشال الزورق.

التحضري للعملية
السواحل،  خفر  إدارة  من  االتصال  تلقي  بعد 
اتصل رئيس شعبة عمليات األسطول يف مجموعة 
العمليات البحرية الكابن مهند املنصوري برئيس 
الكابن  البحري  النفطي  الترسب  عمل  فريق 
قام  والذي  بالتفاصيل،  وأبلغه  النجدي  نارص 
بدوره بالتواصل مع إدارة الرشكة للحصول عىل 
انتشال  عملية  يف  للمشاركة  الرسمية  املوافقة 
الزورق، وتحريك القطع البحرية دون التأثري عىل 

عمليات الرشكة لجهة تصدير النفط.
ورغم سوء األحوال الجوية، اتخذت اإلدارة قراراً 
املختلفة  الدولة  مؤسسات  ومساعدة  باملشاركة 

كام هي عادتها.
وبعد الحصول عىل املوافقة الرسمية من اإلدارة 
ومن كابن النجدي إلنقاذ الزورق، بدأ التحضري 
إن  املنصوري  الكابن  يقول  حيث  للعملية، 
املشكلة التي تواجه الجميع يف أي عملية تتمثل 
عمليات  يف  تشارك  التي  البحرية  القطع  أن  يف 
عمل  بربامج  العادة  يف  مرتبطة  تكون  اإلنقاذ 
برنامج  من  كجزء  الساعة،  مدار  عىل  محددة 
إضافية  قطع  عدم وجود  يعني  وهذا  تشغيلها، 

ميكن االستعانة بها يف أي وقت.

الكابن مهند املنصوري

العنارص التي شاركت يف العملية



خطة عمل متكاملة
كان لرئيس فريق عمل الصيانة البحرية املهندس 
اإلنقاذ  عملية  يف  كبري  دور  العسريي  أحمد 
اجتامع  عقد  البداية  واالنتشال، حيث طلب يف 
مع ممثلني عن إدارة خفر السواحل ملعرفة كل 

التفاصيل عن الحادث والزورق الغارق.
للعملية قبل  التخطيط  تم  إنه  العسريي  ويقول 
أسبوع من بدئها، فقد كان الفريق عىل علم بأن 
التابعة إلدارة خفر السواحل مل تنجح يف  الفرق 
نفط  مساعدة  طلبت  ولذلك  الزورق،  انتشال 

الكويت يف ذلك.
أن  للرشكة  سبق  أنه  السياق  هذا  يف  ويذكر 
البحرية يف شهر رمضان  للقوات  انتشلت زورقاً 
زورق خفر  مع  نفسه  السيناريو  فتكرر  املايض، 
السواحل حيث ال تتوافر لديهم املعدات الالزمة 

القادرة عىل انتشال الزورق.
يف  املشاركة  الفريق  من  الطلب  تم  وبعدما 
خفر  مع  اجتامع  عقد  العسريي  العملية، طلب 
وحجمه  الزورق  عن  بيانات  ألخذ  السواحل 
البحر، فتم عمل »كرويك«  وحمولته ووضعه يف 
عىل  حريصاً  العسريي  وكان  بالزورق،  خاص 

سالمة الغواصني.
وانعقد االجتامع وتم أخذ تصور عن شكل الزورق 
وحالته، وبعد ذلك تعرف الفريق عىل احتياجاته 
الكابن  مع  العسريي  تواصل  حيث  العملية،  يف 
انتشال  لبدء  املعدات  تجهيز  وتم  املنصوري 
الزورق، وقد بدأ العمل يف التاسعة صباحاً حيث 
األخرى  واملعدات  البحرية  القطع  إحضار  تم 

على  حرصت  الشركة  إدارة 
اإلنقاذ  طواقم  مع  التواصل 
مدار  على  العملية  ومتابعة 

الساعة.

كافية  كانت  ساعات  تسع 
بسواعد  اإلنقاذ  خطة  لتنفيذ 
الشركة  أبناء  من  المخلصين 

رغم كافة الصعوبات.

املطلوبة لتصل إىل موقع الزورق عند الظهرية. 
استشارياً  العملية  يف  السواحل  خفر  دور  وكان 
نفط  طواقم  أن  حيث  العسريي،  يؤكد  كام 
الكويت أنجزت العملية من األلف إىل الياء، فيام 
اقترص دور خفر السواحل عىل توفري املعلومات 
خطة  الرشكة  طواقم  لدى  وكانت  املطلوبة، 

متكاملة لإِلنقاذ.
ويضيف العسريي أن نفط الكويت مسؤولة عن 
السواحل  خفر  لكن  محددة،  عمليات  منطقة 
مسؤول بالتايل عن كل املناطق، وعليه فإن هناك 
تعاوناً وتنسيقاً دامئني بني الطرفني، ألن أي حادث 
أي  نهاية  ويف  األطراف،  كل  عىل  يؤثر  أن  ميكن 

رئيسا الفريقني أحمد العسريي ونارص النجدي يتوسطهام كبري مهنديس الصيانة البحرية محمد العتيبي
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فنية من كل  تقييم  تقارير  إعداد  عملية يجري 
تقرير  إلعداد  تجميعها  ويتم  املشاركة  الفرق 

متكامل من قبل إدارة املجموعة. 

نقص املعطيات 
البحرية  الصيانة  عمل  فريق  مع  التواصل  تـم 
وطلب منهم توفري قطعة بحرية كبرية مع طاقم 
اإلنقاذ،  عمليات  متخصصني يف  وبحارة  غواصني 

وبالفعل تم توفري املطلوب بالرسعة املمكنة.
بدء  بشأن  التنسيق  تم  أنه  املنصوري  ويؤكد 
ظل  يف  السواحل  خفر  زورق  انتشال  عملية 
املكلف  الطاقم  فخرج  قاسية،  جوية  ظروف 
مبتابعة  ومعداته  تجهيزاته  بكامل  بالعملية 
عىل  حرصت  التي  الرشكة  إدارة  من  متواصلة 

التواصل مع الطاقم عىل مدار الساعة.
تســع  نحو  اإلنقـــاذ  عمليـة  استغرقـت  وقـد 
ساعات أمضاها الجميع يف عمل متواصل وجهود 
املغيب  حلول  مع  تم  ما  وهو  إلنجاحها،  جبارة 

)9 ساعات(.
مل يتوقف األمر بالنسبة لطاقم اإلنقاذ عىل سوء 
تيارات  ووجود  الرياح  ورسعة  الجوية  األحوال 
بحرية قد تعيق العمل، بل كانت هناك مشكلة 
الخاصة  املعطيات  بعض  نقص  يف  متثلت  أخرى 
معلومات  هناك  تكن  مل  إذ  الغارق،  بالزورق 

تفصيلية كافية عن وضعه أو حجمه أو موقعه 
ألنه ال يخص الرشكة.

وحتى املعنيني يف إدارة خفر السواحل مل يكونوا 
يعرفون وضع الزورق، ومع ذلك نزل الغواصون 
ما  تفاصيل  ومعرفة  املعلومات  لجمع  القاع  إىل 
وكان  األخرى،  الفرق  مع  عليه  مقدمون  هم 
استشارياً  السواحل  خفر  إدارة  ممثيل  وجود 
الزورق، ومن  التي متتلك  الجهة  أنها  من حيث 
أرسلته  الذي  اإلنقاذ  طاقم  مبقدور  يكن  مل  ثم 
الرشكة أن يقدم عىل أي ترصف إال مبعرفة خفر 
ملا قد يكون عليه حال  السواحل، وذلك تحسباً 
أي  من  معدات  أو  أسلحة  لجهة وجود  الزورق 
نوع، أضف إىل ذلك أن عملية انتشال الزورق مل 
تكن بهدف إجراء أعامل صيانة له بقدر ما كان 
األمر يتعلق بطلب النيابة العامة ذلك الستكامل 
وفاة  حاالت  وجود  بسبب  الرسمية  التحقيقات 

وإصابات نجمت عن حادث االصطدام. 

مشاركة فاعلة يف كل مكان
كل  تشارك يف  الكويت  نفط  إن  العسريي  يقول 
وهي  الرشكة،  خارج  تتم  التي  اإلنقاذ  عمليات 
الساعة،  جاهزة لالستجابة ألي طلب عىل مدار 
ألنها  احتياجاتها  تفوق  معدات  لديها  فالرشكة 
مثل  فيها،  التحكم  ميكن  ال  ظروف  مع  تتعامل 

موارد  إىل  تحتاج  فهي  ولذلك  الجوية،  األحوال 
تتحمل  نوعية خاصة  بحرية من  إضافية وقطع 

كل الظروف الجوية.
ومـن املعـروف أن األجهـزة الحكوميـة األخـرى 
التـي تتعامـل مـع البحـر، مثـل القـوى البحريـة 
وخفـر السـواحل، ال متتلك املـوارد املتوفرة لنفط 
الكويـت التـي متلـك الكثري من املعدات بسـبب 
الطبيعـة الخاصـة بعملهـا، تحسـباً ألي طـارئ، 
ومـن ثـم فـإن املنطقـة التي وقـع فيهـا الحادث 
الكويـت،  نفـط  اختصـاص  دائـرة  ضمـن  تقـع 
ولذلـك فـإن أي حـادث يقـع فيهـا قـد يؤثر عىل 

  . تها عمليا
املنصوري  إليه  أشار  ما  عىل  العسريي  ويؤكد 
مشكلة  واجهت  اإلنقاذ  طواقم  أن  من  سابقاً 
هامة متثلت يف أن البيانات التي قدمت لها من 
أو مكتملة، وهو  دقيقة  تكن  السواحل مل  خفر 
ما أدى يف نهاية املطاف إىل تأخر عملية انتشال 

الزورق.
ويضيف أنهم اضطروا إىل تغيري الخطة والتكتيك 
بسبب عدم دقة البيانات، فتم استخدام املعدات 
وانتشال الزورق بواسطة الرافعات بعد تحصينه 
باألحزمة ونزول الغطاسني وهو ما استغرق بعض 
الوقت، لكن يف النهاية تم انتشال الزورق يف متام 

الساعة السادسة مساًء. 

أثناء انتشال الزورق



بات من املتعارف عليه أن لرأس املال الفكري دوراً كبرياً يف منظامت األعامل باالقتصادات الحديثة، ال سيام منذ بداية عقد التسعينات من القرن 

املايض، حيث إنه مل يعد بإمكان أي منظمة ويف أي قطاع كان وبأي حجم كانت أن تحقق امليزة التنافسية من دون رأس املال املذكور، وذلك بعد 

أن كانت املصادر املادية تعد الرثوة الحقيقية للمنظامت.

بناء عىل ذلك، أصبح رأس املال غري املادي )الفكري( Intellectual Capital نقطة االرتكاز األساسية لكل االسرتاتيجيات الحديثة يف إدارة وتسيري 

املنظامت، ومنها نفط الكويت التي تعترب إحدى الرشكات الرائدة يف هذا املجال، والتي تعطي األولوية لتطوير العنرص البرشي فيها والذي يشكل 

رأساملها الفكري، حيث تسعى بشكل دائم لتعزيزه مبا يؤهلها ملواجهة التحديات وتجاوز الصعاب، وصواًل اىل تحقيق اإلنجازات الرائدة.

ولتعزيز الرثوة الفكرية لدى الجيل الصاعد يف رشكة نفط الكويت، أطلقت مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي برنامج تعزيز رأس املال الفكري 

الفردي ملوظفيها من جيل األلفية، والذين انضموا مؤخراً للرشكة، حيث بدأت املرحلة األوىل من الربنامج بعقد ورشتي عمل قدمتهام املستشارة يف 

املجموعة الدكتورة أوملبيا ساالس غوزمان.

ويسّهل التصميم الشامل للورشتني فهم منوذج ومفهوم واملكونات الرئيسية لرأس املال الفكري، مثل رأس املال البرشي والهيكيل أو التنظيمي 

وموضوع العالقات، وإضافة لذلك، شارك الحضور يف كلتا الورشتني ببعض األعامل الجامعية لفهم ومامرسة كيفية إدارة أصول األفراد الفكرية 

لتعزيز منوهم الشخيص. 

واتسم محتوى الربنامج بتوفري املعرفة واملساحة لتبادل ومشاركة الخربات والرؤى لتحديد العوامل املمكنة، والتي من شأنها تعزيز رأس املال 

الفكري الخاص بهم، وكذلك تصور فرص التطبيق للمجموعة، كام تضمنت ديناميكيات ورش العمل رسداً للخربات من قيادة املجموعة وأنشطة 

التفاعل والعرض ومخزون املواهب وديناميكيات املجموعات لتحديد مجاالت التطبيق املمكنة بشكل يومي.

أطلقته مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي إيمانًا منها بالعنصر البشري

برنامج تعزيز رأس المال الفكري للموظفين
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منوذج تعليمي
قيادة  مشاركة  شكلت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املجموعة نهجاً آخر اسُتخدم كجزء من النموذج 
جلسة  عرب  وذلك  التعلم،  وعملية  التعليمي 
قيص  املجموعة  مدير  مع  الخربات  ملشاركة 
العامر، والتي استقطبت اهتامم الحضور بشكل 
عمل  وكيف  بشغف،  العامر  شارك  حيث  كبري، 
عرب السنني يف الرشكة لدعم وتعزيز تطوير رأس 

املال الفكري الخاص به.
الفرصة  العامر  انتهز  الختامية،  الجلسة  وخالل 
رأس  بناء  كيفية  املختلفة حول  الخربات  لتبادل 
العمل  إلدارة  والتنظيم  بالعالقات  املعني  املال 
فيها  استمع  لألسئلة  جلسة  إىل  إضافة  اليومي، 
اىل رؤى املوظفني حول كيفية تحسني رأس املال 

الفكري للفرد واملجموعة عىل السواء. 
ويستمر الربنامج من خالل املرحلة الثانية التي 
التعلم  خطط  بعض  االعتبار  عني  يف  ستضع 
غري  األصول  استخدام  عملية  لتسهيل  املبتكرة 
القيمة  تعزيز  أجل  من  درجة  ألقىص  امللموسة 
املوظفني،  من  الجديد  الجيل  لتطوير  املضافة 
جديدة  وابتكار  إبداع  مهارات  عرب  وذلك 
مليئة  األداء  عالية  بيئة  نحو  تقود  وإمكانات 

بإبداع املواهب.  

االقتصاد املعريف
يف القرنني األخريين، شهد العامل حقبات اقتصادية 
حياة  وأسلوب  التاريخ  مسار  غريت  مختلفة 
التي  الصناعية  الثورة  وأهمها  املجتمعات،  كافة 
متيزت بصناعة سكك الحديد والفحم واملحركات 
والصلب  الحديد  حقبة  ثم  ومن  البخارية، 
تلتها  القارات،  عرب  االتصال  وحقبة  والكهرباء، 
حقبة النفط، وأخرياً حقبة االقتصاد املعريف بدءاً 

من عام 1980.
تسببت  كيف  العامل  شهد  وجيز،  وقت  ويف 
جديدة،  عيش  طرق  خلق  يف  الثورات  هذه 
وتطوير يف املؤسسات، وتغيري يف عدد العاملة، 
العاملني،  وحقوق  الرواتب  يف  والتحسينات 
والتوسع يف البنية التحتية، والزيادة يف التعداد 
ووسائل  والعواصم  املدن  وتطور  السكاين، 

التنقل بني القارات. 
مع  املعرفة  عىل  املبني  االقتصاد  بروز  أن  إال 
اخرتاع  من  جعل  واالتصاالت،  الحاسوب  تطور 
شبكة االنرتنت أحد أهم الركائز يف هذه الثورة 
التكنولوجية التي تحولت يف وقت قصري جداً إىل 

واملعلومات  االجتامعي  للتواصل  محورية  أداة 
والتطور الرسيع.

الرثوة الحقيقية
يف عام 1989، توقع الكاتب االقتصادي األمرييك 
املبني  الحديث  املجتمع  يطلق  أن  دروكر  بيرت 
إدارة  يف  الحقيقية  للثورة  الرشارة  املعرفة،  عىل 
ما  فيها،  القيادة  وأساليب  وثقافتها  املؤسسات 
اإلدارة،  ألساليب  جديد  طريق  إىل شق  سيؤدي 
رسم  طريقة  عىل  التجاري  الذكاء  يؤثر  وأن 
االسرتاتيجيات واملفاهيم يف الرشكات، وأن مبدأ 
واملؤسسات  األفراد  لدى  التعلم  يف  الرسعة 
التي سيستفيد منه  املنافسة  سيكون هو عنرص 
الهياكل  فبدأت  القادمة،  العقود  يف  الجميع 
التنظيمية الجامدة باملؤسسات بإفساح الطريق 
لشبكات جديدة ورسيعة التكّيف وأكرث انفتاحاً، 
اإلبداع  عىل  وتركيزاً  اهتامماً  تويل  وباتت 
فأصبحت  والفعالية،  واملبادرات  واالبتكارات 
والعنرص  والتكنولوجيا  واملعلومات  املعرفة 
األصول  هي  والكفاءات  واملواهب  البرشي 

الرئيسية والحقيقية للمؤسسات. 

تواصل جديد
يف  انطلقت  التي  املعلومات  ثورة  شكلت 
الثامنينات بداية لبيئة تواصل جديدة بني األفراد 
واملؤسسات، منتقلة بذلك من حقبة كان محورها 
األصول البنيوية وامللموسة، إىل حقبة تسود فيها 
قيمة األصول غري امللموسة، كام أسهمت العديد 
من البحوث يف تيسري فهم وتطبيقات رأس املال 
الفكري، وكيفية إدارته وتأثريه، مبينة كيف ُتدار 
غري  املؤسسة  أصول  لتحول  الفكرية  األصول 

امللموسة إىل قيمة سوقية. 
اصطناع  عىل  القدرة  الفكري  املال  رأس  وميثل 
امللموسة  غري  األصول  هذه  إدارة  من  الرثوة 

من  بناؤها  يتم  والتي  وتجديدها،  واستخدامها 
البرشي  املال  رأس  بني  والتكامل  التفاعل  خالل 

والعالقات والهيكل أو التنظيم.
إن رأس املال الفكري هو ببساطة استخدام رأس 
املال املعريف كمواهب وكفاءات وخربات ومعرفة 
كيفية العالقات وما يرتبط بها من آالت وشبكات، 
أنه يعكس  اإلنتاج، كام  بشكل يرفع من معدل 
لدى  امللموسة  غري  واألصول  املعرفة  مخزون 
مؤرشات  إلظهار  بوضوح  متيل  والتي  الرشكات، 
التجارية  الحسابات  نظم  يف  الفكري  املال  رأس 
يؤكد  ما  والتحالفات،  االستحواذ  عمليات  خالل 
جوانب رأس املال البرشي يف رأس املال الفكري، 
املحتملة  القيمة  بتقدير  ثورية  رؤية  ويوفر 

للرشكة بناء عىل مهارات ومعرفة املوظفني.

حث عىل التعلم
وبناًء عليه، باتت القوى العاملة عىل مستوى العامل 
وبرسعة بالغة مكونة من عدة أجيال، ومنها جيل 
األلفية الذي يزيد حالياً عىل 45 باملئة من القوى 
العاملة، ما أثر عىل سلوكيات العمل وديناميكيات 
صلبة  أسس  لبناء  الحاجة  واستدعى  التواصل، 
أكرث  ثقافة  إىل  للوصول  الجديدة  الذهنية  تعزز 
انفتاحاً تتميز بالثقة، مبا ينّمي ديناميكيات متاسك 
الفرق الذكية للمنظامت، ويزيد اإلبداع والتعاون 

لتطوير بيئة تحث عىل التعلم.
وضعه  الذي  املعرفة  موظف  مفهوم  يزال  وال 
دروكر صحيحاً كجزء من تطوير األفراد والتقدم 
»إن  يقول  حيث  لإلحالل،  والتخطيط  الوظيفي 
يف  واإلبداع  التعلم  بناء  عن  مسؤول  املوظف 
عمله، ويجب عليه أن يعتمد عىل زمالئه لتقييم 
رشيك  أو  كزميل  والترصف  مامرساتهم،  فعالية 
يعاَمل  أن  يجب  كام  يديرها،  التي  للمعرفة 

بطريقة جيدة تقدره«.

مفاهيم
والعمليات  والتكنولوجيا،  العملية«،  »املعرفة  سياسات  هو  )التنظيمي(:  الهيكيل  املال  رأس 
الفنية، وكيفية سري العمل، وبراءات االخرتاع، والعالمات التجارية، واملامرسات املثىل، والدروس 

املستفادة، وتحسني العمليات الفنية، واملنتجات والخدمات. 
رأس املال البرشي: هو ما نعرفه، وما يعرفه األطراف املعنيون، والكفاءات، والقدرات، واملهارات 

واملواهب، واملؤلفات، وااللتزام، واإلبداع والقيم.
املتبادلة،  والعالقات  واألخالقيات،  املشاكل،  حل  ومهارة  نعرف،  من  هو  العالقايت:  املال  رأس 

والذكاء يف التعامل مع العمالء، واملوردين، والكفاءات، والبيئة والفرص. 



ميثل اإلجهاد الحراري قضية مستدامة يف أماكن العمل برشكة نفط الكويت، إال أنها تربز بوضوح خالل أشهر الصيف التي ترتفع فيها 

الحرارة بدولة الكويت ِإىل مستويات قياسية، وبالتايل فإن اإلجهاد الحراري يشكل مصدر خطر إضايف بالنسبة لبعض األشخاص.  

الرشكة وعت لهذا الخطر، ولذا حرصت عىل نرش التوعية حوله من خالل عدة فعاليات تنظمها بشكل دوري، كان أحدثها تلك التي 

نظمها فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة التابع ملجموعة املساندة الفنية يف مديرية الحفر والتكنولوجيا، بالتعاون مع املجموعات 

املختلفة يف املديرية، ومتثلت بندوة حول إدارة اإلجهاد الحراري، قدم خاللها عدد من ذوي االختصاص إضاءات حول العوامل املهنية 

التي تساهم يف حدوث اإلجهاد الحراري الذي يشمل التشنجات والطفح ورضبة الشمس واإلنهاك، وكيفية التعامل معه وتجنبه يف 

مواقع الحفر، فضاًل عن أحدث التطورات وأفضل املامرسات يف هذا املجال.

وجرى خالل الندوة تقديم عدد من العروض حول إنقاذ من يتعرضون لإلجهاد ووسائل الحامية وأحدث التقنيات واملنتجات التي 

تقي منه، كام عرضت عدة رشكات مختصة أحدث منتجاتها يف مقاومة اإلجهاد الحراري. 

»الكويتي« حرضت الندوة وعادت بالكثري من التفاصيل واملعلومات املهمة واملالحظات املهمة، والتي يهمها أن تساهم يف نرشها أكرث 

اىل كافة العاملني يف الرشكة دون أن تكون مقترصة عىل املشاركني يف الفعالية املذكورة.

يمثل قضية مستدامة في أماكن العمل بشركة نفط الكويت

اإلجهاد الحراري ومخاطره وسبل الوقاية منه
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تعريف رسيع
وسائل  تبدأ  عندما  الحراري  اإلجهاد  يحدث 
الداخلية  الحرارة  بالسيطرة عىل  املعنية  الجسم 

بالفشل يف أداء مهمتها.
عوامل  مثة  فإن  الهواء،  حرارة  إىل  وباإلضافة 
أخرى قد تؤدي إىل اإلجهاد، مثل نسبة الرطوبة 
العمل،  أثناء  األشخاص  يرتديها  التي  واملالبس 
لذلك قد ال يصبح مجرد املرور عرب مكان العمل 

خطراً عىل اإلجهاد الحراري.
الحرارة، فإن ذلك  الجسم مع  يتفاعل  أما كيف 
يتم من خالل زيادة تدفق الدم إىل سطح الجلد، 
ومن خالل التعرق، وينتج عن هذا تربيد الجسم 
عندما يتبخر العرق من سطحه، ليأيت بعد ذلك 
بسبب  الداخل  من  السطح  إىل  الحرارة  نقل 
باإلشعاع  الحرارة  فقدان  ميكن  كام  الدم،  تدفق 

والحمل الحراري من سطح الجسم. 

أسباب منوذجية
واقية  ألبسة  يرتدي  شخص  يتعرض  أن  ميكن 
تتسم  جوية  ظروف  يف  شاقاً  عماًل  ويؤدي 
نتيجة  الحراري  لإلجهاد  والرطوبة  بالحرارة 

األسباب التالية:
ورطوبة  املالبس  بنوع  العرق  تبخر  يرتبط   -

البيئة املحيطة.
يتم إنتاج الحرارة داخل الجسم بسبب معدل   -
العمل، فإذا كان فقدان الحرارة غري كاٍف، فإن 

درجة حرارة الجسم األساسية سرتتفع.
عندما ترتفع حرارة الجسم األساسية يتفاعل   -
الذي  العرق  كمية  زيادة  خالل  من  الجسم 

يتم إنتاجه، وهو ما قد يؤدي إىل الجفاف.
ما  وهو  أيضاً،  الجسم  حرارة  معدل  يرتفع   -

يؤدي إىل ضغط إضايف عليه. 
تزيد  الحرارة  من  نسبة  الجسم  اكتسب  إذا   -
حرارة  ستستمر  فقدانها،  عىل  قدرته  عن 

األعضاء الداخلية يف الجسم باالرتفاع.  
أخرياً، تصل الحرارة إىل نقطة تبدأ معها آلية   -
الجسم املعنية يف التحكم بالحرارة باالنهيار.

وتزداد أعراض اإلجهاد الحراري سوءاً كلام طالت 
الفرتة التي يعمل فيها الشخص بالظروف نفسها.

تأثريات اإلجهاد الحراري
األشخاص  عىل  الحراري  اإلجهاد  يؤثر  أن  ميكن 
أكرث  أشخاصاً  هناك  أن  حيث  مختلفة،  بطرق 

عرضة لإلجهاد من سواهم.

الحراري  لإلجهاد  النموذجية  األعراض  وتكون 
عىل النحو التايل:

اإلنهاك الحراري  -
التعرق الغزير.  -

عدم القدرة عىل الرتكيز.  -
تشنجات العضالت.  -

نبض ضعيف ورسيع.  -
ضيق التنفس.  -

جلد شاحب ومنّدى بالعرق وبارد.  -
عطش شديد – عارض متأخر لإلجهاد الحراري.  -

إغامء أو دوخة.  -
تعب وغثيان وصداع.  -

رضبة الشمس  -
عدم وجود تعرق.  -

جلد حار وأحمر وجاف.  -
ارتفاع حرارة الجسم )103 درجات فهرنهايت(  -

ارتباك وتشنجات.  -

قد يفقد الشخص وعيه )ويعترب هذا االضطراب 
األكرث حّدة، حيث ميكن أن يؤدي إىل الوفاة إذا 

مل يتم اكتشافه يف مرحلة مبكرة(.

ما الذي ينبغي فعله؟
ترتفع  التي  الظروف  مع  الناس  يتكّيف  عموماً 
فيها الحرارة من خالل زيادة التعرق، ومن خالل 
عن  أجسامهم  تربيد  ومحاولة  سلوكهم  تغيري 
باردة،  مرشوبات  وتناول  مالبسهم  نزع  طريق 
أو  الظل  يف  والجلوس  أنفسهم،  تهوية  وكذلك 
يف منطقة باردة، أو تقليص معدل العمل الذي 

يؤدونه.
التغيـريات  هـذه  مثـل  فـإن  ذلـك،  مـع  لكـن 
السـلوكية قـد ال تكـون ممكنـة يف الكثـري مـن 
ظـروف العمـل، عـىل سـبيل املثـال أثنـاء إزالـة 
مـادة اإلسبسـتوس والقيـام بعمليـات الطـوارئ، 

إىل مـا هنالـك. 

إجراء فحوصات خالل الندوة

الضامن يسلم شهادات املشاركة بالندوة



وحيثام كان هناك احتامل لحدوث إجهاد حراري، 
للمخاطر  تقييم  عملية  إجراء  الرضوري  من 
اإلجهاد  درجة  قياس  خالل  )من  املحتملة 
الحراري( وتطبيق اسرتاتيجيات التحكم، ذلك أن 
التحكم باملخاطر يف مكان العمل يوفر معلومات 

حول كيفية تنفيذ علمية تقييم املخاطر.
كيفية  عن  محددة  إرشادات  عىل  وللحصول 
الحراري  اإلجهاد  مخاطر  تقييم  نتائج  تسجيل 
التحكم  إىل  تحتاج  التي  املخاطر  عىل  والتعرف 
اإلجهاد  فحص  قامئة  استخدام  من  بد  ال  بها، 
الحراري املنصوص عليها يف اإلجراءات املعتمدة 
 KOC.HE.027 Heat( لدى رشكة نفط الكويت

.)Stress Management Procedure

كيفية تقييم املخاطر
تتلخص العوامل الرئيسية التي يجب النظر اليها 

عند إجراء عملية تقييم للمخاطر مبا ييل:
الذي 	  العمل  زاد  فكلام   - العمل  معدل 

يقوم به الشخص صعوبة كلام زادت كمية 
الحرارة التي ينتجها الجسم.

حرارة 	  درجة  يشمل  وهو   – العمل  مناخ 
وتأثريات  الهواء  وحركة  والرطوبة  الهواء 

العمل قرب مصدر حراري.
املوظف 	  يرتديها  التي  املالبس  تعيق  قد 

كفاءة  التنفيس  الجهاز  حامية  ومعدات 
لتنظيم  األخرى  والوسائل  التعرق  عملية 

درجة الحرارة. 
الجسدية 	  وبنيته  املوظف  عمر  يؤثر  قد 

تحمله  يف  املختلفة  الطبية  والعوامل 
لإلجهاد الحراري.

اآلخرين 	  العامل  إىل  التحدث  أوالً  ينبغي 
كانوا  إذا  ما  ملعرفة  )وممثليهم(  املعنيني 
عىل  مبكرة  إشارات  وجود  من  يعانون 
إذا  وبالتايل  الحراري،  باإلجهاد  إصابتهم 

مشكلة،  لوجود  احتامالً  مثة  أن  بدا  ما 
رمبا تكون هناك حاجة الستشارة أشخاص 
الناجمة عن  أكرث خربة يف تحديد املخاطر 

البيئات الحارة. 

تقليص املخاطر
مصـادر  تقليـص  األقـل  عـىل  أو  إزالــة  ميكـن 
مـن  أمكـن  حيـث  املخاطـر  وبالتـايل  الحـرارة 
بدرجـة  التحكـم  أوالهـا  وسـائل،  عـدة  خـالل 
الحـرارة التـي تتضمن اسـتخدام حلول هندسـية 
واسـتخدام  اإلجـراءات،  وتغيـري  تعديـل  مثـل 
واسـتخدام  الهـواء،  تكييـف  أجهـزة  أو  املـراوح 
حواجــز ماديـــة تعمل عـىل الحد مـن التعرض 

اإلشـعاعية. للحـرارة 
املسـاعدات  توفـري  يف  تتمثـل  الثانيـة  الوسـيلة 
امليكانيكيـة حيـث أمكن لتقليـص معدل العمل، 
للبيئـات  التعـرض  مـدة  طـول  بتنظيـم  وذلـك 
السـاخنة مـن خـالل السـامح للعـامل بالدخـول 
تحـت  الحـرارة  درجـة  تكـون  عندمـا  فقـط 
املسـتوى املحـدد أو يف فـرتات أكرث بـرودة خالل 
اليـوم، وإصـدار أذونـات عمل تحدد املـدة التي 
ينبغـي أن يعمـل فيها العامل يف حـاالت تنطوي 
دوريـة  راحـة  فـرتات  وتوفـري  مخاطـر،  عـىل 

ومرافـق راحـة يف ظـروف أكـرث بـرودة.

الحراري  اإلجهاد  فحص  قائمة 
شركة  لدى  المعتمدة  باإلجراءات 
كافة  تتضمن  الكويت  نفط 

اإلرشادات الالزمة.

يحدث اإلجهاد الحراري عندما تبدأ 
وسائل الجسم المعنية بالسيطرة 
على الحرارة الداخلية بالفشل في 

أداء مهمتها.

جانب من الفعالية
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الحيلولة دون حصول الجفاف
التعرق  بحدوث  بيئة ساخنة  العمل يف  يتسبب 
الذي يساعد األشخاص يف البقاء باردين، إال أنه 
يعني فقدان املاء الحيوي الذي يجب تعويضه، 
مكان  يف  البارد  املاء  توفري  من  بد  ال  وبالتايل 
العمل وتشجيع العامل عىل رشبه بني حني وآخر 
بكميات قليلة )قد ال يكون هذا ممكناً يف بعض 
الجهاز  تجهيزات حامية  استخدام  مثل  الحاالت 
وأثناء  قبل  اإلسبستوس(  مادة  إزالة  أو  التنفيس 

وبعد العمل.
واقية شخصية متخصصة،  ألبسة  وتتوافر كذلك 
تربيد  أنظمة  املثال  سبيل  عىل  تشمل  وهي 
قد  وهذا  للتنفس،  قابلة  أقمشة  أو  شخصية 
بيئات ساخنة معينة،  العامل يف  يساعد بحامية 
الواقية  األلبسة  توفري  يتم  ما  غالباً  أنه  حيث 
للحامية من املخاطر التي قد يتعرض لها العامل 
يف مكان العمل، إال انه ويف الوقت الذي قد يوفر 
النوع  فإن هذا  املخاطر،  للموظف من  الحامية 

من التجهيزات رمبا يعرضه لإلجهاد الحراري.

تدريب وتوعية ومتابعة
حيث  الجفاف،  منع  وسائل  أحد  هو  التدريب 
يتم توفري التدريب للعامل وخصوصاً للموظفني 
باملخاطر  إبالغهم  خالل  من  والشباب  الجدد 
بعملهم،  املرتبطة  الحراري  اإلجهاد  املرتتبة عىل 
اليها، ومامرسات  االنتباه  التي يجب  وباألعراض 
وإجراءات  الطوارئ  وإجراءات  اآلمنة،  العمل 

 .)KOC.HE.027( إدارة اإلجهاد الحراري
املالئم  التدريب  توفري  مبكان  الرضورة  ومن 
األولية  اإلسعافات  توفري  العامل من خالل  لكل 

لزمالئهم العامل املتأثرين باإلجهاد الحراري.
كام يتم إتاحة الفرصة للعامل للتأقلم مع بيئتهم، 
يف  العمل  مع  يتأقلمون  الذين  العامل  وتحديد 
تحديد  وكذلك  الئقة،  بصورة  الحارة  الظروف 
تحديد  خالل  من  للخطر  املعرضني  األشخاص 
بسبب  الحراري  لإلجهاد  عرضة  األكرث  املوظفني 
تناول  بسبب  أو  خاصة  حالة  بسبب  أو  املرض 
دواء يشجع عىل الظهور املبكر لإلجهاد الحراري. 
سجاًل  تتضمن  فهي  الفردية،  الخطر  عوامل  أما 
طبياً يحتوي عىل إصابة سابقة باإلجهاد الحراري، 
معينة  وظروف صحية  البدنية،  اللياقة  وضعف 
)أمراض القلب، أمراض الرشايني واألوعية، مرض 
العمر،  من  سنة   40 وتجاوز  إلخ...(،  السكري، 

والحمل لدى النساء.

يف هذه الحاالت رمبا تكون هناك حاجة لطلب 
النصح واملشورة من اختصايص يف الصحة املهنية 

أو من طبيب مامرس.
للعامل  الصحية  الحالة  مراقبة  يجب  وأخرياً، 
املعرضني للخطر، فحيثام يتم تقرير أن مثة خطراً 
الرقابة،  إجراءات  من  الكثري  تطبيق  بعد  باقياً 
املعرضني  العامل  ملراقبة  تكون هناك حاجة  قد 
للخطر، وعندها يجب طلب نصيحة اختصاصيي 
الصحة املهنية الذين لديهم معرفة عملية جيدة 
اإلجهاد  العمل يف حاالت  املرتتبة عىل  باملخاطر 

الحراري.

تقييم  إجراء عملية  الضروري  من 
وتطبيق  المحتملة  للمخاطر 

استراتيجيات التحكم المعتمدة.

حاجة  هناك  الحاالت  بعض  في 
من  والمشورة  النصح  لطلب 
اختصاصي في الصحة المهنية أو 

من طبيب ممارس.

الحضور خالل الندوة

بعض العامالت يف مستشفى /األحمدي



فرضت اسرتاتيجية 2040 التي رسمتها مؤسسة البرتول الكويتية للقطاع النفطي يف دولة الكويت عىل الرشكات التابعة أن تخطو 

الكويت يف إمكانياتها  خطى واثقة وحكيمة ورسيعة للوصول إىل األهداف االسرتاتيجية املرصودة، وهنا يربز دور رشكة نفط 

الكبرية بجذب الكوادر الوطنية واإلقليمية والدولية، حيث يتم ذلك من خالل خطط مدروسة تضعها الرشكة وُتعنى بالتوظيف 

واستقطاب املوارد البرشية ذات الكفاءة والخربة يف املجالني الفني واإلداري، ليك تحقق من خاللها النتائج املرجوة وتصل إىل 

أهدافها املنشودة. 

وألن بعض هذه الكفاءات تعمل كالجندي املجهول وخارج األضواء، سعت مجلة »الكويتي« بشكل دائم للبحث عنها بهدف 

التعرف عليها وتعريف القراء بها.

يف هذا السياق، أمثر البحث عن إيجاد كفاءة عربية المعة سطع نجمها يف بالد الغرب ويف رصيدها إنجازات مهنية وشهادات 

الدكتور  النفطية، وتتمثل يف شخص  الصناعة  استثنائية وأوراق عمل وبراءات اخرتاع، وكلها تصب يف مجال  أكادميية وأبحاث 

املهندس اليمني الكندي محمد املريري، كبري مهنديس املكامن ومدير مشاريع تعزيز استخراج النفط يف مجموعة إدارة املكامن، 

والذي كان لنا نصيب أن نلتقيه ونكتب سوياً السطور التالية. 

رحلة نجاح وعطاء والعديد من الشهادات واألبحاث وبراءات االختراع

الدكتور محمد المريري.. أحد الخبراء الرائدين 
في الشركة
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قدم من خالل نفط الكويت 11 
بحثًا في مؤتمرات عالمية حقق 

فيها العديد من النجاحات

ملحة عامة
درجة  عىل  حاصل  املريري  طه  محمد  الباحث 
مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  املزدوجة  الدكتوراه 
)هندسة  الكيميائية  الهندسة  يف  األوىل  الرشف 
كالغري  جامعة  من  والنفط(  املستدامة  الطاقة 
البرتول  بإنتاج  الخاصة  رسالته  عن  الكندية 
كالغري  جامعة  بأن  علاًم  النفطية،  الرمال  من 
العامل يف هذا  الجامعات عىل مستوى  أهم  من 
نوعها يف  األوىل من  الرسالة هي  املجال، وهذه 

هذا التخصص.
سجل املريري عدة براءات اخرتاع بإسمه، تلتها 
قبل  وذلك  لنظرياته،  ناجحة  ميدانية  تطبيقات 
أن يلتحق بالعمل يف رشكة نفط الكويت رسمياً 
بروفيسور  أيضاً  وهو   ،2016 مارس  شهر  خالل 
جامعي غري مقيم يف جامعة كولورادو األمريكية 
 ،University of Colorado of Mines للمناجم
وبرصيده  وطنه  يف  معروف  أديـب  أنه  كام 
يف  نشـرت  وقصــائد  وكتابـات  أدبية  إبداعات 
فضــاًل  االلكرتونية،  واملواقــع  املحلية  الصحف 
عن كونـه مدير مشاريـع معتمداً دوليــاً وحائزاً 
عىل شـهـادات متخصصـة يف اإلدارة والقـيــادة 
وأكسفــورد  الكنديـة  يــورك  جامعتي  من 

الربيطانـية.

تحٍد ومتعة
ومديراًً  املكامن  مهنديس  كبري  املريري  يعمل 
ملشاريع تعزيز استخراج النفط يف مجموعة إدارة 
املكامن، حيث ميثل تعزيز استخراج النفط حجر 

الزاوية يف اسرتاتيجية 2040 بتشكيله ما يقارب 
عام  يف  لإلنتاج  املرصود  الهدف  من  باملئة   15
استخراج  تعزيز  فريق عمل  يلعب  فيام   ،2040
النفط دوراً محورياً لجهة تعزيز استخراج النفط 

واستدامة اإلنتاج ورفع االحتياطيات املؤكدة.
قدراً  يحمل  الرشكة  يف  عمله  أن  املريري  ويرى 
وهذا  واحد،  آٍن  يف  واملتعة  التحدي  من  كبرياً 
يتامىش مع شخصيته التي تسعى وراء التحديات 
ألنها تخرج أفضل ما لديه، ومبوجب ما تقتضيه 
طبيعة العمل، يتعامل املريري مع عدد كبري من 
فرق العمل واملجموعات من داخل الرشكة، كام 
الرشكات  سواء  التجاريني،  الرشكاء  مع  يتعامل 
فالعمل  املختربات،  أو  الخدمية  أو  التشغيلية 
وتحٍد  متعة  مبثابة  هو  الكويت  نفط  برشكة 
فتعزيز  فريقه،  يف  سيام  ال  ومرونة  وإرصار 
أن  الحال  بطبيعة  عليه  يفرض  النفط  استخراج 
من  الثالثة  املرحلة  كونه  كاملة  الصورة  يرى 
املسار التقليدي لإلنتاج وهو املستقبل الستدامة 
اإلنتاج وال بد من فهم املراحل التي تسبقه لفهم 

هذه املرحلة والخروج منها بأفضل النتائج.
وتنسجم طبيعة عمله يف الرشكة مع اهتامماته 
البحثية التي يراها اآلن تتحقق عىل أرض الواقع، 
وهو يؤمن بالدور الذي يؤديه وراٍض بشكل كبري 
ألن  ذلك  الفريق،  حققها  التي  النجاحات  عىل 
بهذا  ريادي  اليوم يف موقع  الكويت  رشكة نفط 
التي اجتازت  املجال بفضل جملة من املشاريع 
املحافل  مستوى  عىل  بها  وُيحتفى  كبرياً  شوطاً 
العلمية واملهنية التي تقام بشكل دوري، ونذكر 

... ومع بعض املسؤولني خالل عمله يف كندا



لحقن  تطبيق  أول  وهو  »ساما«  مرشوع  منها 
العامل،  مستوى  عىل  كربوين  مكمن  يف  كيميايئ 
حقن  تطبيق  سيتم  حيث  »رازو«  ومرشوع 
كيميايئ يف مكمن رميل، ومرشوع حقل املناقيش 
كام  لالمتزاج،  القابل  الغاز  حقن  فيه  تم  الذي 
يعمل املريري مع الفريق عىل مشاريع لها عالقة 

بالنفط الثقيل وغريها. 

ثالث محطات
حتى  املريري  فيها  مر  التي  املحطات  وأبرز 
وصل إىل ما هو عليه اآلن تتمثل باملحطة األوىل 
وهي مرحلة االنتقال من الثانوية إىل الدراسة 
يف الخارج، إذ ينتمي املريري إىل أرسة كبرية يف 
عدد أفرادها، ما فرض عليه االعتامد عىل نفسه 
من  يستفيد  كان  الحال  وبطبيعة  الصغر،  منذ 
لديه  فتولدت  األصغر،  كونه  أشقائه  تجارب 
أمر رضوري يك  الدراسة  التفوق يف  بأن  قناعة 
يحصل عىل منحة دراسية، وهذا ما حصل فعاًل 
للدراسة  وسخية  شاملة  منحة  عىل  حصل  إذ 
عاماً(   17( سنه  ورغم صغر  وبجدارة  كندا  يف 
املنحة  عىل  األول  كان  أنه  إال  الفرصة،  وضآلة 

رغم أنه كان املتقدم رقم 1556.
عىل  حصوله  مبرحلة  الثانية  املحطة  ومتثلت 
جاءت  التي  والدكتوراه  املاجستري  شهاديت 
مبحض الصدفة وُدفع إليها دفعاً، فبعد أن أنهى 
يف  بكالوريوس  عىل  وحصل  الجامعية  دراسته 

الهندسة الكيميائية، عاد إىل اليمن وعمل فيها 
فرتة بسيطة وكان طموحه أن يبقى هناك، إال 
أنه ويف ذات يوم تعرض ملوقف اصطدم فيه مع 
للنظام  تعطي  ال  التي  أوسطية  الرشق  الثقافة 
قدراً كبرياً من األهمية، فام كان منه إال أن عاد 
أدراجه إىل كندا حيث تقدم إىل وظيفة وقبل 
بعقد عمل ممتاز، لكنه مل يكن ميلك آن ذاك 
صفة قانونية ليعمل يف البالد، فقرر أن يلتحق 
لينال  املرة  هذه  ولكن  أخرى  مرة  بالجامعة 

درجة املاجستري.
وكان  أخرى  مبنحة  تعليمه  املريري  واستكمل 
يعمل بدوام كامل مع رشكة »نيكسن« الكندية 
عىل  ساعده  ما  العلمي،  بحثه  مع  مبطابقة 
استكامل املاجستري برسعة قياسية والتي وصل 
الفنيني،  املستشارين  كبري  منصب  إىل  فيها 
الله سبحانه  بتوفيق من  املرحلة  وكانت هذه 
وتعاىل، ألنها فتحت له آفاق العمل واألكادمييا، 
بني  الربط  خالل  من  قوته  عنارص  أهم  وهي 
رحلة  املرحلة  هذه  تخللت  كام  املجالني، 

الدكتوراه التي شكلت تحدياً آخر بالنسبة إليه، 
وابتكار  لتصميم  بالتجارب  مليئة  كانت  ألنها 
تكلفة  بأقل  إنتاجية  أكرث  تكون  تكنولوجيا 
هذه  تكلفة  وكانت  للبيئة،  أطول  واستدامة 
التجارب كبرية جداً، إال أنه حصل عىل التمويل 
التي  والرشكة  الكندية  الحكومة  من  املطلوب 
كان يعمل فيها ليك ينفذ املرشوع، حيث كان 
ليربهن  الريح  ويسابق  يومياً  ساعة   18 يعمل 
بالنجاح  املرحلة  تكللت هذه  أن  اىل  نظرياته، 
فأنجز رسالة الدكتوراه يف عام واحد وهو زمن 
ومن  قط،  الجامعة  تاريخ  يحدث يف  مل  قيايس 
أهم مخرجاتها براءات اخرتاع ُسجلت باسمه.  

مرحلة  فكانت  واألخرية،  الثالثة  املحطة  أما 
نفط  برشكة  والتحاقه  املنطقة  إىل  العودة 
به من  بأس  ال  فيها عدداً  التي حقق  الكويت 
استثنائية  مكامن  لديها  فالرشكة  اإلنجازات، 
 11 نرش  يف  معها  وساهم  العامل،  مستوى  عىل 
املؤمترات  من  بالعديد  رئيس  كمؤلف  بحثاً 
عمل  لفريق  التميز  منح  اىل  أدى  ما  العاملية، 
الفريق عىل  النفط كام ساعد  تعزيز استخراج 
الدولية،  شق الطريق وجعله رائداً يف املحافل 
من  لكثري  مرجعاً  الفريق  منجزات  فباتت 
عزز  ما  والعاملية،  اإلقليمية  النفطية  الرشكات 

الدور الريادي للرشكة.
العطاء  مبرحلة  املحطة  هذه  املريري  ويصف 
عىل  ودأب  املوظفني،  وتدريب  املعرفة  ونقل 

ريادي  موقع  في  الكويت  نفط 
النفط  استخراج  تعزيز  بمجال 
منها  رائدة  مشاريع  عدة  بفضل 

»ساما« و »رازو«

أثناء العمل يف امليدان
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املستوى  عىل  سيام  ال  لهم  اإلرشاد  تقديم 
األكادميي، فأحد طالبه يف جامعة كولورادو من 
رشكة نفط الكويت وهو محمد الغامني، حصل 
بحثه عىل جائزة من جمعية مهنديس البرتول، 
يرى  حني  استثنائية  بسعادة  املريري  أشعر  ما 

التطور املهني الذي يصل إليه الطلبة. 

أسباب العودة
ويعزو املريري مجيئه إىل الكويت لثالثة أسباب 
التي  والدته  من  بالقرب  ليكون  أولها  رئيسية 
تقيم يف اليمن، فاملسافة الجغرافية بينهام كانت 
حافزاً له ليعود إىل املنطقة خاصة مع األوضاع 
اإلقليمية الصعبة، أما السبب الثاين فهو رغبته 
محافظة  بيئة  يف  األربعة  أبناؤه  يرتعرع  أن  يف 
تنسجم قيمها وعاداتها وتقاليدها مع املوروث 
الثقايف الذي يؤمن به ويتوافق مع قناعاته، أما 
السبب الثالث فهو رغبته يف العودة إىل املنطقة 
لخوض تجربة وفرصة جديدة يخترب فيها املرء 
جزءاً مهاًم من العامل يف صناعة النفط، باإلضافة 

إىل تنويع الخربة.
ورغم صعوبة االنتقال والتغيري الجذري لنمط 
من  تلقاه  الذي  األرسي  الدعم  أن  إال  الحياة، 
زوجته التي تشاطره نفس الرغبات والهواجس 

يف العودة إىل املنطقة كان كبرياً. 

أهم املؤثرين
لها  التي  بوالدته  وطيدة  عالقة  املريري  تربط 
األثر األكرب عىل حياته، ويعزو الفضل يف متيزه 

األكادميي إىل والدته التي وصفها باملرأة القوية 
العلم  حب  أبنائها  يف  زرعت  التي  والعصامية 
كان  الذي  املرحوم  والده  وإىل  واالنضباط، 
تكلف  بدون  الكل  ويحب  تعامالته  يف  بسيطاً 
كان  أياً  اآلخرين  ويقبل  العقد  من  ومتخفف 
لونهم أو جنسهم، وقد أثر طبع والد املريري به 
وترشب منه ال سيام أن الوالد كان يقدم الحب 
به  املريري  أشقاء  أثر  كام  البنه،  املرشوط  غري 
كونه من أرسة كبرية ومتامسكة، فكان يقتدي 
بأحد  بالتحديد  وتأثر  حذوهم،  ويحذو  بهم 
بالعلم ودرس يف  أشقائه الذي كان مهتاًم جداً 

الواليات املتحدة وتعلم منه الكثري. 
مديره  أيضاً،  املريري  حياة  يف  املؤثرين  ومن 
السابق بيل ماك فارلن، والذي تعلم منه دروساً 
يف التواضع والنزاهة واألخالق يف العمل، ففي 
زيارة ميدانية ألحد املواقع كان الطقس مثلجاً، 
وكان ال بد من وضع قطعة قامش فوق الحذاء 
فنزل  يلبسها،  كيف  املريري  يعرف  مل  ولكن 
»بيل« عىل ركبتيه ليلبسه إياها رغم أنه مديره 
ويف سن والده ويعمل يف الرشكة قبل حتى أن 
بالتواضع،  عملياً  درساً  بذلك  فتلقى  هو،  يولد 

األخالقي  املستوى  النزاهة عىل  منه  تعلم  كام 
واملهني.

عنارص النجاح
املريري،  اىل  بالنسبة  النجاح  عنارص  أهم  من 
مع  ويتصالح  داخيل  بسالم  اإلنسان  يعيش  أن 
نفسه وتكون عالقته قوية بالله سبحانه وتعاىل، 
فهو الخالق واملدبر وهو األول واآلخر والقادر 
يف  صالبة  يثمر  اإلميان  وهذا  يشء،  كل  عىل 
الشخصية فال ينكرس الشخص أمام أي يشء يف 
الحياة وال ينقطع األمل أبداً، أما عنرص النجاح 
الثاين فهو بر الوالدين الذي يحمل بركة ويفتح 
أبواباً مغلقة، ويف الدرجة الثالثة تأيت العالقة مع 
الرشيك واألبناء، والتي ال بد أن تتسم بالتواصل 

والشفافية واالحرتام.
القاسم  أبو  اقتبس املريري عن  الطموح،  وعن 
الشايب: »ومن يتهيب صعود الجبال، يعش أبد 
دور  املريري  أظهر  وهنا  الحفر«،  بني  الدهر 
االسرتاتيجية  ربط  وأهمية  النجاح  يف  الطموح 
والعمل  األهداف  وتحديد  بالتكتيكات، 
الطموحات  بني  ما  الفجوة  وتقريب  باألسباب 
فأهم  بالعمل،  بل  بالتنظري  ال  واإلمكانات 
املسار  بالهدف وتحديد  اإلميان  النجاح  عوامل 
التجرد  إليه بشكل فيه قدر كبري من  للوصول 
هام  والنزاهة  الصدق  أن  كام  واملوضوعية، 
يف  الربكة  املرء  يفقد  فبدونهام  النجاح،  عمودا 
حياته وأن يعمل اإلنسان مببدأ عامل الناس كام 

تحب أن تعامل، وقد بالقدوة.

عام  في  الدكتوراه  رسالة  أنجز 
قياسي  زمن  وهو  فقط  واحد 
جامعة  تاريخ  في  يحدث  لم 

كالغري الكندية

يف أحد املختربات يف كندا



إىل جانب الخربات العلمية والعملية التي تزخر بها رشكة نفط الكويت يف كافة مناحي عملها، فإنها تضم يف صفوف موظفيها، 

والذين تعتربهم أمثن أصولها، العديد من املواهب مبختلف املجاالت األخرى، وال سيام الرياضية والفنية.

ومتثل الهوايات التي ميارسها املرء متنفساً يجدد طاقته ويدفعه نحو مزيد من اإلنجاز عىل كافة الصعد، وهذا ما اختربه أحد 

موظفي الرشكة عبدالله حامده، مهندس حفر وإصالح آبار يف فريق عمل الحفر التطويري )4(، والذي يؤكد هذه الحقيقة 

من خالل مامرسته لهواية مسابقات قفز الحواجز عىل الخيل، وهي الهواية التي مكنته من تحقيق العديد من اإلنجازات عىل 

املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية، فضاًل عن رفع اسم الكويت عاليا يف املحافل الدولية.

مجلة »الكويتي« استضافت حامده للتعرف عليه والتعريف به أكرث، لترسد قصته الشيقة يف السطور التالية.

موهبة رياضية في أحد فرق عمل شركة نفط الكويت

عبداهلل حماده.. فارس اآلبار والخيول
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بدأ حماده مشواره في عالم هذه 
الهواية عام 2007 عندما كان في 

أوائل العشرينات من العمر

بدايات متأخرة
عام  الهواية  هذه  عامل  يف  مشواره  حامده  بدأ 
من  العرشينات  أوائل  يف  كان  عندما   2007
العمر، وهو ما يعترب بداية متأخرة إذا علمنا أن 
البعض يبدأ بتعلم مامرسة هذه الهواية منذ سن 

الرابعة.
وكانت البداية من خالل صديق يعمل كمدرب 
يكن  ومل  بالخيول،  الخاصة  التحمل  لسباقات 
يعرف يف ذلك الوقت بوجود سباقات للحواجز، 
منذ  إليها  شده  الخيول  مع  التعامل  لكن 
الكويت  مركز  يف  تدريباته  وبدأ  الوقت،  ذلك 

للفروسية.
التدريبية ملدة ترتاوح  البدايات  وعادة ما تكون 
األساسيات، وهو  لتعلم  5 سنوات  إىل   4 بني  ما 
هذه  أن  إذ  الرياضة،  هذه  يف  الطبيعي  األمر 
األساسيات تساعد الشخص فيام بعد عىل تجنب 
ارتكاب أي أخطاء قد تؤدي إىل كرس الثقة لدى 
وبالتايل  مستواه،  تراجع  إىل  يؤدي  ما  الحصان، 
كان التدريب يبدأ مع خيول املدرسة من خالل 
وإنجاز  اليوم  مرات يف  ثالث  اىل  مرتني  ارتيادها 
زيادة  إىل  يؤدي  ما  مختلفة،  أوقات  يف  حصص 
والصالت  الرتابط  وبناء  بخيله  الفارس  إحساس 
الوثيقة معه عرب كسب ثقته من خالل التعامل 

اليومي معه.

األحصنة  مع  العمل  املرحلة  هذه  يف  ميكن  وال 
تحتاج  والتي  املستويات  أعىل  يف  تكون  التي 
بدورها إىل مستوى عاٍل من الفارس يتميز بقلة 
األخطاء التي تخفض من ثقة الخيل الذاتية، بل ال 
بد من العمل مع خيل يغفر للمرء أخطاءه التي 
التعامل معها ويكون  قد يرتكبها لقلة خربته يف 

أشبه بأم أو أب يتحمل ما يبدر منه دون قصد.

الحصان األول
سنتني،  أول  يف  بالكويت  تدريباته  حامده  بدأ 
ثم بدأ منذ ذلك الوقت بالتوجه إىل معسكرات 
كهولندا  دول  يف  سيام  وال  أوروبا،  يف  متخصصة 

وفرنسا.
صهوة  الفرسان  ميتطي  الفروسية،  مدرسة  ويف 



جميع أنواع األحصنة كالخيل النشطة والحساسة 
والهادئة وكبرية وصغرية السن، ومن خالل الخربة 
التي يحصلون عليها خالل سنوات تدريبهم األوىل 
والتعامل مع النفسيات املختلفة لألحصنة، يتقرر 
سيكمل  والذي  الفارس،  مع  تناسباً  األكرث  النوع 
من خالله املشوار الريايض الذي يتيح له التقدم 

بالصورة األمثل.
قام  الخرباء،  من  املساعدة  ببعض  وباالستعانة 
التدريبية  سنته  يف  األول  حصانه  برشاء  حامده 
الثالثة، ثم نقله إىل هولندا للتدرب لدى مدربة 
حاصلة عىل املركز الرابع يف األوملبياد، وهو جزء 
من األمور التي عززت خرباته العملية يف رياضة 
السنة، ومن  تلك  بها يف  بدأ  التي  الحواجز  قفز 

هنا ابتدأ مشواره معها.
ميتلك  ضيفنا  كان  عندما  األوىل  املراحل  ويف 
بنفسه،  بها  باالعتناء  اثنني، كان يقوم  أو  حصاناً 
وهو األمر الذي زاد من خربته يف التعامل معها 
وساعد يف بناء عالقة وثيقة، ولكن مع ازدياد عدد 
الخيل، أصبح األمر يتطلب االستعانة مبتخصصني 

يساعدونه يف إنجاز هذه املهام.
يف  خيولهــم  الفرســـان  يشرتي  ما  وعـــادة 
عىل  التدرب  يبدأ  ثــم  ومـن  الصيــف،  فصل 
ركوبها يف معسكر ميتد لشهريــن أو ثالثة، ومن 
مجاالً  لهـــا  متيحني  الكويــت  إىل  يعودون  ثم 
موســم  ليبـدأ  تقريباً،  ألسبوعني  ميتد  للراحة 
شهـــر  منتصف  يف  الكويتي  السباقـــات 
ومنحها  هنا  إىل  األحصنة  نقل  بعـــد  أكتوبــر 
مجاالً للراحــة استعداداً له، فيام ينتهي املوسم 
من  األحصنــة  إراحة  وتبدأ  مايـــو  شهر  خالل 

مجـدداً  تبــدأ  ليك  أوروبا  إىل  ونقلهــا  جديــد 
فرتة املعسكرات وهكذا دواليك.

ويقول حامده إن عدد البطوالت الخاصة برياضة 
الفروسية يقارب الثالثني، ومن خالل النقاط التي 
يجمعها الفرسان يف هذه املسابقات يتم تحديد 
الحايل  االتحاد  وممثل  الوطني،  املنتخب  أعضاء 
الريايض  فاإليقاف  والفروسية،  الصيد  نادي  هو 
واملشاركات  الفروسية  اتحاد  عن  بعد  يرفع  مل 

.FEI الدولية تكون تحت علم االتحاد الدويل
وحالياً ميتلك حامدة يف الكويت حصانني أحدهام 
 11 بعمر  كبري  واآلخر  سنوات(   6( السن  صغري 
فرنسا  يف  الخيول  من  اثنني  لديه  أن  كام  سنة، 
صغريي السن، وهو يتوقع لهام مستقباًل باهراً يف 

املشاركات املقبلة.

انعدام الفروق
تتميز  الحواجز  قفز  رياضة  أن  اىل  يشري حامده 
عن غريها من الرياضات بعدم وجود مسابقات 
خاصة للجنسني، فاملبدأ الذي يتم التعامل وفقه 
التطابق  مدى  هو  الفوز  عىل  القدرة  ويحكم 
واالنسجام ما بني الفارس وحصانه، كام أن أعامر 
بعمر  أوملبيون  أبطال  فهناك  مفتوحة،  املشاركة 

50 و60 سنة.
يف  جوهرياً  عاماًل  تعترب  الخربة  فإن  وبالطبع، 
املتغرية  الظروف  لكن  باملسابقات،  الفوز  حسم 
والظروف  والفارس  الحصان  نفسية  حيث  من 
املحيطة بهام، إضافة إىل الحظ، تلعب أيضا دوراً 
يف ذلك، لذا فمن الطبيعي يف هذه الرياضة أن 
آخر  فارس  عىل  املستوى  متوسط  فارس  يفوز 

والتمتع  العملية  الخربة  ناحية  من  كثرياً  يفوقه 
مبستوى أعىل.

الخيول  تكون  الحواجز،  قفز  سباقات  ويف 
املسابقات،  بهذه  تختص  وساللتها  إنجليزية 
سباقات  يف  تنافس  العربية  الخيول  أن  حني  يف 
التحمل التي قد متتد لتسع ساعات مثال، وال بد 
معينة  بصفات جسامنية  الفارس  متتع  من  فيها 

كخفة الوزن الشديدة.
الذي  العمل  فإن  الحواجز،  قفز  سباقات  أما يف 
أن  إذ  ميتد لسنوات تظهر مثاره يف نحو دقيقة، 
يستغرقه  الذي  الوقت  وكذلك  الفنية  األخطاء 
الفوز،  يحدد  ما  هو  املسار  قطع  يف  الفارس 
ويفتتح املسار ملدة قصرية قبل السباق ليتسنى 
للفارس تحديد الطريقة األمثل الجتيازه، علاًم أن 
فرساناً خرباء يصممون يف العادة املسارات التي 

يراعون مستويات املشاركني فيها.

تفاصيل دقيقة
القيام  الحواجز  قفز  يف  املرتكبة  األخطاء  ومن 
بالقفزة قبل الحاجز مبسافة قصرية أو طويلة جداً، 
ما يؤدي إىل االصطدام بالحاجز، وهو األمر الذي 
التي  الجسدية  اإلصابة  احتامل  من  بدوره  يزيد 
كبرية،  بصورة  والحصان  الفارس  تقدم  من  تعيق 
وذلك نظراً لرضورة التعايف منها والعودة إىل روتني 
إىل  إضافة  النقاهة،  فرتة  بعد  اليومي  التدريب 
الذي ترتكه مثل هذه األخطاء عىل  النفيس  األثر 
كل من الفارس والخيل، وهو أمر بال شك ال يقل 
أهمية عن األثر الجسدي الذي تخلفه اإلصابات، 

ويؤثر يف األداء املستقبيل لكل منهام.

عـــدد بطـــوالت رياضـــة 
الفـروسيـــة يقـــــارب الثالثيــن، 
ومـــــن خـــــــالل النقـــــاط التــي 
يجمعهــا الفرسـان يتـم تحديــد 

أعضــاء المنتخـب الوطني

تدرب بالكويت في أول سنتين، 
ثــــــم توجـــــه إلى معسكــــــرات 
وال  أوروبــــــا،  فــي  متخصصـــة 

سيما في هــولندا وفرنسا
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وعىل سبيل املثال، فإن الخيول ال تشبه بأي شكل 
تصنيف  وجود  ناحية  من  إال  السباق  مركبات 
معني لها يف كل مسابقة، فاألحصنة لديها ذهنية 
معينة ينبغي مراعاتها كام يراعي الشخص نفسه، 
كام أن النفسيات تختلف ما بني الحصان واآلخر 
وتؤثر فيها الظروف املتشابهة بصورة مغايرة تبعاً 

لنفسياتها ودرجة حساسيتها.
املشاركة  العاملية  الفرق  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   
معها  تصطحب  الكربى  الدولية  املنافسات  يف 
طبيباً نفسياً متخصصاً يكون قد تعامل بالسابق 
مع مثل هذه الفعاليات الكربى، والتي قد تؤثر 
سري  خالل  األداء  عىل  االعتيادية  غري  بظروفها 
هذه املسابقات، لذا ينبغي التعامل معها بصورة 
هو  ملا  والذهني  النفيس  التحضري  عرب  استباقية 
تطرأ  قد  مفاجآت  أي  تفادي  والعمل عىل  آت، 
عىل  يعتمد  ال  الذي  املستمر  العمل  خالل  من 

رد الفعل.
صعوبات وفوائد

التي  اللوجستية  الصعوبات  من  العديد  توجد 
املشاركات وخارجها،  أثناء  التغلب عليها  ينبغي 

فنقل الخيول عملية مكلفة، كام أن العناية بها 
أحصنة  يف  متخصصني  خرباء  توظيف  تستلزم 
يف  التدرب  الفارس  عىل  أنه  عن  فضاًل  السباق، 
النوادي الصحية بطريقة مخصصة لهذه الرياضة 

وليست عامة. 
والتعلم يف هذه الرياضة يعترب عملية مستمرة، 
فالتعامل مع الخيل يزيد من اإلحساس باإلشارات 
حتى  االثنني  بني  والتناغم  للفارس  يرسلها  التي 
أنها  من  الرغم  وعىل  واحد،  كيان  إىل  يستحيال 
رياضة يتعرض مامرسوها لإلصابات، لكن تواترها 

يقل مع ازدياد الخربة.
تعلم  الرياضة  هذه  فإن  األول،  املقام  ويف 
التغريات  ألدق  مراعياً  وتجعله  الصرب،  اإلنسان 
إىل  إضافة  به  املحيطة  الظروف  تطرأ عىل  التي 
رباطة الجأش والشجاعة واليقظة واإلرصار عىل 
تجاوز التحديات مهام كرثت، وعىل هذا األساس، 
ينصح حامدة بتشجيع الصغار عىل مامرسة هذه 
الرياضة بشكل كبري، خصوصاً مع ازدياد الدعم 
األخرية  السنوات  يف  الخاص  القطاع  من  املادي 

وزيادة عدد األندية الخاصة.

من  يقرب  ما  الواحد  املعسكر  يتطلب  وللعلم، 
تصحيح  من  املدرب  ليتمكن  األقل  عىل  أشهر   3
تحسني  وكذلك  الفارس،  يرتكبها  قد  التي  األخطاء 
من  املثىل  الدرجة  إىل  للوصول  الخيول  مستوى 
األداء، وهو األمر الذي يحتاج إىل درجة من التفرغ.

دعم مشكور
مل ينس حامده شكر العديد من الداعمني الذين 
والديه  رأسهم  وعىل  مسريته،  طوال  ساندوه 
يدخران  وال  دعمه  يسهامن يف  يزاالن  ال  اللذان 
جهدا يف سبيل دفعه اىل إحراز املزيد من التقدم، 
عىل  الدويل  الكويت  بنك  حامدة  شكر  كام 
مكنته  بصورة  سنوات  لعدة  امتد  الذي  دعمه 
من تحقيق العديد من اإلنجازات عىل األصعدة 

املحلية واإلقليمية والعاملية.
تقديره  عن  ضيفنا  أعرب  ذلك،  اىل  إضافة 
موهبته  صقلوا  الذين  املدربني  لكافة  وامتنانه 
يف  والعاملني  املرشفة،  الصورة  بهذه  لتظهر 
دولة  اسم  برفع  ليقوم  احتضنته  التي  األندية 

الكويت عالياً. 

بطوالت وإنجازات
العديد  حامده  عبدالله  الفارس  حقق 
محلية  بطوالت  يف  املتقدمة  املراكز  من 
أبرزها  كان  بالحواجز،  للقفز  وعاملية 

التايل:

بطولة 	  يف  مرتني  األول  املركز 
"روزندال" السنوية الدولية بهولندا

الصيد 	  نادي  بطولة  يف  األول  املركز 
والفروسية بالكويت

املركز الثاين يف بطولة "دي وولدتن" 	 
بهولندا

املرشود 	  بطولة  يف  الثالث  املركز 
السنوية بالكويت

الدبوس 	  بطولة  يف  الرابع  املركز 
السنوية بالكويت

املضاحكة 	  بطولة  يف  الرابع  املركز 
بالكويت

املركز السابع يف بطولة قطر	 



مواقع  عىل  ومؤثرة  لطفلني،  وأم  زوجة  هي  بالفطرة،  واالرتباط  الرتبية  خالل  من  تؤديها  التي  الرسالة  الحب،  رسالتها 

التواصل االجتامعي ومرشدة للرضاعة الطبيعية وتسعى إىل رفع الوعي بأهمية الرضاعة والتغذية الطبيعية، وكذلك البيئة، 

ومبادئ التجرد والتبسيط... هي أيضاً مهندسة يف رشكة نفط الكويت وتحديداً يف مجموعة معاينة اآلبار ضمن فريق عمل 

املساندة يف وحدة العقود، هي دعاء الدريس...

الكثري من األمهات يف الكويت والخليج العريب واملغرب العريب يتابعن الدريس عىل مواقع التواصل االجتامعي لالستفادة 

الرائجة  املفاهيم  يف  بسيطاً  ولو  تغيرياً  تحدث  أن  أمل  مقابل عىل  دون  تقدمها  التي  ومعلوماتها  وتجاربها  من خرباتها 

والنهوض مبجتمع واٍع ومسؤول باملجاالت املذكورة.

عىل انستغرام نجد لها آالف املتابعني أغلبهم من األمهات، وهذا عدد ليس بقليل يف استقطاب رشيحة محددة من املهتمني. 

التقينا دعاء لنتحدث عن شغفها بالرتبية وغريها من األمور وعن أول إصدار لها وهو كتاب تربوي وتثقيفي.

هي زوجة وأم ومهندسة ومؤثرة اجتماعيًا

دعاء الدريس.. التربية واالرتباط بالفطرة والحب 
غير المشروط

36
سبتمبر 2018 العدد )1413(



على  وحصلت  التحدي  أخذت 
 Birth من  تخصصية  شهادة 
مرشدة  تصبح  لكي   Kuwait

الرضاعة الطبيعية واإلدرار

تثقفت لتثقف

تروي لنا دعاء حكايتها مع األمومة والرتبية، فهي 

مل تكن يوماً تويل اهتامماً بهذه األمور قبل حملها 

يتقرب  الذي  النوع  من  تكن  ومل  األول،  بطفلها 

النوع  من  ولكنها  إليهم،  ويتودد  األطفال  من 

بـ  حملت  فعندما  والكتب،  بالقراءة  الشغوف 

»عزيزان« طفلها األول، تعمقت أكرث يف موضوع 

والدراية  الذايت  التثقيف  منطلق  من  الحمل 

باملراحل التي ستمر فيها أثناء وبعد الحمل.

بشكل  الطبيعية  الرضاعة  مبسألة  تفكر  تكن  مل 

السطور،  بني  النصائح  إىل  تنبهت  لكنها  أسايس، 

هي  الحرصية  الطبيعية  الرضاعة  أن  فاكتشفت 

بالنسبة  الفكر  هذا  وكان  اتخاذه،  ميكنها  خيار 

إليها جديد ألن محيطها ليس فيه أمهات ُيرضعن 

بشكل حرصي، ولكن عند قراءتها لهذه  طبيعياً 

املعلومة، باتت أكرث اهتامماً بهذا األمر وعزمت 

عىل قراءة كتب مختصة بالرضاعة وحسب، فكان 

وعرفت  إليها،  بالنسبة  تحول  نقطة  الفكر  هذا 

الحليب  عن  االستغناء  ميكن  أنه  خالله  من 

اإلرشادات  كافة  اتباع  جرى  ما  إذا  الصناعي 

بشكل  املبدأ  هذا  تطبق  أن  فقررت  الالزمة، 

تراودها  كانت  التي  والدتها  مخاوف  رغم  تام، 

الشكوك يف مقدرة دعاء عىل القيام بذلك، لكن 

دعاء أخذت التحدي ونجحت يف تجربتها بسبب 

لديها،  كان  الذي  واملسبق  الكايف  والعلم  اإلملام 

للحصول  السعي  إىل  الناجحة  تجربتها  ودفعتها 

ليك   Birth Kuwait من  تخصصية  شهادة  عىل 

تصبح مرشدة الرضاعة الطبيعية واإلدرار لتثقيف 

تحديات  عىل  التغلب  يف  ومساعدتهن  األمهات 

الزمن  من  لفرتة  كمرشدة  عملت  كام  الرضاعة، 

الكويت بسبب  املرشدات يف  ازداد عدد  أن  إىل 

الكثري  هناك  وصار  مؤخراً،  حدث  الذي  الوعي 

الطبيعية  بالرضاعة  خاصة  وعيادات  املوارد  من 

فتوقفت  والخاصة،  الحكومية  املستشفيات  يف 

واتجهت  الفردية  االستشارات  تقديم  عن  دعاء 

التوعية االجتامعية من خالل حساباتها يف  نحو 

مواقع التواصل االجتامعي.

تجربتها يف مواقع التواصل

أطلقت دعاء حسابها عىل انستغرام عندما كان 

عمر ابنها البكر ستة أشهر، وكانت يف البدء تركز 

األطفال، ومن  لدى  اإلشارة  لغة  من خالله عىل 

عىل  حصلت  عندما  الرضاعة  عن  تكلمت  ثم 

تربوياً  طابعاً  حسابها  فأخذ  املعتمدة،  الشهادة 

يف  رحلتها  بتوثيق  قامت  حيث  عام،  بشكل 

كتب  من  تتعلمه  مبا  األمهات  ومشاركة  الرتبية 

وتجارب لتعم الفائدة، كام كانت تستغل »سناب 

شات« لتتحدث عن املواضيع التي تثري اهتاممها 

وليست  اجتامعية  تكون  قد  والتي  عام،  بشكل 

تربوية بالرضورة.

وأكدت دعاء أن التأثري يكون أكرب عىل املجتمع 

عندما يثق الناس باملتكلم وال يشعرون بالدونية 

الصدق  إىل  يحتاجون  فالناس  معه،  والدينونة 

والواقعية وليس إىل الكامل واملثالية، وكذلك إىل 

الصداقة والعفوية وليس إىل التكلف والفوقية. 

وال تدعي دعاء املثالية، كام ال متنح نفسها لقب 

املرأة الخارقة، وهي تواجه تحديات مثل أي أم 

الشخصية  التحديات  أكرث  بأن  وتعرتف  عاملة، 

التي تواجهها هي التحكم بالوقت الذي تقضيه 

عىل حساباتها بالتواصل االجتامعي بشكل عام، 

تفاعل  الفرد  ألنها كاإلدمان ال سيام عندما يرى 

التأثري اإليجايب الذي أحدثه عىل  الناس ويلمس 

وقتاً  تخصص  باتت  اآلن  ولكنها  اآلخرين،  حياة 

بعض  يف  تفشل  أنها  رغم  األمر  لهذا  محدداً 

مجدداً  ومتسك  وتعي  تعود  أنها  إال  األحيان، 

بزمام األمور.

تجربة الكتابة

دخلت دعاء عامل كتابة القصص ليك تنقل رسالة 

عىل  تطرحه  أن  قررت  لذلك  لألمهات،  مهمة 

التعامل  يف  األم  توعية  إىل  وتهدف  قصة  شكل 

مع األخ األكرب لتهيئته ملفهوم الرضاعة الطبيعية، 

يأيت  عندما  األخت  األخ/  سيواجهه  أمر  فهذا 

بات  مجتمع  يف  أننا  سيام  ال  جديد،  مولود 

مشهد الرضاعة الطبيعية شبه معدوم، رغم أنه 

وفطري،  بديهي  أمر  وهذا  باملايض  مألوفاً  كان 

ولكن اليوم تحت تأثري وسائل التواصل والربامج 

التسويقية  والصور  الكارتون  وأفالم  التلفزيونية 

لألطفال، فإن املستهلك بات مربمجاً عىل زجاجة 

الرضاعة بدل الرضاعة الطبيعية، ما جعل الفكر 

السائد لدى األطفال أن زجاجة الحليب الصناعي 

هي الوسيلة الوحيدة لتغذية الطفل، وبناء عىل 

هذا املفهوم تقرأ األم القصة لألخ األكرب ليستعد 

ويتهيأ فكرياً ونفسياً.

فاستعانت  املحتوى،  صحة  عىل  دعاء  وحرصت 

برتبويني مختصني ليدققوا يف سالمته من الجانب 

الرتبوي واالجتامعي ليك تحقق الهدف املنشود 

يف نرش األثر اإليجايب وتجنب أي أثر سلبي من 

غرية أو ما شابه لدى الطفل.

وتؤكد أنها استمتعت كثرياً يف كتابة القصة رغم 

ولكن  املتوقع،  الوقت  من  أكرث  استغرقت  أنها 

والتدقيق  املحتوى  جودة  عىل  منها  حرصاً  هذا 

والتصميم، كام أعلنت أنها يف املستقبل القريب 

ستتعاون مع دورات »دوت كوم« لتقدم ورشة 

لغة اإلشارة »أونالين« بسبب الطلب الكبري عىل 

هذه املادة.  



اهتاممات أخرى

الرتبية  الوعي حول  برفع  ناشطة  دعاء  أن  رغم 

بالفطرة والحب واالرتباط، إال أنها ال تحرص نفسها 

بهذا اإلطار فقط وهذا جيل من حساباتها التي 

تعالج مواضيع مختلفة، فهي عىل يقني مبا تريده 

واألهداف التي ترغب يف تحقيقها، ولديها خطة 

واضحة ومرتبة يف كل جانب من هذه الجوانب، 

كام لديها اآلن اهتامم بالبيئة والتجرد والتبسيط 

عدم  إىل  ببساطة  يدعو  الذي   )Minimalism(

التعلق باملاديات واملشرتيات واملمتلكات وفسح 

املجال أكرث للتجارب والعالقات والروحانيات.

كام بدأت بنرش سلسلة الرتبية البسيطة املتاحة 

عىل قناتها يف يوتيوب وكيف نبسط حياة أطفالنا 

متعة  أكرث  وجعلها  املمتلكات  من  بتجريدها 

ومفعمة بالتجارب الحياتية عوضاً عن ذلك.

أما بالنسبة للبيئة، فهي بدأت رحلتها للتو نحو 

فباتت  عليها،  ومن  باألرض  والرفق  أفضل  بيئة 

وأبحاث  دراسات  الشخيص  حسابها  عىل  تنرش 

من  التقليل  يف  شخصية  وتجارب  ومامرسات 

النفايات وإدارتها، وبدأت دعاء فعاًل بالتغيري يف 

التغيري، ورسعان  بهذا  متابعاتها  وتشارك  حياتها 

دعاء  بني  مشرتكة  رحلة  إىل  األمر  تحول  ما 

واملتابعات. 

نصائح لألم 

 24 عىل  يحتوي  اليوم  أن  األم  تدرك  أن  يجب 

ساعة فقط وأنها ال تقدر أن تعطي 100 باملئة يف 

كل جوانب الحياة، لذا ال بد من األخذ والعطاء 

واعتامد مبدأ التفويض، فاألطفال مسؤولية األب 

األعامل  تفويض  من  مانع  وال  لألم،  هي  كام 

التربية  بتوثيق رحلتها في  قامت 
تتعلمه  بما  األمهات  ومشاركة 

من كتب وتجارب لتعم الفائدة

لديها 50 ألف متابع على انستغرام 
أغلبهم من األمهات، وهي تقدم 

محتوًى تربويًا وتثقيفيًا
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بجليسة  االستعانة  أو  املنزل  ملدبرة  املنزلية 

األطفال عند الحاجة لذلك، علاًم بأن أوالدنا هم 

أولويتنا وباقي ما تبقى هي أمور تندرج تحت 

اليوم ال يكفي لتغطية  مهارة إدارة الوقت، ألن 

كل جوانب اهتاممات األم، وال بد من تخصيص 

املنزل تقضيه مع  يوم كل أسبوعني  لألم خارج 

بالذنب  الشعور  دون  الروتني  لكرس  الصديقات 

غري املربر، وهذا ال مينع تخصيص بضع الدقائق 

للهروب من الروتني اليومي، سواء بقراءة  يومياً 

كتاب أو مشاهدة التلفاز بعد أن ينام األطفال أو 

احتساء فنجان من القهوة أو مامرسة الهوايات 

املنزلية كالحياكة أو الرسم أو االستجامم يف حامم 

دافئ.

والتصالح  باملرونة  تتحىل  أن  عليها  يجب  كام 

السيطرة عىل  تتمكن من  الذات ألنها لن  مع 

كل يشء يف آٍن واحد وبنفس املعيار دامئاً، إذ 

أن تتامىش مع ظروفها وال تعقد  عليها أحياناً 

لدرجة  طاقتها  فوق  نفسها  وتحّمل  األمور 

االنهيار.

ليس  هو  املتابعات  تراه  ما  أن  دعاء  وأكدت 

بنشاطات  تقوم  اليومي، فهي ال  الحياة  أسلوب 

من  كثري  بل  يومي،  بشكل  أطفالها  مع  هادفة 

بالقراءة  معهم  الوقت  بقضاء  تكتفي  األحيان 

اللتزاماتها  نظراً  الراحة  أو  الشفهي  التواصل  أو 

فهي  اليوم  خالل  األهم  الفقرة  أما  األخرى، 

األطفال  فيها  ينفتح  والتي  النوم،  قبل  ما  فقرة 

عاطفي  بشكل  معهام  ويتصلون  والديهم  عىل 

أوالدنا  مع  اليومية  والصلة  فالتقارب  وحميمي، 

الناجحة  الرتبية  أساس  ممكنة هي  طريقة  بأي 

والفعالة. 

عىل  الحكم  عدم  إىل  األمهات  دعاء  ودعت 

من  غرينا  مع  التعاطف  بل  البعض،  بعضهن 

األمهات، فال نقدر أن نحكم عىل أم من ترصف 

عام،  مكان  يف  أوالدها  تجاه  به  قامت  عصبي 

فنحن ال نعرف ما الذي متر به أو قد تكون أم بال 

سند أو دعم، وبالتايل ليس من حقنا أن نحكم 

عىل أحد، كام دعت األم إىل االبتعاد عن التأفف 

وأال  والفكر  القلب  من  مهامها  وأداء  والتذمر 

تقارن نفسها بغريها من األمهات، بل أن تكون 

قانعة وراضية وتعمل عىل تطوير نفسها بشكل 

مستمر. 

 لغة اإلشارة
لغة اإلشارة عند األطفال هي وسيلة تتيح لألطفال والرّضع التعبري عن مشاعرهم واحتياجاتهم 

والتواصل مع اآلخرين قبل تطور الكالم لديهم.
بالتوجيه  وذلك  معرفة،  إىل  الرّضع(  )لدى  طبيعة  مرحلة  من  األطفال  عند  اإلشارات  تتطور 
والتشجيع، ويكون لدى الرّضع واألطفال الصغار الرغبة يف توصيل احتياجاتهم ورغباتهم، ولكنهم 
يفتقرون إىل القدرة عىل القيام بذلك بسهولة، ألن خطابهم غري مفهوم نتيجة القدرة املعرفية يف 

السنوات األوىل من الحياة.
ويقول مكتشفو لغة اإلشارة عند األطفال أن هذه الفجوة بني الرغبة يف التواصل والقدرة عليها 
غالباً ما تؤدي إىل اإلحباط ونوبات الغضب، ولكن مبا أن حركات اليد والعني تتطور أرسع من 
اكتساب املهارات اللفظية، ميكن أن يتعلم الرّضع إشارات بسيطة للكلامت الشائعة مثل »األكل« 
و»النوم« و»املزيد« و»العناق« و »اللعب« و»الحلوى« و»دمية الدب« قبل أن يكونوا قادرين 
عىل إنتاج خطاب مفهوم، فيام سيقوم كل رضيع بتطوير قدرته عىل اإلشارة يف مراحل مختلفة 
قلياًل خالل منوه، وقبل أن يكون الرضيع قادراً عىل اإلشارة من املهم أن يكون قادراً عىل الرتكيز 

عىل حركة اليد وأن ميلك املهارة املعرفية لريبط حركات معينة بصورة ما ينتج عنه.



بعد ثالثة أعوام من اإليقاف الريايض، عاد أبطال الكويت من جديد للمشاركة تحت علم ونشيد الوطن الحبيب، 

ليسطروا املزيد من اإلنجازات الرياضية عىل املستويني العريب واآلسيوي، بعد غياب طال ويف موعد انتظره الكثري من 

عشاق الوطن الذين تاقوا لرؤية علم الكويت يرفرف مرة أخرى يف املحافل الرياضية الدولية. 

ومل يخب ظن جموع الشعب الكويتي الواثق يف قدرات شبابه، إذ كان أبطالنا عىل موعد مع حصد األلقاب واملراكز 

املتقدمة يف بطولة األلعاب األسيوية بنسختها الـ18، والتي أقيمت مؤخراً يف العاصمة اإلندونيسية تحت شعار »آسياد 

جاكرتا«، إذ أنه عىل الرغم من قرص فرتة اإلعداد نتيجة الرفع املتأخر لإليقاف عن الرياضة الكويتية، إال أن أبطالنا 

نجحوا يف حصد 6 ميداليات يف النسخة األكرب للبطولة من حيث عدد الدول املشاركة، فيام تنافس نحو 17 ألف العب 

والعبة عىل حصد ألقابها، وتولت سبعة آالف وسيلة إعالمية توثيق تلك التظاهرة الرياضية التي شاهدها 5 مليارات 

متابع عىل وجه الكرة األرضية. 

6 ميداليات ألبطالنا في األلعاب األولمبية اآلسيوية 

علم الكويت يرفرف من جديد في »آسياد جاكرتا«
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عودة باهرة 
»آسياد  املشاركون يف  الكويت  أبطال  يدخر  مل 
جاكرتا« جهداً لرفع إسم الكويت عالياً ومتثيلها 
خري متثيل يف البطولة، إذ حرصوا عىل تقديم كل 
ما لديهم يف مختلف األلعاب لحصد األلقاب يف 

البطولة األقوى عىل املستوى اآلسيوي.
واجهها  التي  الصعوبات  من  الرغم  فعىل 
الوقت  ضيق  مقدمتها  يف  يأيت  والتي  أبطالنا، 
قبل  الكويتية  الرياضة  عن  اإليقاف  رفع  بعد 
نجحوا  أنهم  إال  فقط،  بيومني  البطولة  انطالق 
يف أن يثبتوا قدرة الالعب الكويتي عىل الظهور 
الكويت  علم  ليعود  ومرشف،  الئق  مبستوى 
لريفرف من جديد يف مختلف األلعاب واملحافل 
الوطني  النشيد  أصوات  وتتعاىل  الرياضية، 
املقامة  املالعب  مختلف  أصداء  يف  الكويتي 
عليها تلك البطولة التي شهدت اهتامماً إعالمياً 

كبرياً نظراً ألهميتها. 

6 ميداليات واملركز 21 
الدورة  الكويت يف هذه  أبطال  نجح  وبالفعل، 
التي تعد األكرب يف تاريخ البطولة من حيث عدد 
الدول املشاركة بواقع 45 دولة آسيوية، يف حصد 
6 ميداليات متنوعة، وهو ما وضع الكويت يف 
والذي  النهايئ،  الرتتيب  جدول  عىل   21 املركز 
تضمن 37 دولة نجحت يف حصد امليداليات من 

أصل إجاميل عدد الدول املشاركة. 
ذهبيات   3 بواقع  الكويتية  امليداليات  وجاءت 
الصني خالل  نجحت  بينام  وبرونزيتني،  وفضية 
البطولة يف بسط هيمنتها عىل املركز األول بعد 
أن حصدت 289 ميدالية متنوعة يف 40 رياضة 
استمرت  التي  البطولة  هذه  جدول  تضمنها 

فعلياتها عىل مدى 20 يوماً.

يوم ذهبي 
اآلسيوية  األلعاب  بطولة  الكويتية يف  االنطالقة 
الـ 18 كانت »ذهبية« بدرجة امتياز، حيث كان 
إحراز  مع  موعد  عىل  الرشيدي  منصور  الرامي 
البطولة  يف  للكويت  األوىل  الذهبية  امليدالية 
ضمن منافسات الرماية الـ »سكيت«، لتبدأ معه 

سلسلة االنتصارات الكويتية يف البطولة. 
اليوم وبذهبية  ذات  آخر يف  بطل  به  لحق  ثم 
الذي صادف 26  اليوم  أخرى جعلت من ذلك 
أغسطس يوماً ذهبياً للرياضة الكويتية، إذ أحرز 
املركز  الشطي  عيل  للكاراتيه  منتخبنا  العب 
ذلك  ليكون  كيلوغراماً،   67 فئة  ضمن  األول 

أحمد املسفر يحتفل مبيداليته

أعضاء منتخب الكويت يف الكاراتيه الذين شاركوا يف البطولة



اليوم بالتحديد هو املوعد لرفع إسم الكويت يف 
املراكز األوىل بالبطولة. 

ذهبية الفروسية 
الثالثة للكويت، فكانت يف رياضة  أما الذهبية 
الفروسية وقفز الحواجز، بعد أن احتل الفارس 
الجولة  منافسات  يف  األول  املركز  الخرايف  عيل 
النهائية، متفوقاً عىل القطري عيل بن خالد آل 
ثاين الذي أحرز املركز الثاين وامليدالية الفضية، و 
السعودي  رمزي الدهامي صاحب املركز الثالث 

وامليدالية الربونزية.

فضية وحيدة 
الكاراتيه أحمد  من جهته نجح العب منتخب 
اللعبة،  الثانية بهذه  امليدالية  املسفر يف إضافة 
ولكنها كانت هذه املرة فضية ضمن فئة ما دون 
املباراة  يف  خسارته  بعد  وذلك  وغراماً،  كيل  84
صاحب  هو  بذلك  املسفر  ليكون  ية،  النهائ

الفضية الوحيدة للكويت يف البطولة. 

برونزيتان 
اللتني  الربونزيتني  بامليداليتني  يتعلق  وفيام 
نصيب  من  األوىل  فكانت  الكويت،  هام  أحرزت
بطل ألعاب القوى عيىس الزنكوي يف منافسات 
رمي القرص، بعد أن حل ثالثاً بتحقيقه مسافة 
بذلك صاحب  ليكون  و9 سنتيميرتات،  59 مرتاً 

امليدالية الكويتية الوحيدة يف ألعاب القوى. 
بطلنا  نصيب  من  فكانت  الثانية،  الربونزية  أما 
من  )نوع  الكوراش  رياضة  يف  املرسي  حسني 
لرتفع  الجودو(،  للعبة  مشابه  القتالية  األلعاب 
تلك  ميداليات يف  إىل ست  الكويت  رصيد  من 
الساحات  كل  إىل  قوية  بعودة  املبرشة  الدورة 

واملحافل الرياضية. 
رفع  يف  انتظار  طول  بعد  أبطالنا  نجح  إذن 
علم الكويت مبختلف املراكز يف دورة األلعاب 
إحدى  يف  سنوات   4 كل  تقام  والتي  اآلسيوية، 

الكرة  وجه  عىل  األكرب  القارة  داخل  العواصم 
بالنسبة  أفضل  القادم  أن  ويبدو  األرضية، 
كل  تتوافر  عندما  سيام  ال  الكويتية،  للرياضة 

رشوط النجاح.

تاريخ حافل
بحصدها ست ميداليات يف هذه الدورة، تكون 
من  ميدالياتها  رصيد  رفعت  قد  الكويت  دولة 
كافة مشاركاتها يف نسخ دورة األلعاب اآلسيوية 
الرابعة  املرتبة  بذلك يف  لتحل  ميدالية،   84 إىل 

الوفد الكويتي خالل االفتتاح

عيىس الزنكوي عيل الخرايف

يمنــــع  لـــــم  الوقـــــت  ضيــــق 
التمثيــــل  مــــن  الريــاضييـــن 

للكويــت  المشــّرف 

رفــــع  بعــــد  إنطـالقـــة حقيقية 
اإليقاف الرياضي عن الكويت.. 

والقادم أفضل  

بني الدول العربية بعد كل من قطر، والبحرين، 
واململكة العربية السعودية.

من  اإلجاميل  الكويت  رصيد  أن  الواقع  ويف 
 )59( البحرين  من  كل  من  أعىل  العدد  حيث 
عنهام  تتخلف  أنها  إال   ،)55( والسعودية 
أحرزت  حيث  الذهبية،  امليداليات  بحساب 
و24  للبحرين   25 مقابل  ذهبية،   23 الكويت 

للسعودية.
أما التوزيع الكامل مليداليات الكويت، فهي 23 

ذهبية، و28 فضية، و33 برونزية.

 سمو األمير هنأ األبطال باألداء المشرف
حرص حرضة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح عىل مواكبة اإلنجازات الستة 

أواًل بأول، فكان كلام تحقق الفوز مبيدالية يبعث برسالة تهنئة اىل صاحبه، وذلك تقديراً منه ملا حققه 

أبطال الكويت يف تلك البطولة األسيوية، عىل اعتبار أن تتوجيهم ساهم يف رفع علم الكويت يف البطولة. 

النجاح  لهم  متمنياً  جاكرتا،  يف  أبطالنا  حققه  الذي  الريايض  باإلنجاز  التهنئة  رسائل  يف  سموه  وأشاد 

املستمر والتوفيق الدائم، وتحقيق املزيد من اإلنجازات الرياضية سواء بإسمهم شخصياً أو باسم الوطن. 
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 إفتتاح ممّيز وعودة بعد  56 عامًا

متّيز حفل افتتاح »آسياد جاكرتا 2018« بعروض فنية راقصة أبهرت الجميع وعكست التاريخ اإلندونييس، حيث توىل الرئيس اإلندونييس جوكو 

افتتاح األلعاب بحضور رفيع املستوى ضم رؤساء عدة دول وحكومات ووزراء ومسؤولني رياضيني، فضاًل عن رئيس املجلس األوملبي  ويدودو 

اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح.

وشكلت النسخة الثامنة عرشة عودة هذه البطولة إىل إندونيسيا بعد غياب دام 56 عاماً منذ عام 1962، وشارك فيها 17145 العباً والعبة وإدارياً 

من 45 دولة آسيوية، كام شهدت مشاركة موحدة لدولتي كوريا الشاملية والجنوبية.

وتخلل طابور العرض دخول الوفد الكويتي، حيث حمل بطل رمي القرص يف ألعاب القوى عيىس الزنكوي علم البالد.

وضمت الدورة 40 رياضة، بينها 32 من تلك الـ33 التي ستقام ضمن دورة األلعاب األوملبية 2020 يف طوكيو، ومنها املعروفة مثل كرة القدم 

وألعاب القوى وكرة السلة وسالح الشيش والرماية واأللعاب القتالية وغريها.

وتعد دورة األلعاب اآلسيوية ثاين حدث عاملي متعدد الرياضات من حيث الحجم بعد دورة األلعاب األوملبية، وأقيمت للمرة األوىل يف الهند عام 

1951، حيث شملت يف حينها ألعاب القوى، وكرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والغطس، وكرة املاء، والدراجات الهوائية، ورفع األثقال.

يذكر أن الدورة السابقة التي استضافتها جاكرتا عام 1962، شهدت مشاركة أقل من 1500 ريايض يف 13 لعبة فقط.



يعاين معظم الناس يف مراحل عمرية مختلفة من آالم الظهر ذات املنشأ املختلف، وعادة ما تكون هذه املعاناة مؤقتة 

نتيجة ظروف صحية معينة، ومن ثم رسعان ما تختفي بانتفاء األسباب التي أدت إليها عرب التشخيص والعالج الصحيحني.

غري أن هناك حاالت تستمر فيها املعاناة بصورة متواصلة إىل الحد الذي يعيق املريض عن القيام مبعظم األنشطة الروتينية 

التي كان ميارسها يف السابق.

من أبرز هذه الحاالت إصابات ديسك الظهر )االنزالق الغرضويف( التي متثل مشكلة خطرية ينبغي التعاطي معها مبنتهى 

الجدية والرسعة، وبطبيعة الحال فإن العامل األهم يف ذلك يكمن يف السلوكيات الخاطئة بالجلوس املتواصل لساعات 

الحركات  الغذايئ، أو بسبب  النظام  التوازن يف  الوزن، إضافة إىل عدم  خلف املكاتب، أو لوجود زيادة غري طبيعية يف 

الرسيعة والفجائية التي قد يقوم بها الشخص. 

التقدم في العمر والبدانة واإلصابات القوية وقلة الحركة من أهم أسبابه

أمراض الديسك أو »االنزالق الغضروفي«
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تعريف بديسك الظهر
يعرف  ما  الغرضويف  االنزالق  إصابات  أبرز  من 
 Raptured Disc, Herniated( بـديسك الظهر

 .)Disc
لكن ما هو ديسك الظهر؟ للتعرف عليه يجب أوالً 
التعرف عىل القرص الغرضويف الذي يفصل بني كل 
الفقري، ويحوي مادة هالمية  العمود  فقرتني يف 
لزجة ومهمته األساسية امتصاص الصدمات، وهو 
االنزالق  من  مينعه  خارجي  ليفي  بحزام  محاط 
والضغط عىل النخاع الشويك أو األعصاب الخارجة 
أبرز  من  الغرضويف  االنزالق  يعترب  وبالتايل  منه، 

اإلصابات التي يتعرض لها القرص.
ويحدث مرض الديسك عندما تربز املادة الهالمية 
الفقري  العمود  فقرات  الغرضويف بني  القرص  يف 
الجذور  عىل  ضغطاً  يسبب  ما  الخارج،  إىل 
الشعور  إىل  ويؤدي  الشويك  والحبل  العصبية 
باألمل والتنميل بالساقني أو الذراعني، وحدوث أمل 
الديسك  إصابات  أبرز  الظهر. وتحدث  شديد يف 
يف املنطقة الواقعة بني الفقرتني القطنيتني الرابعة 
إضافة  والرابعة،  الثالثة  والفقرتني  والخامسة، 
الفقرة العجزية األوىل، كام ميكن أن يحدث  إىل 

االنزالق يف العمود الرقبي والظهري.

أسباب االنزالق الغرضويف
مع التقدم يف العمر تتدهور حالة األقراص التي 
تفصل بني الفقرات لتصبح أقل مرونة، كام يطرأ 
اللزجة  الهالمية  املادة  عىل  الجفاف  من  نوع 
إصابة  أي  أن  ذلك  إىل  أضف  الغرضوف،  داخل 
األشياء  حمل  مثل  الشخص،  لها  يتعرض  قوية 
الثقيلة، أو التعرض لحادث عنيف، قد تؤدي إىل 
حدوث شقوق يف القرص، األمر الذي يتسبب يف 
بروزه وخروج املادة الهالمية لتشكل ضغطاً عىل 

األعصاب املحيطة.
كام تسبب زيادة الوزن عامل ضغط إضافياً عىل 
أسفل الظهر، يف حني أن قلة النشاط الحريك لدى 
عضالت  ضعف  إىل  تؤدي  البدينني  األشخاص 
أكرث  هؤالء  يجعل  الوقت، ما  مرور  مع  الظهر 

عرضة من غريهم لإلصابة بأمراض الديسك.

أعراض ديسك الظهر
الشعور  يبدأ  القرص،  يف  التهتك  يحدث  عندما 
باألمل الذي ينتج عن عوامل عديدة منها الوقوف 
تؤدي  قد  حني  يف  طويلة،  لفرتات  الجلوس  أو 
مامرسة الحركات االعتيادية مثل امليش واالنحناء 
عىل  الضغط  تزايد  بفعل  املشكلة  تفاقم  إىل 

القرص.
ومـن أبـرز أعراض الديسـك الشـعور بأمل شـديد 

مـع  يتفاقـم  والـذي  الظهـر  أسـفل  فقـرات  يف 
السـعال  حتـى  أو  املعتـادة  بالحـركات  القيـام 
بتشـنج  املصابـني  بعـض  يشـعر  القـوي، حيـث 
الظهـر عنـد االسـتيقاظ مـن النـوم يف الصبـاح، 
مقابـل نوع مـن االرتيـاح وتراجع الشـعور باألمل 

عنـد املـيش.
ميتد  رمبا  خطورة،  األكرث  الحاالت  بعض  ويف 
الشعور باألمل من أسفل الظهر إىل الفخذ والساق 
والقدم، مع شعور بالخدر والتنميل، تبعاً للعصب 
الواصل إىل أي من هذه املناطق، وهناك حاالت 
فقدان  إىل  ويؤدي  املرض  فيها  يتطور  قد  نادرة 

السيطرة عىل املثانة واألمعاء.

التشخيص والعالج 
مبرض  اإلصابة  تشخيص  املختص  للطبيب  ميكن 
الديسك من خالل إجراء صورة باألشعة البسيطة 
للظهر ليتبني من خاللها وجود كرس أو صدع أو 
الحاالت،  بعض  يف  موضعها  من  الفقرة  خروج 
بالرنني  أن يطلب أخذ صورة  للطبيب  كام ميكن 
املغناطييس )MRI( أو باألشعة املقطعية، أو ما 
 )CT Scan( املحوري  الطبقي  التصوير  يسمى 
أنه  حيث  العالج،  توجيه  بهدف  وذلك  للظهر، 
الغرضويف  االنزالق  وجود  من  يتأكد  أن  وبعد 

وحدته، يأيت دور العالج. 
أثبتت بعض الدراسات أن معظم إصابات الديسك 
ليست مزمنة وال تحتاج إىل تدخل جراحي، وأنه 
املتهتك  الديسك  القدرة عىل عالج  الجسم  لدى 
العادات  عن  االبتعاد  رشط  الوقت،  مرور  مع 
والنوم  والوقوف  امليش  يف  الخاطئة  والسلوكيات 

والحركة والجلوس.
وبالطبع فإن طرق العالج تختلف تبعاً لكل حالة 
عىل حدة، إذ هناك حاالت كثرية يتم فيها الشفاء 
الطبيب  ويكتفي  جراحي،  تدخل  أي  دون  من 
للعضالت  واملرخية  املسكنة  األدوية  بوصف 
الذي  الفيزيايئ  العالج  أو وصف  التامة،  والراحة 
يتضمن الكامدات الحارة ومتارين لتقوية عضالت 
لدى  الوزن  وإنقاص  والفخذين  والظهر  املعدة 

األشخاص البدينني.
أما الجراحة، فهي تجرى يف حاالت األمل الشديد 

وعند ترضر العصب أو الحبل الشويك. 

تقنيات حديثة
أمراض  لعالج  الحديثة  الجراحة  تقنيات  شهدت 
السنوات  يف  التطورات  من  الكثري  الديسك 
القليلة املاضية، فقد تحسنت الجراحات املصغرة 
وجراحة املنظار بصورة كبرية، وأصبحت الجراحة 
العمليات  من  الكثري  بإجراء  تسمح  املجهرية 
العظم  استئصال  مثل  الديسك،  بأمراض  الخاصة 
الغرضوف  وعالج  الشويك  النخاع  قناة  وتوسيع 
ميكن  التي  املنظار  جراحة  أيضاً  وهناك  املنزلق. 
استخدامها يف استئصال الديسك ومحتواه، حيث 
فتحة  حجم  تخفيف  يف  الجراحي  املنظار  يفيد 
ذاته  الوقت  يف  يحتاج  لكنه  الجراحية،  العملية 
املجهرية  الجراحة  فإن  ولذلك  فتحات،  عدة  إىل 

تتفوق عىل املنظار.
الديسك  تبخري جزء من  الليزر فيستخدم يف  أما 

لتخفيف الضغط يف الداخل.
إدخال  أيضاً  الغرضويف  االنزالق  ومن طرق عالج 
حيث  املالحة،  بأسلوب  تعمل  حرارية  قسطرة 
مكان  وتبحث عن  الداخل  إىل  القسطرة  تنطلق 
الفاصل بني فقرتني حتى تصل  القرص  الربوز يف 
البارز  الديسك  من  الجزء  بتبخري  وتقوم  إليه 

فتخفف الضغط يف املكان.

نصائح ال بد منها
هناك الكثري من السلوكيات التي ميكن أن تساعد 
تهتك  إىل  تؤدي  إلصابات  التعرض  من  الحد  يف 

األقراص بني الفقرات.
بانتظام،  الرياضة  مامرسة  السلوكيات  تلك  ومن 
واالبتعاد قدر اإلمكان عن الجلوس لفرتات طويلة 
وتبديل وضعية الجلوس، وامليش والحركة كل 30 

دقيقة للحفاظ عىل مرونة األعضاء.
ولعل األهم هنا هو مراقبة الوزن والحفاظ عىل 
تناسبه مع حجم الجسم يك ال يتم الضغط عىل 
الفقرات. أما بالنسبة ملن تقتيض طبيعة عملهم 
ل أن يكون  الجلوس عىل الكريس لساعات، فُيفضَّ
الضغط  يخف  يك  كبرياً  للخلف  الكريس  ميالن 
عىل العمود الفقري، كام أن التعّود عىل الوقوف 
تجنب  عىل  يساعد  منتصب  والظهر  وامليش 
والسباحة  الرسيع  امليش  إىل  إضافة  اإلصابة، 
الرياضات  أفضل  تعد  التي  الدراجة  وركوب 

للحفاظ عىل عضالت الظهر قوية. 

إزالــة  أو  الشــفط  أو  التبخيــر  أو  الحقــن  هــي  العــالج  طــرق  أحــدث 
محــدودة تدخــل  بعمليــات  الغضــروف 

الســباحة وممارســة الرياضــة ومراقبــة الــوزن مــع غــذاء متــوازن تســاعد 
فــي تجنــب االنــزالق



تعيش األمة اإلسالمية هذه األيام إرشاقة سنة هجرية جديدة، وإطاللة عام مبارك بإذن الله، إذ يحتفل املسلمون يف كل عام 

بالسنة الهجرية، والتي تصادف اليوم األول من شهر محرم، ويف هذا اليوم تعلن الكثري من الدول العربية واإلسالمية العطلة 

الرسمية، ويتبادل املسلمون بهذا اليوم التهاين، ويتمنون لبعضهم البعض دوام الصحة والعافية.

ومل تكن هجرته عليه الصالة والسالم من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة كأي هجرة حدثت من قبل أو ستحدث من بعد، بل إنها 

هجرة فريدة من نوعها، وهذا ما حدا بأمري املؤمنني عمر بن الخطاب بأن يتخذ من حادثة الهجرة النبوية منطلقاً للتاريخ العريب 

الهجري، وبإجامع من الصحابة الكرام عىل ذلك.

رسالة سامية 

والهجرة النبوية مل تكن هروباً من معركة أو فراراً من مواجهة، بل كانت تجسيداً للجهاد وترسيخاً لقواعد اإلميان، ومل تكن طلباً 

للراحة واالستجامم، وال حرصاً عىل الحياة، بل كانت استجابًة ألمٍر رباين الستئناف الحياة اإلسالمية، وارتفاعاً وتنزهاً عن العروض 

الدنيوية.

فكانت هجرته صىل الله عليه وسلم بعيدة عام يزعمون من الرغبات يف االستيالء عىل أرض، أو قهراً لشعب أو استغالاًل لرثواته، 

وإمنا لهدف ساٍم متثل يف إعالء كلمة الله سبحانه وتعاىل وتطبيق حكم الله يف األرض، وتحقيق العدالة بني الناس، وإيصال الحقوق 

للمظلومني وكف أيدي الظاملني.

دروس وعبر

الهجرة النبوية 
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أعداء النبي 
املجرمني  أساليب وطرق  تنوعت وتباينت  وقد 
يف  وسلم  عليه  الله  صىل  النبي  أعداء  من 
بتسليط  ثم  واإلغراء،  الوعد  بحيلة  مقاومته، 
الذي  الدينء،  بالتآمر  ثم  والسفهاء،  الغوغاء 
انتهى إىل اإلجامع عىل اغتياله، فبهذا القدر من 
وميكر  ميكرون  ولكنهم  كانوا  والخديعة  املكر 
العزيز:  كتابه  يف  وجل  عز  الله  قال  كام  الله 
لُِيْثِبُتوَك أَْو َيْقُتُلوَك  }َوإِْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُرواْ 
َخرْيُ  َوالّلُه  الّلُه  َومَيُْكُر  َومَيُْكُروَن  ُيْخِرُجوَك  أَْو 

اْلاَمِكِريَن{ ]األنفال:30[.
عرش  الثالث  العام  من  األول  ربيع  شهر  ففي 
من  عليه  الله  صىل  النبي  خرج  البعثة،  من 
فيها ثالث  أقام  أن  بعد  بإذن ربه  مكة مهاجراً 
عىل  إليه  ويدعو  ربه  رسالة  يبلغ  سنة  عرشة 
بصرية، ويتحمل العبء الثقيل يف سبيل الدعوة 
قريش  من  يجد  ومل  كلمته،  وإعالء  الله،  إىل 
الرفض لدعوته واإلعراِض عنها  وأكابرهم سوى 
الله عليه وسلم  واإليذاِء الشديد للرسول صىل 

ومن آمن به.

تضحيات عظيمة 
واتضحت  اآليات،  ظهرت  الحدث  هذا  ففي 
وتصديقاً  تأييداً  املعجزات،  وتضافرت  البينات، 
ما  مع  وسلم،  عليه  الله  صىل  محمد  برسالة 
عظيمة،  تضحيات  من  الحدث  هذا  واكب 
وبلده  أهله  ترك  بأن  الكريم  نبينا  فقد ضحى 
وماله وأحب البقاع إليه ليعلن لألمة جمعاء أن 
التضحية بداية النرص، بعد أن تحمل املشقات، 

وتجاوز العقبات.
كام ظهرت تضحية رجل الهجرة الثاين أبو بكر 
الحدث، حيث  عنه يف هذا  الله  الصديق ريض 
بنفسه  وسلم  عليه  الله  الله صىل  رسول  فدى 
وماله وأهله، مع معرفته مبقدار الرضر واألذى 
وأهله،  نفسه  يف  املرشكني  من  سيلحقه  الذي 
وولده وماله، فآثر مرافقة الحبيب ألن املرء مع 
الله يف  أنزل  التضحية  فلام عظمت  من أحب، 
وُه َفَقْد َنرَصَُه  شأن صاحبها قرآناً يتىل: }إاِلَّ َتنرُصُ
ُهاَم  إِْذ  اْثَننْيِ  َثايِنَ  َكَفُرواْ  الَِّذيَن  أَْخَرَجُه  إِْذ  الّلُه 
يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبِه الَ َتْحزَْن إِنَّ الّلَه َمَعَنا 
َفأَنزََل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد لَّْم َتَرْوَها 
الّلِه  وََكِلَمُة  ْفىَل  السُّ َكَفُرواْ  الَِّذيَن  َكِلَمَة  َوَجَعَل 

ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم{ ]التوبة:20[.

التوكل عىل الله 
الهجرة  هذه  من  املستفادة  الدروس  ومن 
األخذ  بني  الجمع  رضورة  السامية  النبوية 
عرب  وذلك  الله،  عىل  التوكل  وحسن  باألسباب 
املضار  دفع  يف  الله  عىل  القلب  اعتامد  صدق 
يعطي  ال  بأنه  اإلميان  وتحقيق  املنافع،  وجلب 
إال الله وال مينع إال الله وال يرض وال ينفع سواه، 
َمْخَرًجا  لَُّه  َيْجَعل  اللََّه  َيتَِّق  }َوَمن  تعاىل:  لقوله 
ْل  )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب . َوَمن َيَتَوكَّ
َقْد   . أَْمرِِه  َبالُِغ  اللََّه  إِنَّ   . َحْسُبُه  َفُهَو  اللَِّه  َعىَل 

ٍء َقْدرًا )3({ ]الطالق[. َجَعَل اللَُّه لُِكلِّ يَشْ
ولقد كان النبي صىل الله عليه وسلم يف رحلة 
بنرصه  واثقاً  ربه  عىل  متوكاًل  الرشيفة  الهجرة 
يعلم أن الله كافيه وحسبه، ومع ذلك مل يكن 
الذي  املتواكل  باملتهاون  وسلم  عليه  الله  صىل 
أعد خطة  إنه  بل  األمور عىل غري وجهها،  يأيت 

محكمة ثم قام بتنفيذها بكل رسية وإتقان.

القدوة واألمل 
الله عليه وسلم روح  الله صىل  مل يفقد رسول 
األمل يف أي لحظة من لحظات حياته، حتى يف 
هذه الرحلة الخطرة، وهو يخرج من مّكة بهذه 
عىل  يأمن  ال  الرأس،  مطلوب  وهو  الطريقة، 
حياته وال عىل حياة أصحابه، إذا به يبرش رساقة 
عىل  أو  قريش  عىل  اإلسالم  بظهور  فقط  ليس 
العرب، بل وبسقوط عرش كرسى تحت أقدام 
املسلمني، وأَْخذ كنوز كرسى غنيمة، "َكأيَنِّ ِبَك َيا 

رُسَاَقُة َتْلَبُس ِسواَرْي ِكرْسَى".
القائد  أن  الرحلة كيف  لنا يف هذه  أوضح  كام 
العظيم صىل الله عليه وسلم كان يعيش معاناة 
شعبه، يهاجر كام يهاجرون، يتعب كام يتعبون، 

يحزن كام يحزنون، يعيش معهم حياتهم بكل 
للمسلمني  لريسم  وتضحيات،  آالم  من  فيها  ما 
طريقاً عملياً لبناء األمة، طريق يف مقدور عموم 

املسلمني.

التقويم الهجري ورأس السنة الهجرية 
مل يكن معموالً بالتاريخ الهجري السنوي يف أول 
الخطاب  بن  عمر  خالفة  كانت  حتى  اإلسالم، 
الرابعة  أو  الثالثة  السنة  ففي  عنه،  الله  ريض 
من خالفته ريض الله عنه كتب إليه أبو موىس 
األشعري ريض الله عنه يقول له: "إنه يأتينا منك 
ُكُتًبا ليس لها تاريخ"، فجمع عمر الصحابة ريض 
الله عنهم فاستشارهم، فيقال: إن بعضهم قال: 
أرِّخوا كام تؤّرخ الفرُس مبلوكها، وكلام هلك ملك 
ذلك،  الصحابة  فكره  بعده،  َمْن  بوالية  أرَّخوا 
فقال بعضهم: أرّخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك 
أيًضا، فقال بعضهم: أرّخوا من مولد النبي صىل 
الله عليه وسلم، وقال آخرون: من مبعثه، وقال 
آخرون: من مهاجره، فقال عمر ريض الله عنه 
إن الهجرة فرَّقت بني الحق والباطل، فأرِّخوا بها، 

فأرَّخوا من الهجرة، واتفقوا عىل ذلك.
السنة،  ابتداء  يكون  شهر  أي  من  تشاوروا  ثم 
فقال بعضهم: من رمضان ألنه الشهر الذي ُأنزل 
فيه القرآن، وقال بعضهم: من ربيٍع األول ألنه 
الشهر الذي قدم فيه النبي صىل الله عليه وسلم 
املدينة مهاجراً، ليختار الصحابة بأن يكون من 
املحرم ألنه شهر حرام ييل ذا الحجة الذي يؤدي 
فيه املسلمون حجهم الذي به متام أركان اإلسالم 
والذي كانت فيه بيعة األنصار للنبي صىل الله 
ابتداء  عليه وسلم والعزمية عىل الهجرة، فكان 

السنة اإلسالمية الهجرية من الشهر املحرم.

َأْو  َيْقُتُلــوَك  َأْو  ِلُيْثِبُتــوَك  َكَفــُروْا  ِذيــَن  الَّ ِبــَك  َيْمُكــُر  }َوِإْذ  تعالــى:  قــال 
اْلَماِكِريــَن{ َخْيــُر  َوالّلــُه  الّلــُه  َوَيْمُكــُر  َوَيْمُكــُروَن  ُيْخِرُجــوَك 

ِذيــَن َكَفــُروْا َثاِنــَي  قــال تعالــى: }ِإالَّ َتنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه الّلــُه ِإْذ َأْخَرَجــُه الَّ
اْثَنْيــِن ِإْذ ُهَمــا ِفــي اْلَغــاِر ِإْذ َيُقــوُل ِلَصاِحِبــِه اَل َتْحــَزْن ِإنَّ الّلــَه َمَعَنــا َفَأنــَزَل 

ــْم َتَرْوَهــا{ ــَدُه ِبُجُنــوٍد لَّ الّلــُه َســِكيَنَتُه َعَلْيــِه َوَأيَّ

هجــرة الرســول صلــى اللــه عليه وســلم شــملت أســمى معانــي التضحية 
والفــداء لنصرة اإلســالم 



12 قمرًا جديدًا

نظارات للقراءة 
خالل التنقل

وجد علامء الفلك 12 قمراً جديداً يدورون حول 
كوكب املشرتي، 11 منهم يدورون يف نفس اتجاه 
األقامر امُلكتشفة سابقاً، يف حني أن القمر الثاين 

عرش يدور يف مسار تصادمي قاتل.
هذه األقامر الـ12 وجدها عامل الكواكب سكوت 
يف  للعلوم  كارنيغي  معهد  من  وزمالؤه  شيبارد 
واشنطن بينام كانوا يبحثون عن كوكب مفرتض 
ميكن أن يكون موجوداً خارج مدار نبتون، حيث 
الشمس  حول  تتحرك  األجسام  عرشات  وجدوا 
بنفس معدل املشرتي، وأكدت مالحظات املتابعة 
األقامر  من  إثنان  ومنها  ومداراتها،  األقامر  أنها 
الداخلية يدوران يف نفس اتجاه كوكب املشرتي، 
يف  الكوكب  حول  تدور  خارجية  أقامر  وتسعة 
االتجاه املعاكس، إضافة اىل مسافر غريب واحد.

هذه  فإن  األخري،  باستثناء  للجميع  وبالنسبة 
الحركات طبيعية ألقامر املشرتي، والتي أصبحت 
ذلك  أن  العلامء  ويعتقد  للغاية،  ضخمة  اآلن 

عالج مرض الحركة أثناء تواجد الناس يف وسائل 
النقل.

تسميتها  تم  التي  النظارات  وتستخدم 
وهي  الداخلية،  الحلقة  تقنية   ،”Seetroën“
يتحرك  سائل  بداخلها  حلقات  أربع  من  مؤلفة 
التخلص  عىل  الدماغ  ملساعدة  الحلقة  داخل 
تفتيت  ألن  ذلك  والغثيان،  االرتباك  مشاعر  من 
أنه  يفرتض  العدسات  داخل  السائل  وتقطيع 
الشخص  أعني  تراه  ما  مبطابقة  للدماغ  يسمح 
تعمل  حيث  الداخلية،  آذانه  به  تشعر  ما  مع 
وحركات  زاوية  محاكاة  طريق  عن  النظارات 

األفق حتى يتطابق موضع السائل مع ما تكتشفه 
األذن الداخلية.

املوضة  تشبه  ال  النظارات  أن  من  الرغم  وعىل 
وهي تبدو كيشء من رواية الخيال العلمي، إال 
أن املرء قد يكون قادراً عىل التغايض عن شكلها 
التقيؤ  التخلص من مشكلة  يعني  كان ذلك  إذا 

أثناء السفر ملسافات طويلة.
وخالل االختبارات، نجحت النظارات يف نحو 95 
باملئة من الحاالت واستطاعت مساعدة الشخص 
عىل تخطي الغثيان والدوخة بعد 10 دقائق من 

ارتدائها.

القراءة  الناتج عن  والدوخة  الغثيان  ميثل مرض 
أخرى  نقل  وسيلة  أي  أو  السيارة  تحرك  خالل 
غري  أسبابه  تزال  ال  وقت  يف  للكثريين،  مشكلة 
البعض  يعتقد  الذين  للعلامء  بالنسبة  واضحة 
ملعلومات  الدماغ  اكتشاف  عن  ناتج  أنه  منهم 
شيئاً  نقرأ  عندما  ولذلك  الحركة،  أثناء  متناقضة 
تخربنا  أن  املرجح  من  السيارة،  يف  وجودنا  أثناء 
أعيننا أننا ثابتون بينام تشعر آذاننا الداخلية بأن 

أجسامنا تتحرك.
هذه  أن  يبدو  األسباب،  عن  النظر  وبغض 
املشكلة وجدت حاًل سهاًل يختلف عن مضادات 
ارتداء  حتى  أو  الزنجبيل  حبوب  أو  الهيستامني 
بارتداء  يتمثل  الحل  وهذا  الضغط،  أساور 

نظارات مليئة بالسوائل.
إحدى  يف  والباحثني  املهندسني  فريق  قام  فقد 
بتصميم  الفرنسية،  السيارات  تصنيع  رشكات 
بهدف  لها  والرتويج  بالسوائل  مليئة  نظارات 

قرص  من  تتكون  الداخلية  األقامر  أن  إىل  يعود 
الكوكب  حول  يدور  الذي  والغبار  الغاز  من 
وهو  الشميس،  للنظام  األوىل  األيام  يف  العمالق 
الشمس،  حول  الكواكب  تشكل  بكيفية  شبيه 
عبارة عن صخور  الخارجية  األقامر  كانت  ورمبا 
أكرث مام  اقرتبت  التقاطها عندما  تم  فضاء حرة 
باالتجاه  املعاكس  مدارها  تعيني  وتم  ينبغي، 

الذي اقرتبت منه من املشرتي.
لكن قمراً واحداً كرس القالب، هو الصخرة التي 

يطلق عليها الفريق اسم Valetudo، وهو صغري 
يف  ويدور  فقط،  واحد  كيلومرت  بعد  عىل  ويقع 
جانب  إىل  ولكن  املشرتي،  دوران  اتجاه  نفس 

األقامر البعيدة التي تدور بالعكس.
 Valetudo نتيجة لذلك، من املحتمل أن يصطدم
بواحد أو أكرث من األقامر األخرى يوماً ما، وبالتايل 
ال يزال الباحثون يحسبون متى، لكنهم يتوقعون 
سنة  ومليار  مليون   100 بني  ما  وقت  يف  حدوه 

من اآلن.
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اأحداث تاريخية هامة �شهدتها الك�يت على مر ال�شنين، وقد حر�شت مجلة »الك�يتي« منذ �شدورها 

على ت�شجيل هذه الأحداث في اإ�شداراتها، بهدف ت�ثيقها ليع�د اليها الباحث�ن والدار�ش�ن.

واأ�شحت هذه الأحداث جزءًا من التراث، وه� معين لين�شب من الإنجـــازات...

ومادام الإن�شان ه� الذي ي�شنع هذه الأحداث، وه� الذي يكتب التاريخ، فاإن »ذاكرة الك�يتي« ت�شجل 

بهذه اللقطات الم�ش�رة تاريخ تلك الأحداث لتبقى خالدة خل�د الك�يت.

متدربون في ور�صة 

ق�صم التدريب الفني 

التابعة لل�صركة. 

هي طاحونة كبيرة قطرها نحو اأربعة اأمتار يدورها الحمار 

اأو البغل، ويو�صع بمنت�صف الرحاة ال�صم�صم اأو الحبوب 

لطحنها. 

َكاْرَقة: 

اإحدى محطات مجلد 1982

�صخ مياه البحر 

لأغرا�س التبريد 

في ال�صعيبة.

جانب من 

الأن�صطة 

ال�صيفية في 

مركز الحبارى. 




