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قصي ناصر العامر

فــي البدايــة، أتقــدم إلــى اإلخــوة العامليــن فــي شــركة نفــط الكويــت، الزميــالت 

والزمــالء األعــزاء، بخالــص التهانــي بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك، أعاده 

اللــه تعالــى علــى كويتنــا الحبيبــة وعلــى المســلمين جميعــاً بالخيــر والبركــة، 

وتقبــل اللــه منــا ومنكــم الصيــام والقيــام وصالــح األعمــال، وجعلنــا وإياكــم مــن 

الفائزيــن فيــه بالمغفــرة والرحمــة والعتــق مــن النــار.

ــم العمــل بجــد  ــت خــالل الشــهر الكري وكالعــادة، تواصــل شــركة نفــط الكوي

ونشــاط فــي جميــع مشــروعاتها وعملياتهــا بمختلــف المناطــق ومواقــع اإلنتاج، 

وتســتمر كذلــك أعمالهــا وأنشــطتها وفعالياتهــا بكافــة اإلدارات واألقســام، وذلــك 

مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا مــن النفــط والغــاز تجــاه الكويــت، وعمالئهــا علــى 

المســتويين اإلقليمــي والعالمــي، مــن دون تأثــر بســبب طبيعــة شــهر الصــوم.

ويبــذل العاملــون فــي الشــركة جهــوداً كبيــرة ومضاعفــة فــي مناطــق العمليــات، 

ومختلــف أماكــن العمــل األخــرى، خــالل شــهر رمضــان، حتــى ال تتأثــر معــدالت 

اإلنتــاج مــن النفــط والغــاز، فــال مجــال عندهــم للراحــة والدعــة، حيــث 

يضطلعــون بمهمــة ليســت ســهلة، تتمثــل فــي تأميــن مــورد الدخــل الرئيســي 

للبــالد والحفــاظ عليــه، مــن أجــل تحقيــق التنميــة والتقــدم والرخــاء للكويــت 

وشــعبها، وكذلــك المحافظــة علــى ســمعة نفــط الكويــت وريادتهــا بيــن 

ــة. الشــركات العالمي

كمــا تــزداد الفعاليــات واألنشــطة التــي تقيمهــا الشــركة بمناســبة الشــهر 

ــرآن  ــي حفــظ الق ــة ف ــن المســابقات الديني ــد م ــث تنظــم العدي ــل، حي الفضي

الكريــم واألحاديــث النبويــة، وحمــالت إفطــار الصائــم، وتصــدر كتّيبــات 

ــان،  ــة برمض ــة واألذكار الخاص ــن األدعي ــد م ــى العدي ــوي عل ــات تحت ومطبوع

ــر. ــا الكثي ــوم، وغيره ــول الص ــة ح ــح طبي ونصائ

والحقيقــة أن العمــل بالشــركة خــالل هــذا الشــهر المبــارك ال يكــون كباقــي أيــام 

ــه  ــوم ب ــذي تق ــدور المســؤول ال ــى ال ــك إل ــل يتضاعــف، ويرجــع ذل الســنة، ب

نفــط الكويــت لخدمــة أفــراد المجتمــع الكويتــي ونهضتــه.

ــن فــي الشــركة  ــع العاملي ــى جمي ــة خاصــة إل ــي أتوجــه بتحي ــا، فإنن ومــن هن

علــى كل الجهــود المضاعفــة التــي يبذلونهــا فــي مختلــف مواقــع العمــل وهــم 

صائمــون، وأدعوهــم إلــى المزيــد مــن العمــل الجماعــي الــذي ينعكــس لصالــح 

الشــركة والقطــاع النفطــي والكويــت بأســرها.

وفي الختام.. مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده. 
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مضاعفة العمل 



تتشـابه مظاهـر االحتفـال والبهجـة بحلـول شـهر رمضـان المبـارك، 

وكذلـك العـادات والتقاليـد المتبعـة خالله، في معظـم الدول العربية 

واإلسـالمية. 

ويتسـابق المسـلمون في هذا الشـهر الفضيل على الطاعات وفعل 

الخيـرات، وأداء الصلـوات فـي أوقاتهـا واإلكثـار مـن النوافـل وقيـام 

الزكـوات والصدقـات، وصلـة  القـرآن الكريـم وإخـراج  الليـل، وقـراءة 

األرحـام، كـي يفـوزوا بمغفـرة اللـه تعالى ورحمته والعتـق من النيران.  

والكويـت شـأنها شـأن غيرهـا مـن الـدول العربيـة تمتلـك تراثـًا مميـزًا 

يحمـل طابعـًا خاصـًا، وعلـى الرغـم مـن أن بعـض عـادات وطقـوس 

شـهر رمضـان فـي الكويـت ال تختلـف كثيـرًا عمـا يجـري فـي معظـم 

األقطـار العربيـة، مثـل التجمـع أول أيـام الشـهر الفضيـل فـي بيـت 

العـود “كبيـر العائلـة” وإقامـة موائـد الرحمـن واإلفطـار علـى صـوت 

المدفـع، فإنهـا تتميـز بالعديـد مـن المظاهـر التراثيـة القديمـة التـي 

تحـرص جميـع األسـر علـى إحيائهـا، رغـم العديـد مـن التغّيـرات التـي 

و”القرقيعـان”،  القريـش”،  “يـوم  مثـل  الزمـن  بمـرور  عليهـا  طـرأت 

الديوانيـات. والتـزاور فـي 

مجلـة “الكويتـي” تصحبكـم فـي جولـة رمضانيـة، نتعـرف مـن خاللهـا 

علـى بعـض العـادات والتقاليـد الكويتيـة والعربية المتوارثـة من اآلباء 

واألجـداد، وكذلـك طقـوس االحتفـال بالشـهر الكريم. 

يوم القريش.. مدفع اإلفطار.. أبو طبيلة.. الغبقات.. 

الديوانيات.. القرقيعان.. الفوانيس

عادات وتقاليد رمضانية 
متوارثة.. احتفاًء بالشهر الكريم

2
أبريل  2022 العدد )1436(



يوم القريش 
يصـادف آخر أيام شـهر شـعبان اسـتعداداً لبدء 

صيـام رمضان، حيث يتجمـع الجريان واألصدقاء 

عـىل مائـدة واحـدة، كل منهـم يـأيت بطبـق أو 

أكـر حسـب املسـتطاع، ويكـون مـكان التجمع 

يف املنـزل أو يذهبـون إىل بيـت كبـري العائلـة، 

أو أن تكـون نزهـة خلويـة قريبـة مـن الديـرة 

لالحتفـال بقدوم الشـهر الفضيـل، وجاءت تلك 

الفكـرة لالسـتفادة مـن جميـع األطعمـة قبـل 

بـدء الصـوم مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى 

لاللتقـاء بباقـي أفـراد العائلـة، وال تـزال هـذه 

 العـادة موجـودة لـدى بعـض األرس حتـى اآلن.

مدفع اإلفطار
عـىل الرغـم مـن التطـور الـذي تشـهده الحياة، 

فـإن مدفـع اإلفطـار ظـل تقليداً سـنوياً وسـمة 

مهمـة يف هـذا الشـهر الفضيـل، منـذ أطلقـت 

أوىل قذائفـه عـام 1907، يف عهـد الشـيخ مبارك 

الصبـاح )حكـم البـالد منـذ 1896 إىل 1915(.

وقـد ظـل املدفـع ينطلـق مـن موقعـه يف قـر 

السـيف “قـر الحكـم” الواقـع مبنطقـة رشق 

عـىل شـارع الخليـج العـريب، قبـل أن ينتقـل إىل 

محافظـة  يف  نايـف  قـر  يف  الجديـد  موقعـه 

العاصمـة عـام 1953، وكان األوالد يجتمعـون 

اإلفطـار  مدفـع  بانطـالق  لالحتفـال  يوميـاً 

وتعـرف “بالـواردة” صـوت طلقـة املدفـع قبيل 

املغـرب. أذان 

وبدأ اسـتخدام مدفـع اإلفطار خـالل رمضان يف 

مـر، ثـم انتقـل إىل مـدن الشـام الكـرى مثل 

دمشـق والقـدس، وبغداد.

وهنـاك روايـات عـدة لنشـأة القصـة يف مـر، 

األوىل تفيـد بـأن إطـالق مدفـع رمضـان بـدأ يف 

عـر دولـة املامليـك الرجيـة )الرشاكسـة( عام 

السـلطان خـو شـقدم،  أثنـاء حكـم  865 هــ، 

حيـث أرادوا اختبـار صالحيـة أحـد املدافع عند 

غـروب شـمس أول أيـام رمضـان، فظـن النـاس 

أنـه تقليـد جديـد بـدأه السـلطان للتنبيـه إىل 

موعـد اإلفطـار، فتوجهـوا إىل قـره بالقلعـة، 

ووجهـوا لـه الشـكر عـىل األمـر، فقرر اسـتمرار 

إطـالق املدفـع طـوال الشـهر الكريـم.

أمــا الروايــة الثانيــة، فتقــول إن إطــالق مدفــع 



رمضــان بــدأ يف مــر إبــان حكــم محمــد عــي 

باشــا مؤســس مــر الحديثــة عــام 1805، 

حيــث أراد تجربــة أحــد املدافــع الــذي وصــل 

ــام  ــا يف ســاعة الغــروب أول أي ــه مــن أملاني إلي

أن  بعــد  التقليــد  اســتمرار  فقــرر  رمضــان، 

مــن املريــن،  قبــوالً واستحســاناً  صــادف 

بينــام تشــري الروايــة الثالثــة إىل أن هــذا التقليد 

بــدأ يف عهــد الخديــوي إســامعيل، عنــد صيانــة 

ــة  ــه قذيف ــت من ــث انطلق ــع، حي ــد املداف أح

عــىل ســبيل الخطــأ، وقــت الغــروب، أول أيــام 

ــت  ــة إســامعيل بن ــرية فاطم رمضــان، وأن األم

ــد أن  ــع بع ــتمرار املدف ــرت باس ــوي، أم الخدي

ــن. ــد املري ــول عن ــادف القب ص

ويعتــر عــي بــن عقــاب بــن عــي الخزرجــي 

ــت.  ــان يف الكوي ــع رمض ــق مدف ــن أطل أول م

ويتــوىل الجيــش الكويتــي إحضــار هــذا املدفــع 

إىل قــر نايــف قبــل رمضــان املبــارك بيومــن، 

ويقــوم عــىل مدفــع رمضــان ضابــط و3 جنــود، 

ــد  ــور بع ــام الجمه ــه أم ــر أبواب ــح الق ويفت

حتــى  املحــي(  )بالتوقيــت  العــر  صــالة 

يشــاهدوا لحظــة إطــالق املدفــع معلنــاً لحظــة 

اإلفطــار.

أبو طبيلة
شـخصية رمضانيـة كانت معروفـة فيام مىض يف 

الكويـت ولقب بذلـك ألنه كان يحمـل “طبلة” 

يـرب عليهـا وهـو ينشـد ويدعو أثنـاء تجواله 

لتنـاول  النـاس  إليقـاظ  والفرجـان  األحيـاء  يف 

السـحور، و”طبيلة” يف اللهجـة الكويتية تصغري 

لكلمـة “طبلـة” وكان “أبـو طبيلـة” يـأيت قبـل 

لربـات  الفرصـة  لتتـاح  كافيـة  مبـدة  اإلمسـاك 

البيـوت لتحضـري وجبـة السـحور. 

يف  املنـازل  عـىل  يطـوف  طبيلـة”  “أبـو  وكان 

منطقـة يتفـق عليهـا مع زمـالء له لئـال تتداخل 

مهامهـم فيـام بينهـم وكان يسـري عـىل قدميـه 

مسـافات طويلـة مناديـا “ال إلـه إال الله محمد 

رسـول الله.. السـحور يرحمكم الله” وشـخصية 

الـدول  معظـم  يف  موجـودة  طبيلـة”  “أبـو 

مسـامها  اختـالف  مـع  واإلسـالمية  العربيـة 

ومنهـا “املسـحرايت”، واألهازيـج التـي يرددهـا، 

لكنهـم متفقـون يف عبارة “اصحى يـا نايم وحد 

الدايـم”، وكان أهـل الفريـج أو الحـي يقدمون 

ألبـو طبيلـة ما تيرس نظري جهـده مثل القمح أو 

السـكر أو األرز أو املال وكان األطفال والشـباب 

يخرجـون وراءه يـرددون األغـاين واألناشـيد. 

التاريـخ  بـدء  مـع  الوظيفـة  تلـك  وبـدأت 

مـؤذن  أول  ربـاح،  بـن  بـالل  وكان  اإلسـالمي، 

يف اإلسـالم، اعتـاد أن يخـرج قبـل صـالة الفجـر 

مبهمـة  يقومـا  يك  كلثـوم،  أم  ابـن  بصحبـة 

إيقـاظ النـاس، فـكان األول يطـوف بالشـوارع 

والطرقـات مؤذنـاً طوال شـهر رمضـان، فيتناول 

النـاس السـحور، يف حـن ينـادي الثـاين، فيمتنع 

الطعـام. تنـاول  عـن  النـاس 

وقصـة املسـحرايت بـدأت يف مر منـذ ما يقرب 

ميالديـة،   853 عـام  وتحديـًدا  قرنـاً،   12 مـن 

وايل  وكان  مـر،  إىل  املسـحر  مهمـة  انتقلـت 

مـن  أول  عقبـة،  بـن  إسـحاق  العبـايس،  مـر 

طـاف شـوارع القاهـرة، ليـاًل يف رمضـان إليقاظ 

أهلهـا لتناول طعام السـحور، فقـد كان يذهب 

يف  العسـكر  مدينـة  مـن  قدميـه  عـىل  سـائراً 

العـاص،  بـن  عمـرو  جامـع  إىل  الفسـطاط، 

بالسـحور. النـاس  وينـادي 

مسحرايت ونفار
ومنـذ مـا يقـرب مـن ألـف عـام، وتحديـداً يف 

عـر الدولـة الفاطميـة، أمر الحاكـم بأمر الله، 

النـاس أن ينامـوا مبكـراً بعـد صـالة الرتاويـح، 

ويدقـون  املنـازل  عـىل  ميـرون  الجنـود  وكان 

أبوابهـا ليوقظـوا املسـلمن للسـحور، حتـى تـم 

تعيـن رجـل للقيـام بتلـك املهمة، أطلقـوا عليم 

بعصـا  األبـواب  يـدق  كان  “املسـحراىت”،  اسـم 

يحملهـا قائـاًل: “يـا أهـل اللـه قوموا تسـحروا”.

مـرور  مـع  تندثـر  املسـحرايت  مهنـة  وكادت 

الوقـت إىل أن جـاء الظاهـر بيـرس الـذي عمل 

عـىل إحيائهـا مـرة أخرى وعـن أشـخاصاً للقيام 

بهـذه املهمـة، وبعـد ذلك شـهدت تطـوراً كبرياً 

املسـتخدمة  واألهازيـج  واألناشـيد  أدواتهـا  يف 

إليقـاظ الناس. 

ومـع التطـور التكنولوجـي، وظهـور التلفزيـون 

والراديـو، اندثرت مهنة املسـحرايت، ويف محاولة 

لجـذب االنتبـاه إليـه، قـام املسـحرايت بتدويـن 

أسـامء كل مـن يرغـب يف النداء عليـه إليقاظه.

النفـار  يسـري  مر بالضبـط  يف  وكاملسـحرايت 
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)الشـخص الذي يسـتخدم آلة النفخ( يف شـوارع 

املغـرب خـالل الشـهر الكريم إليقاظ املسـلمن 

مالبـس  منهـم  كل  ويرتـدي  السـحور،  عـىل 

تراثية مغربية شـعبية وهـي عبـارة عـن قبعـة، 

غنـدورة )سـرتة مغربيـة(، وزوج مـن النعـال.

ديوانيات وغبقات
ومـن العـادات الكويتيـة التـي ال تقتـر عـىل 

التـي  يف”الديوانيـة”  التجمـع  رمضـان،  شـهر 

تطلـق كمسـمى عـىل قسـم مـن أقسـام البيت 

إىل  والثـاين  للداخـل  أحدهـام  مبدخلـن  لكـن 

واألهـل  األصدقـاء  للقـاء  وتخصـص  الخـارج 

والضيـوف. وللديوانيـة تاريخ قديـم يف الكويت 

وكانـت وال تـزال مبنزلـة منتـدى يجمـع أبنـاء 

املنطقـة، حيـث يلتقون ويتحدثـون ويقدم لهم 

الشـاي والقهـوة وحتـى الطعـام. 

ــة  ــاس بالديواني ــزداد اهتــامم الن ويف رمضــان ي

وتتميــز عــن باقــي األيــام بتقديــم الغبقــة 

ــور  ــن الفط ــة ب ــات الخفيف ــن الوجب ــي م وه

والســحور.

ومــن العــادات الرمضانيــة املنتــرشة يف دول 

ــج عامــة وبالكويــت خاصــة مــا يســمى  الخلي

بالغبقــة، وتعنــي يف اللهجــة الخليجيــة العشــاء 

ــحور،  ــة الس ــبق وجب ــر، وتس ــاين املتأخ الرمض

الباديــة،  حيــاة  مــن  عربيــة  كلمــة  وهــي 

ــوق هــو  ــوق”، والغب ــا إىل “الغب ويرجــع أصله

حليــب الناقــة الــذي ُيــرشب ليــاًل، ويقــول 

ــؤكل يف  ــة ت ــة خفيف ــوق وجب البعــض، إن الغب

ــاء. املس

والغبقـة وجبـة رمضانيـة ال ميكـن أن تقـام يف 

الغبقـة  كانـت  وتاريخيـاً  السـنة،  أشـهر  سـائر 

يف  اليـوم  عليـه  هـي  عـام  مـا  نوعـاً  تختلـف 

كانـت  ووجباتهـا  فطابعهـا  كثـرية،  أشـياء 

مختلفـة، وكذلـك بالنسـبة إىل عـدد الحضـور، 

إال أن التسـمية بقيـت، ومعنـى اللقـاء كعـادة 

أيضـاً. بقـي  اجتامعيـة 

األطفال لديهم قرقيعان
والتقاليـد  العـادات  إحـدى  هـو  القرقيعـان 

آبائهـم  عـن  الكويتيـون  ورثهـا  التـي  القدميـة 

وأجدادهـم ومـا زالـوا يحرصـون عليهـا حتـى 

ليـايل  يف  بالقرقيعـان  األطفـال  ويحتفـل  اآلن، 

الرابـع عـرش والخامـس عـرش والسـادس عـرش 

مـن الشـهر الفضيل، وترجع تسـميته يف اللهجة 

الشـعبية إىل اسـتخدام األطفال يف املايض بعض 

الطبـول  أو  و”القـدر”  “الطاسـة”  مثـل  األواين 

مأخـوذ  التسـمية  أصـل  إن  أي  عليهـا،  للقـرع 

مـن لفظـة القـرع، وكان القرقيعـان يف املـايض 

يتكـون من مكـرسات متنوعـة مخلوطة وفواكه 

مجففـة وحلويـات ويوضـع يف “زبيـل” أي قفة 

أو جـراب أو وعـاء كبـري مصنـوع مـن سـعف 

النخيـل يوضـع بداخلـه خليـط مـن املكـرسات 

التـي تشـتمل عـىل النخـي والفـول السـوداين 

والنقـل والجـوز والتـن املجفـف باإلضافـة إىل 

الحلويـات، وتـوزع عـىل أطفـال الحـي عندمـا 

املنـازل وهـم يـرددون األهازيـج  يأتـون أمـام 

الخاصـة بهـذه املناسـبة. 

فانوس رمضان
عـرف املريـون فانـوس رمضـان منـذ يـوم 15 

رمضـان 362 هــجرية 972 ميالديـة حن وصل 

امُلعـّز لدين اللـه الفاطمي إىل مشـارف القاهرة 

أهلهـا  وخـرج  لدولتـه،  عاصمـة  ليتخذهـا 

فاسـتقبلوه  الجيـزة،  صحـراء  عنـد  السـتقباله 

الرتحيـب،  وهتافـات  والفوانيـس  باملشـاعل 

ووافـق هـذا اليـوم دخـول شـهر رمضان ومـن 

يومهـا صـارت الفوانيـس مـن مظاهـر االحتفال 

برمضـان.

أغلـب  إىل  املـري  الفانـوس  فكـرة  وانتقلـت 

الـدول العربية وأصبـح جـزءاً مـن تقاليد شـهر 

والقـدس  دمشـق وحلب  يف  السـيام  رمضـان، 

وغـزة وغريهـا مـن العواصـم والـدول العربيـة.

وكان األطفـال يخرجون بعـد اإلفطار يف رمضان 

حاملـن الفوانيـس يف أيديهـم لالحتفـال بقدوم 

واألناشـيد  األغـاين  مردديـن  الكريـم،  الشـهر 

ومنهـا “وحوي يـا وحوي” املعروفـة منذ قدماء 

املرين.

ــاً  ــر رواج ــس يف م ــة الفواني ــهدت صناع وش

وانتعاشــاً وتطــوراً كبــرياً مبــرور الزمــن، حيــث 

بســيطة  بدائيــة  بــأدوات  تصميمهــا  بــدأ 

تتكــون مــن الحديــد والخشــب والزجــاج، ثــم 

بعــد ذلــك دخــل البالســتيك يف صناعتهــا، كــام 

تطــور نــوع اإلضــاءة املســتخدمة داخلهــا مــن 

ــت أن  ــا لبث ــام، وم ــاء وغريه ــمع والكهرب الش

طالتهــا يــد التكنولوجيــا لتضيــف إليهــا األغــاين 

عــىل  والبهجــة  الفرحــة  لرســم  واألناشــيد 

ــار.  ــوه الصغ وج



تم االنتهاء من تنفيذه مؤخرًا وافتتحته شركة نفط 

الكويت للجمهور لممارسة الرياضة والتنزه

ممشى األحمدي.. متعة السير داخل 
محمية طبيعية

على مدى العقود العديدة التي مارست فيها أعمالها، وضعت شركة نفط الكويت تحديًا هائاًل أمامها تمثل في 
بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على بيئة مثالية وصحية في الكويت.

وصفنا لهذا التحدي بالهائل يعود إلى واقع أن الكويت بلد صحراوي وذو طبيعة قاسية، لكن الشركة لم تأبه 
لذلك، وحددت موضوع الحفاظ على البيئة واحدًا من أولوياتها القصوى، فأطلقت العديد من المبادرات بهذا 

السياق، كما نفذت مشاريع رائدة، حتى باتت في طليعة المؤسسات الداعمة لبيئة نظيفة وصحية للجميع.
وما نقوله ليس مجرد كالم، فالمشاريع التي أنشأتها الشركة خير شاهد على ذلك وتشكل دلياًل ثابتًا ال لبس 
فيه، وهو ما يتجلى بوضوح في المحميات الطبيعية والواحات التي أقامتها في أكثر من مكان، إضافة إلى 
عدة مشاريع أخرى، ومنها على سبيل المثال منتزه األحمدي، فضاًل عن االهتمام الكبير بمدينة األحمدي من 

الناحية البيئية والزراعية والجمالية، وغيرها الكثير من المبادرات المتواصلة.
وألن هذا الجهد مستمر ومتواصل وال وقت خالله للراحة، فقد افتتحت الشركة مؤخرًا واحة بيئية جديدة هي 

ممشى األحمدي، والذي سيشكل رئة جديدة ليتنفس منها أبناء المجتمع الكويتي.
كل التفاصيل في المقال التالي، الذي تحدث في الجانب األكبر منه مدير مجموعة العمليات )شرق الكويت( 

عمر صادق، الرجل الذي يشجع المبادرات البيئية بالشركة ويوليها ُجل اهتمامه. 
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افتتاح رسمي
برعايــة وحضــور نائــب الرئيــس التنفيــذي 

ــد  ــة خال ــات الفني ــرى والخدم ــاريع الك للمش

الكويــت  نفــط  رشكــة  افتتحــت  العتيبــي، 

ممــىش األحمــدي البيئــي، والــذي تــم االنتهــاء 

ــر أحــد املشــاريع  ــراً، ويعت ــذه مؤخ ــن تنفي م

الرائــدة التــي توفــر بيئــة نظيفــة ملامرســة 

ــا. ــي وغريه ــة امل رياض

الرئيــس  نائــب  مــن  كل  االفتتــاح  وحــر 

أحمــد  والحفــر  لالستكشــاف  التنفيــذي 

العيــدان، ونائــب الرئيــس التنفيــذي للتجاريــة 

املــذن،  عبدالوهــاب  املشــرتكة  والخدمــات 

ورشق  لجنــوب  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب 

الكويــت عيــى املراغــي، إضافــة إىل عــدد مــن 

مديــري املجموعــات ورؤســاء فــرق العمــل 

املعنيــن بإقامــة هــذا املــرشوع الــذي يــأيت 

يف إطــار جهــود الرشكــة للحفــاظ عــىل البيئــة 

وتعزيــز الوضــع املناخــي يف الكويــت.

كــام قــام نائــب الرئيــس التنفيــذي للتخطيــط 

والشــؤون املاليــة بــدر العطــار، ونائــب الرئيس 

املنيفــي،  بــدر  واالبتــكار  للغــاز  التنفيــذي 

بزيــارة الحقــة إىل املمــىش، رافقهــام فيهــا 

ــت(  ــات )رشق الكوي ــة العملي ــر مجموع مدي

ــادق. ــر ص عم

بداية وفكرة
أوضـح صـادق أن الزائريـن لنفـط الكويت كان 

يتـم اصطحابهـم إىل محميـة العبدليـة التابعـة 

للرشكـة، إال أنهـا مل تكـن متاحـة للجميع، وذلك 

ألن املنطقـة بعيـدة وفيهـا الكثـري مـن القيـود 

نتيجـة وجودهـا داخـل منطقـة الحقول.

ومـن هنـا، جـاءت فكـرة إنشـاء متنفـس بيئـي 

يف األحمـدي التـي تعتـر “رئة الكويـت”، وفيها 

الكثـري من املسـاحات الخـراء، وبالتـايل كانت 

الفكـرة أن يتـم اسـتغالل أرضها.

أن  املختـارة  للمنطقـة  األسـايس  املخطـط  كان 

تتحـول إىل حديقـة، لكننـا قررنـا أن نقوم بيء 

فريـد يكـون بـارزاً مقارنـة باملناطـق املجـاورة، 

وهكـذا ولـدت فكرة إنشـاء ممر بيئـي يتضمن 

العديـد مـن النباتـات الريـة، واألهـم أن يكون 

مفتوحـاً للجمهـور، وُيسـمح للجميـع بالدخول 

إليـه ومـن جميـع األعـامر، عـىل أن مُينـع سـري 

تدمـري  لتجنـب  بـه  والسـيارات  الدراجـات 

النباتـات، يف وقـت يتـم بـذل الجهـود الكبـرية 

للحفـاظ عليهـا.

وقـال إن هـذا املـرشوع يعتـر محميـة بيئيـة 

داخليـة يف وسـط منطقـة األحمـدي السـكنية، 

وهـو عبارة عن ممىش ميـارس فيه رواد املنطقة 

رياضـة املـي يف محيـط بيئـي صحـي، الهـدف 

منـه االسـتمتاع باألجـواء الريـة داخـل املدينـة 

دون الحاجـة لزيـارة األماكن البعيـدة، باإلضافة 

إذ  التثقيفـي،  الجانـب  وهـو  آخـر  جانـب  إىل 

حرصـت الرشكة عـىل تنويع األشـجار والنباتات 

املحليـة املوجـودة بوفرة يف املناطـق الخارجية، 

والتـي تتـالءم مـع املنـاخ والبيئـة الكويتية.

مرشوع خالب وملهم

بـدأ  املـرشوع  يف  العمـل  بـأن  صـادق  وأفـاد 

قبـل شـهر رمضـان املايض وتقـدم برسعـة، وتم 

إجـراء جميـع االتصاالت مع مجموعة مشـاريع 

عمر صادق



األحمـدي وخـراء الزراعـة، وهكـذا بـدأ العمل 

بنقـل األشـجار وتنظيـف املنطقـة، وهـو عمـل 

سـاهم فيـه الجميـع، حيث تم شـق املسـارات، 

يف  واحـد  هيـكل  غـرار  عـىل  التـالل،  وصنـع 

العبدليـة.

ويف املمـىش، سـيكون الزائـر محاطـاً بالخـرة، 

الطيـور مـن حولـه، إذ تحتـوي بعـض  وتغـرد 

األشـجار عـىل مثـار، مثل أشـجار السـدر والبمر 

والنخيـل والزيتـون، وبالتايل أينـام ذهب الزائر، 

فسـريى مثـاراً أيضـاً، وسـتزهر النباتـات، وحتـى 

الكثبـان الرمليـة التـي تـم بناؤهـا مغطـاة اآلن 

بالعشـب، وتشـبه السـجادة الخـراء.

هنـاك أيضاً أشـجار املسـواك، واألراك، والعرفج، 

واألرطـة، والتـي تتميـز بالرائحـة الزكية، وبعض 

زيـارة  سـتكون  وبالتـايل  الطبيـة،  النباتـات 

املمـىش أشـبه برحلـة سـفاري للنباتـات الريـة 

والنباتـات املثمـرة يف الكويـت.

كـام أن هنـاك العديـد مـن النباتـات واألشـجار 

الريـة التـي سـتتم زراعتهـا، ليشـعر الشـخص 

بفـرتة  الكويـت  صحـراء  “يف  ميـي  وكأنـه 

السـتينيات”.

الفريـد أيضـاً هـو  وأضـاف صـادق أن الـيء 

اسـتخدامها يف  تـم  املمـىش  وجـود صخـور يف 

وزن  يبلـغ  الحفـارات،  تحضـري  عنـد  الحقـول 

إحداهـا 93 طنـاً، وأخـرى تصـل إىل 50 طنـاً، 

فيـام يوجد مـكان به جسـور خشـبية مصنوعة 

بالكامـل مـن مـواد معـاد تدويرهـا، مـن امليناء 

اسـتبداله،  تـم  قـوي  خشـب  وهـو  الشـاميل، 

وموجـود يف رشكـة نفـط الكويت منـذ 85 عاماً 

أو أكـر، لذلـك تـم اسـتخدامه إلنشـاء جسـور 

إلضفـاء ملسـة جامليـة عـىل املـكان.

ويوجـد كذلـك بجـوار املمـىش حديقـة فريـدة 

مليئـة بالتـالل الرمليـة التي سيسـتمتع األطفال 

باللعـب عـىل أرضهـا، كـام تتوافـر امليـاه مـن 

إنـه  حيـث  تدويرهـا،  املعـاد  األنابيـب  خـالل 

قبـل بضعة أشـهر، شـهدت البالد أمطـاراً غزيرة 

سـاعدت يف تحديـد كيفيـة بنـاء نظـام امليـاه.

ويأخـذ املمىش شـكل منحـدر، بحيث إنـه أثناء 

السـري فيـه، ميكـن مشـاهدة منظـر ميتـد مـن 

األحمـدي حتـى البحـر، وهـو يقـع يف منطقـة 

رؤيتـه  ميكـن  الـذي  الغولـف  ملعـب  شـامل 

داخلـه، ليزيـد املـكان جـامالً وروعـة. 

وأعـرب صـادق عـن أملـه يف أن يعتنـي النـاس 

بهـذا املمـىش جيـداً، السـيام أن هنـاك مقاعـد 

مصنوعـة مـن جـذوع األشـجار التـي سـقطت 

جـداً،  قدميـة  أيضـاً  وهـي  العواصـف  أثنـاء 

التـي  املسـافات  إىل  تشـري  عالمـات  وكذلـك 

يقطعهـا الشـخص سـرياً عـىل األقـدام للراغبـن 

يف تتبعهـا، وهـي مصنوعـة من نفس الخشـب، 

وهـذا أيضـاً يشء فريـد مـن نوعـه يف الكويـت 

واملنطقـة. 

وتتوافـر يف املمـىش أماكـن لوقـوف السـيارات، 

هنـاك  وسـيكون  القاممـة،  إللقـاء  وصناديـق 

أشـخاص مسـؤولون عـن اإلرشاف عـىل نظافـة 

املـكان واملحافظـة عـىل النباتـات ورعايتهـا.

وأوضـح أنـه تـم االنتهـاء مـن املـرشوع كليـاً، 

األخـرية،  اللمسـات  بعـض  إىل  يحتـاج  ولكنـه 

الفتـًا إىل أنـه تـم التعجيل باالفتتـاح ملنح الناس 

فرصـة السـتخدامه قبـل أن يصبـح الجـو حـاراً.

ولفـت إىل أنـه سـيتم عـرض الفتـات للنباتـات، 

تتضمـن بعـض التفاصيـل األساسـية لهـا، مثـل 

االسـم العـريب واإلنجليـزي والالتينـي، باإلضافـة 

إىل االسـتخدامات والفوائد، ومـن املخطط أيضاً 

إدخـال مصابيـح شمسـية للسـري لياًل.

خلفية عامة
آالف   3 إىل  يصـل  مـا  زراعـة  املمـىش  يف  تـم 

نوعـاً   26 تشـمل  والنباتـات  األشـجار  مـن 

مختلفـاً، ومـن أبـرز النباتـات الحنـاء والعرفـج 

واألرطـة والشـمر، ومـن األشـجار هنـاك الكينـا 

وذلـك  خاصـة،  العـريب  والصمـغ  والصفصـاف 

البيئـة  بهـدف توطينـه يف دولـة الكويـت ويف 

املحليـة، علـاًم أن غالبيـة النباتـات املزروعـة يف 

املـرشوع هـي مـن إنتـاج مشـاتل رشكـة نفـط 

العبدليـة. محميـة  ومشـتل  الكويـت 

وتتكـون منطقـة املـرشوع من 15 شـبه جزيرة، 

تحـايك كل منهـا نوعـاً مـن أنـواع النباتـات، إذ 

تتـدرج بحسـب أحجامهـا ونوعياتهـا، وجميعها 

تـم التعامـل معها وفق دراسـة خاصة وبشـكل 

التـي  البيئـة  يتـالءم مـع طبيعـة تواجدهـا يف 

تنتمـي إليهـا، كام تم اسـتخدام الرمال املرتاكمة 

مـن الريـاح، حيث تم تجميعها واسـتخدامها يف 

املنطقـة بشـكل عام.

كـام تـم تجميـع الصخـور الناتجـة عـن الحفـر 
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املوقع النوع

الطريق بين بوابة 1 وبوابة 2 سدر، أغاف

الطريق بين بوابة 3 ونهاية سور الغولف فرفاره، كينا

الطريق املجاور لسور الغولف باركنسونيه، سلم

جزيرة 1 حناء

جزيرة 2 سدر

جزيرة 4 شوكة مدراس

جزيرة 5 كف مريم

جزيرة 7 أغاف

جزيرة 8 سدر

جزيرة 9 زيتون

جزيرة 10 بمبر بري، بمبر

جزيرة 11 نخيل بلح

جزيرة 12 صمغ عربي

جزيرة 13 أغاف

خلف القصر سلم، نخيل بلح

يف عـدة مواقـع بعمليـات رشكة نفـط الكويت، 

وإعـادة اسـتخدامها يف عمـل تضاريـس تضفـي 

ملسـة جامليـة عـىل املنطقة.

واألهـم أن كل ذلـك تـم تنفيذه مـن مواد معاد 

تدويرهـا، حتى املمـرات، فقد تـم تعبيدها من 

ناتـج حفـر البحـريات التـي سـبق أن أنشـأتها 

األمطـار،  ميـاه  لتجمـع  الكويـت  نفـط  رشكـة 

حـرص  حيـث  الـري،  شـبكة  إىل  باإلضافـة 

القامئـون عىل املـرشوع عىل االسـتعانة بأنابيب 

“عمليـات  يف  عـادة  تسـتخدم  الصلـب  مـن 

الحفـر”، ومتـت إعـادة تدويرها السـتخدامها يف 

تنفيـذ شـبكة الـري للمنطقـة الجديـدة.

ــادية  ــىل لوحــات إرش ــوي املمــىش ع ــام يحت ك

ــا  ــم تصنيعه ــاره، ت ــداد مس ــىل امت ــت ع وضع

مــن خشــب معــاد تدويــره، وهــي عبــارة عــن 

لوحــات توعويــة تثقيفيــة، تدعــو بدورهــا 

الــرواد إىل املحافظــة عــىل البيئــة، وذلــك مــن 

ــة  ــة صحي ــاد بيئ ــة إليج ــه الرشك ــق توج منطل

ســليمة، وحرصهــا عــىل توافــر اشــرتاطات األمن 

والســالمة للجميــع، فغالبيــة مــا تــم اســتخدامه 

ــادة  ــات إع ــن عملي ــج ع يف هــذا املــرشوع نات

خفــض  تنفيــذه  خــالل  روعــي  إذ  تدويــر، 

ــة يف  ــات املتاح ــتخدام اإلمكان ــف، واس التكالي

ــة. ــة إضافي ــدون أي تكلف ــة ب الرشك

عمل جامعي
أكـد صـادق أنـه تـم بـذل الكثـري مـن الجهـد 

اهتـامم  مـدى  يظهـر  الـذي  املمـىش  هـذا  يف 

رشكـة نفـط الكويـت بالبيئـة، وهي مـن ضمن 

مسـؤوليتها تجـاه املجتمـع، خاصـة أنهـا أكـر 

رشكـة يف الكويـت، ولديها العديد من املشـاريع 

البيئيـة الواضحـة عـىل املسـتوى الوطنـي.

وحـول املشـاركن يف هـذا الجهـد، أشـار صادق 

املشـاركة  العمـل  وفـرق  املجموعـات  أن  إىل 

مجموعـة  هـي:  املذهـل  املـرشوع  هـذا  يف 

عمـل  وفريـق  الكويـت(،  )رشق  العمليـات 

مشـاريع  ملجموعـة  التابـع  واملسـاندة  الطـرق 

األحمـدي، وفريـق عمـل النقـل، وفريـق عمـل 

الـورش املركزيـة، يف حـن سـيكون فريـق عمـل 

إدارة  عـن  املسـؤول  هـو  واملسـاندة  الطـرق 

املمـىش، السـيام أنهـم مسـؤولون عـن الجانـب 

الرشكـة.  يف  الزراعـي 

إنجازات وتحديات
يقـع املـرشوع يف رشق هضبة األحمدي وشـامل 

مدينـة األحمـدي، يف موقع خاص واسـرتاتيجي، 

مبعـدل  املنطقـة  يف  الحـرارة  تنخفـض  حيـث 

درجتـن عـن املعـدل الطبيعـي.

يبلـغ طـول املمـىش 5 كيلومـرتات وبعـرض 8 

أنشـطة،  عـدة  مـع  تصميمـه  ويتـالءم  أمتـار، 

  off Road منهـا الووكاثون واملاراثون وسـباقات

للدراجـات الهوائيـة وغريهـا الكثـري.

تـم نقـل بعض األشـجار من املواقـع التي توجد 

وإعـادة  الكويـت،  نفـط  رشكـة  مشـاريع  بهـا 

زراعتهـا يف املمـىش، ومـن ضمنها شـجرة الحناء 

التـي كانـت موجودة يف املنـازل القدمية التابعة 

لرشكـة نفـط الكويت.

األنابيـب  بواسـطة  الـري  شـبكة  تنفيـذ  تـم 

مـن  والتـي  الحفـر،  عمليـات  يف  املسـتخدمة 

املفـرتض أن تكـون خـارج الخدمـة، إال أن فـرق 

عمـل الصيانـة قامـت بتحويـل هـذه األنابيـب 

إىل شـبكة ري، مـا سـاهم يف خفـض التكاليـف 

عـىل املـرشوع والرشكـة بشـكل عـام.

ميـاه  لتريـف  مناطـق  إقامـة  مراعـاة  متـت 

لهـذا  ممـرات  عمـل  وتـم  والسـيول،  األمطـار 

الغـرض مـع أخـذ االحتياطـات الالزمـة لذلـك، 

البيئـي  الشـكل  عـىل  املحافظـة  إىل  باإلضافـة 

األرض  اسـتصالح  تـم  كـام  الريـة،  للمنطقـة 

ويعتـر  والنفايـات،  األنقـاض  جميـع  وإزالـة 

هـذا العمـل مـن أهـم وأبـرز الصعوبـات التـي 

التعامـل معـه بجهـود  الفريـق وتـم  واجهـت 

املـرشوع. عـىل  القامئـن  وتضافـر 

يعــد املــرشوع بشــكل عــام مرفقــاً جديــداً 

يضــاف إىل مرافــق مدينــة األحمــدي الرتفيهيــة 

ــدوره  ــة عــىل حــد ســواء، ويخــدم ب والتثقيفي

ــات  ــدارس والجامع ــا امل ــة، منه ــات مختلف جه

األشــخاص  منــه  يســتفيد  كــام  والكليــات، 

عــىل  للتعــرف  وذلــك  بالبيئــة،  املهتمــون 

األشــجار والنباتــات املحليــة.

أنواع األشجار التي متت زراعتها مبوقع املمىش الجديد



في ظل التطور التكنولوجي الهائل ودخول العصر الرقمي بقوة، والثورة المعلوماتية والمعرفية، فضاًل عن ظهور نوع جديد 
من الجرائم والتهديدات السيبرانية، باتت جهود المعنيين تركز على إيجاد ضمانات أمنية للحفاظ على سرية المعلومات وتوفير 

بيئة رقمية آمنة، األمر الذي أنتج ما بات ُيعرف بمجال األمن السيبراني.

السيبرانية، كاختراق  التهديدات  المختلفة، أصبحت  الحياة  التكنولوجيا في جوانب  العالم تعتمد حاليًا على  غالبية دول  وألن 
المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، واستغاللها في عمليات االبتزاز والتخريب، خطرًا داهمًا على 

األمن القومي، ربما يفوق خطر الحروب العسكرية في بعض األحيان.

وعلى هذا األساس، حرصت شركة نفط الكويت على توفير بنية تحتية رقمية مميزة تمّكنها من الحفاظ على البيانات واألصول 
الخاصة بها، وهي  العمليات، وتأمين سرية المعلومات  العمل بمواقع  من االختراق والعبث، بما يسهم في سالسة سير 
من  نخبة  يضم  والذي  المشتركة،  المعلومات  تكنولوجيا  لمجموعة  التابع  المعلومات  أمن  عمل  فريق  بها  يضطلع  مهمة 
الفنيين االختصاصيين الذين يعملون على توفير جدار حماية قوي للحفاظ على بيانات الشركة في مواجهة أي عمليات اختراق.

ولمعرفة المزيد عن الفريق، أجرت “الكويتي” مقابلة مع رئيسه المهندس محمد الصراف، الذي تحدث عن واقع العمل في 
الفريق والمهمات المنوطة به.

تحدث عن الهجمات والتهديدات السيبرانية التي تحاول استغالل الثغرات 

بالشبكات واألجهزة

رئيس فريق أمن المعلومات:
مراقبـــــة ُنظــــم وشبكــــات الشركـــــة

على مدار الساعة
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مفهوم األمن السيرباين
الكثـري  يف بدايـة املقابلـة، أوضـح الـراف أن 

مـن دول العـامل باتـت تعتمـد سياسـة التحـول 

ومجـاالت  أنشـطتها  مـن  الكثـري  يف  الرقمـي 

عملهـا، وهـو مـا يسـتدعي االهتـامم بحاميـة 

أصولهـا التكنولوجيـة ومحاولـة صـّد الهجـامت 

جانـب  مـن  لهـا  تتعـرض  التـي  اإللكرتونيـة 

فئاتهـم. بكافـة  املعلومـات  قراصنـة 

ورداً عـىل سـؤال حـول مفهوم األمن السـيراين، 

التـي  التعريفـات  مـن  الكثـري  هنـاك  إن  قـال 

مـا  بينهـا  مـن  املفهـوم،  هـذا  بشـأن  طرحـت 

وصفتـه  التـي  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  ذكرتـه 

بأنـه “مجموعـة اإلجـراءات التنظيميـة الالزمـة 

أشـكالها  بجميـع  املعلومـات  حاميـة  لضـامن 

الجرائـم  مختلـف  مـن  واإللكرتونيـة  املاديـة 

التـي تشـمل الهجـامت والتخريـب والتجسـس 

والحـوادث”، وكذلـك تعريـف االتحـاد األورويب 

النظـام  “قـدرة  باعتبـاره  السـيراين  لألمـن 

االخـرتاق  محـاوالت  مقاومـة  عـىل  املعلومـايت 

البيانـات”. تسـتهدف  التـي 

وأكـد الـراف أن هنـاك تعريفاً جامعاً وشـاماًل 

لألمـن السـيراين يتلخـص يف أنـه “علـم حاميـة 

الشـبكات واألجهـزة والبيانات مـن الوصول غري 

املـرح بـه، أو االسـتخدام اإلجرامي، ومامرسـة 

ضـامن الرسية ودقـة وتوافـر املعلومات”. 

حروب الجيل الرابع
أهـم  السـيراين  األمـن  أصبـح  وقـد  واليـوم 

ملـا  وفقـاً  الحـرب  إعـالن  وسـائل  مـن  وسـيلة 

تقولـه األمـم املتحـدة، وعنراً بالـغ األهمية يف 

تغيـري الخريطـة السياسـية يف العـامل، حتى بات 

باإلمـكان شـّل قـدرات دولـة بكاملهـا عر شـّل 

أنظمـة املعلومـات واالتصاالت فيهـا، كان ال بد 

مـن تطويـر اآلليـات الكفيلـة بحاميـة األصـول 

والبيانـات.

وتوّسـع الـراف يف الحديث عن هـذه النقطة، 

مؤكـداً أن مـا يسـمى مبفهـوم حـروب الجيـل 

الرابـع ومـا بعدهـا، وبالتـوازي مـع مـا تشـهده 

السـاحتان اإلقليميـة والدوليـة مـن اضطرابـات 

واسـعة النطـاق، أفـرز حالة من عدم االسـتقرار 

يف املنطقـة العربيـة.

الحـروب  مـن  الرابـع  الجيـل  أن  إىل  ولفـت 

يتمثـل يف رصاع يتميـز بالالمركزيـة بن العنارص 

املتحاربـة، وتهـدف هـذه الحـروب إىل زعزعـة 

شـن  إىل  الحاجـة  دون  مـن  الـدول  اسـتقرار 

تسـتهدف  ال  وهـي  عليهـا،  خارجـي  عـدوان 

هدفهـا  بـل  العسـكرية،  القـدرات  تحطيـم 

نـرش الفـن وزعزعـة االسـتقرار، ومبـا أن كافـة 

البنيـة  تعتمـد عـىل  الحديثـة  الحيـاة  مظاهـر 

التكنولوجيـة، فقـد صـار ممكنـاً إرهـاب وشـّل 

دولـة كاملـة وجهـات حيويـة عـن ُبعـد، عـن 

السـيرانية. الهجـامت  طريـق 

التهديدات السيربانية
وقـال الـراف إن هنـاك العديـد مـن أشـكال 

الهجـامت والتهديـدات السـيرانية التـي تحاول 

اسـتغالل ثغرات يف الشـبكات واألجهزة بسـبب 

أو  التصميـم  ضعـف  يف  تتمثـل  عـدة  عوامـل 

تشـهد  إذ  الرقابـة،  أو  التشـغيل  أو  التنفيـذ 

الـرشكات الكرى والجهـات الحكوميـة الحيوية 

الخرتاقهـا،  كثـرية  يوميـة  محـاوالت  وسـواها 

تزيـد  التـي  املتكـررة  التهديـدات  إىل  إضافـة 

أو تنقـص وفـق الظـروف املحيطـة واألوضـاع 

واإلقليميـة. السياسـية 

ومثـة العديـد مـن املخاطـر التي ميكـن تصنيف 

التهديـدات مـن خاللهـا، لعـل أبرزهـا “البـاب 

ميكـن  الـذي  التشـفري”  “نظـام  أو  الخلفـي”، 

مـن خاللـه تجـاوز ضوابـط األمـان واملصادقـة، 

وهنـاك صعوبـة بالغـة يف اكتشـافها.

وهنـاك أيضـاً “هجـامت الوصول املبـارش” التي 

ميكـن ملسـتخدم غـري مـرح لـه مـن خاللهـا 

الحصـول عـىل حق الوصـول إىل الجهـاز وإجراء 

تثبيـت  أو  التشـغيل،  نظـام  عـىل  تعديـالت 

“التنصـت”  إىل  إضافـة  متنقلـة،  فريوسـات 

األجهـزة،  حركـة  تراقـب  خاصـة  برامـج  عـر 

أو  األجهـزة  لجعـل  الخدمـة”  و”هجـامت 

املواقـع اإللكرتونيـة غـري متاحـة للمسـتخدمن، 

عـر إدخـال كلمـة مـرور خاطئـة ملـرات عـدة، 

بهـدف إغـالق حسـاب املسـتخدم، وغـري ذلـك 

أسـاليب. مـن 

أضـف إىل ذلـك “الرامـج الضـارة” التـي ترفـق 

يف  تحـوي  والتـي  إلكـرتوين،  بريـد  رسـالة  مـع 

أو  ذايت،  نسـخ  برامـج  أو  فريوسـات،  العـادة 

بوصفـه  يتخّفـى  الـذي  طـروادة”  “حصـان 

الصراف:

وشـّل  إرهـاب  ممكنـًا  صـار 
دولـة كاملـة وجهـات حيويـة 
عـن ُبعـد عن طريق الهجمات 

السـيبرانية

الكثير من دول العالم تعتمد 
التحـــــول  سياســـــة  اليــــوم 
الرقمـي مـا يسـتدعي حمايـة 
التكنولوجيـة وصـّد  أصولهـا 

الهجمـات اإللكترونيـة 

عمـــل  فريـق  تأسـيس  منـذ 
جــــــرى  المعلومــــات  أمــــن 
وضـع خريطة طريـق قصيرة 
األمـد  وطويلـة  ومتوسطـــة 
مراجعــة  لعمليــــات  تخضــع 

ة مسـتمر



برنامجـاً رشعيـاً، و”برامـج الفديـة” التي تهاجم 

يهـدد  حيـث  الكمبيوتـر،  وبيانـات  ملفـات 

املهاجـم صاحبها مبسـحها إن مل يدفـع له فدية.

ومثـة سـؤال يطـرح نفسـه بقـوة: هـل ميكـن 

التحقـق مـن دوافـع املهاجمـن يف مثـل هـذه 

إن  الـراف  قـال  رده،  معـرض  الحـاالت؟ ويف 

مـن الصعوبـة مبـكان تحديـد دوافـع املهاجمن 

يف العـامل االفـرتايض بدقـة، غـري أن جملـة مـن 

الدوافـع لديهـم ميكـن تصنيفهـا يف إطـار الربح 

املـادي املبـارش أو غـري املبارش، أو لفـت األنظار 

إىل قضيـة مـا، أو وجـود دوافع سياسـية، أو رمبا 

عسـكرية، وتجسـس إلكـرتوين صناعـي، إىل مـا 

هنالـك مـن تصنيفـات. 

محاوالت اخرتاق.. ومراقبة مستمرة
االخـرتاق  محـاوالت  أن  إىل  الـراف  وأشـار 

التـي  البيانـات  وإتـالف  األنظمـة  وتخريـب 

تتعـرض لهـا الـرشكات النفطيـة ال تتوقـف أبـداً، 

األمـر الـذي يوجـب حاميـة تلـك األنظمـة مـن 

خـالل األمـن السـيراين، وهـو مـا يجعـل قضيـة 

آثـار  عـالج  مـن  كثـرياً  أهـم  األنظمـة  تأمـن 

االخرتاقـات.

املعلومات  أمن  عمل  فريق  به  يقوم  ما  وحول 

مراقبة  تتم  أنه  الراف  ذكر  الشأن،  هذا  يف 

مدار  الكويت عىل  نفط  أنظمة وشبكات رشكة 

واملحللن،  الحامية  أنظمة  طريق  عن  الساعة، 

كام تتم مشاركة املعلومات مع الرشكات النفطية 

الشقيقة يف الكويت، باإلضافة إىل االستفادة من 

الخدمات العاملية التي تقوم مبشاركة املعلومات 

التخاذ  وذلك  القطاعات،  مختلف  بن  لحظياً 

إجراءات وقائية استباقية.

وكشـف عـن أن فريـق عمـل أمـن املعلومـات 

يقـوم بالتعامـل مـع أي محـاوالت اخـرتاق عـن 

علميـة  وطـرق  محـددة،  بروتوكـوالت  طريـق 

للتحليـل والتعامـل والتصـّدي واالحتـواء، وفـق 

أفضـل املامرسـات العامليـة املعروفـة. 

وذكـر يف هـذا السـياق أن الشـبكة اإللكرتونيـة 

يف  تعرضـت  السـعودية  “أرامكـو”  لرشكـة 

كبـرية،  اخـرتاق  لعمليـة   2012 أغسـطس 

بواسـطة  كبـري  إلكـرتوين  هجـوم  خلفيـة  عـىل 

فـريوس )شـمعون(، أّثـرت عـىل نحـو 30 ألـف 

جهـاز كمبيوتـر وأدت إىل تعطيـل الكثـري مـن 

الخدمـات، غـري أنهـا مل تؤثـر عـىل العمليـات 

للرشكـة. الحيويـة 

وقـال الـراف إن الهجـوم الـذي تعرضـت لـه 

“أرامكـو” كان لـه تأثـري عـىل القطـاع النفطـي 

يف املنطقـة وحتـى عـىل القطاعـات األخـرى، إذ 

مل تشـهد املنطقـة مـن قبل مثل تلـك الهجامت 

الـرشكات  كل  دفـع  الـذي  األمـر  والتأثـريات، 

العاملـة يف املنطقـة إىل رفـع مسـتوى قدراتهـا، 

والتعـاون فيـام بينهـا مـن أجـل حاميـة أصولها 

وأعاملهـا. 

أهمية التوعية
األمـن  عـىل  السـلبية  التأثـريات  أن  شـك  وال 

السـيراين مل تعد مقترة عـىل الكيانات الكبرية 

والـرشكات، بـل أصبـح األفـراد أيضـاً عرضـة لها 

بهـدف االبتـزاز وتشـويه السـمعة.

عمـل  فريـق  رئيـس  يـرى  الصـدد،  هـذا  ويف 

أمـن املعلومـات أن التوعيـة باألمـن السـيراين 

وسـبل حاميـة البيانات أصبحت مـن املتطلبات 

الرئيسـية لـكل فـرد بعـد أن ازداد االعتامد عىل 

اسـتخدام التكنولوجيـا بـكل نواحـي الحيـاة يف 

عرنا، حيث يشـمل ذلك األطفال وكبار السـن 

بهـدف حاميـة أنفسـهم وأموالهـم وسـمعتهم 

مـن الهجامت التي قد تسـتهدفهم شـخصياً، أو 

جانب من مؤمتر األمن السيراين لذي نظمته الرشكة يف عام 2019
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تسـتهدف املؤسسـة التـي يعملـون فيهـا، األمر 

الـذي يعرضهـم لتبعـات وعواقـب قانونيـة هم 

يف غنـىً عنها.

وأكـد الـراف أن نفـط الكويـت تنظم حمالت 

توعيـة مختلفـة عىل مـدار العام داخـل الرشكة 

الـذي  املجتمعـي  الـدور  إطـار  يف  وخارجهـا، 

تقـوم به لنـرش الوعي وبنـاء القـدرات الوطنية 

املحليـة، فضـاًل عـن النـرشات التوعويـة التـي 

يصدرهـا فريـق أمـن املعلومات عىل حسـابات 

الرشكـة املختلفة يف مواقـع التواصل االجتامعي.

مـن  العديـد  بتنظيـم  الرشكـة  قامـت  كـام 

املؤمتـرات العامـة لتعريـف املجتمـع والشـباب 

الخـرات  ونقـل  العامليـة،  املامرسـات  بأفضـل 

الوعـي.  ونـرش 

خريطة طريق
الفريـق  وأهـداف  بخطـط  يتعلـق  وفيـام 

أنـه  إىل  الـراف  أشـار  املسـتقبلية،  ومسـريته 

منـذ تأسـيس الفريـق جرى وضع قامئـة مفصلة 

بأهدافـه وخريطـة طريـق قصـرية ومتوسـطة 

خالل إحدى الفعاليات التي نظمها الفريق وحرها أبرز املسؤولن

مراجعـة  لعمليـات  تخضـع  األمـد  وطويلـة 

مسـتمرة، وتهـدف لتمكن الرشكة مـن االعتامد 

عـىل العاملـة الوطنية، واالكتفـاء ذاتياً عر عدد 

مـن اإلجـراءات التـي تضمـن حصـول املوظفن 

عـىل تدريـب مالئم، وشـهادات مهنيـة تؤهلهم 

للعمـل يف هـذا الجانـب املهـم والحسـاس.

تلك  تنفيذ  عىل  باستمرار  العمل  يتم  كام 

مؤسسة  اسرتاتيجية  مع  يتوافق  مبا  الخريطة 

الرشكة  قدرات  لرفع مستوى  الكويتية،  البرتول 

“مركز  أن  موضحاً  ككل،  النفطي  والقطاع 

عمليات األمن السيراين” للقطاع النفطي يقدم 

األخرى  الرشكات  خدماته للرشكة وللعديد من 

بهدف  وذلك  الساعة،  مدار  عىل  القطاع  يف 

والتعامل  والشبكات،  األنظمة  وحامية  مراقبة 

مع الحوادث األمنية والهجامت املختلفة.

التعاون وبناء القدرات
الهجـوم  وسـائل  يف  الهائـل  التطـور  ظـل  ويف 

السـيراين مـن أهـم  اإللكـرتوين، أصبـح األمـن 

التحديـات التـي تواجـه الـرشكات، األمـر الـذي 

أفـرز الحاجـة إىل العنر البـرشي املتخصص يف 

التعامـل مـع تلـك الوسـائل، ومـع ذلـك، هناك 

املتخصصـة  الخـرات  يف  كبـري  عاملـي  نقـص 

بهـذا املجـال، كـام قـال الـراف، غـري أنـه تتـم 

االسـتعانة بالخـرات املحليـة والعامليـة، إضافـة 

إىل دعـم القـدرات، واالسـتفادة مـن خدمـات 

متخصصـة. عامليـة  رشكات 

وختـم الـراف املقابلـة بالقول إن سـد النقص 

يحتـاج إىل قـدر أكـر مـن الرتكيز عـىل تخصص 

األكادميـي،  التعليـم  سـلم  يف  السـيراين  األمـن 

واالهتـامم بالتدريـب عـىل أيـدي اختصاصيـن، 

ودعـم وبنـاء القـدرات املحليـة لسـد النقـص، 

الجهـات  مـع  تتعـاون  الرشكـة  أن  موضحـاً 

والهيئـات األكادمييـة يف الكويـت بشـأن قضايـا 

الكويـت،  جامعـة  ومنهـا  السـيراين،  األمـن 

والهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي والتدريب، 

مـن أجـل العمـل عـىل نقـل الخـرات وتأمـن 

بعـض  تبـذل  كـام  العمـل،  سـوق  احتياجـات 

لتأسـيس  حثيثـة  جهـوداً  األكادمييـة  الجهـات 

املحليـة.  القـدرات  وبنـاء 



تعمـل شـركة نفـط الكويـت وفـق شـعار ثابـت ال يتغّيـر على اإلطالق، وهـو خدمة الكويت ومجتمعها بشـتى الطرق، 

ولـذا تنوعـت العناويـن فـي هـذا السـياق، وكثـرت مجـاالت الدعـم الـذي تقدمـه الشـركة إلعـالء شـأن البـالد وكل مـن 

يقيـم علـى أرضها.

إن هدفـي الدعـم والخدمـة متجـذران فـي جميـع األنشـطة التـي تقوم بها الشـركة، سـواء فـي عملياتهـا النفطية التي 

تعمـل علـى تأميـن الجـزء األكبـر مـن مداخيـل البـالد، أو عبـر المبـادرات والمشـاريع األخـرى التي تطلقهـا وتنفذها في 

مجـاالت خدمـة المجتمـع والبيئـة والصحـة والرياضـة والتعليـم والثقافـة والترفيـه وغيرهـا الكثيـر، حتـى حظيـت عـن 

اسـتحقاق بموقـع الصـدارة كأكبـر شـركة فـي الكويت.

ومـع هـذا الموقـع المتميـز تأتـي المسـؤولية الكبرى، والتي تتوالها الشـركة بكل اقتدار، فتسـعى علـى الدوام لتلبية 

كل احتياجـات المجتمـع الكويتـي، ومنهـا إحـدى الحاجـات التـي تنمـو باطـراد وتترافق مـع ازدياد الطلـب عليها، ونعني 

بها الوقود الذي يشـكل أحد المكونات األساسـية للنفط والغاز اللذين يتم اسـتخراجهما في عمليات نفط الكويت.

فالشـركة تواصـل سـعيها منـذ عقـود لتعزيـز إنتاج الغـاز والوقود بهدف تلبية الطلب المحلـي لكافة قطاعات الدولة، 

وهـو مـا سـنتطرق إليـه مـع غـازي العصيمـي رئيـس فريـق عمـل شـبكات المسـتهلكين التابـع لمجموعـة عمليـات 

الغـاز، والـذي رافقنـاه فـي إطاللـة إعالميـة تحـدث فيهـا عـن هـذا الموضـوع وغيـره مـن المسـائل ذات الصلـة. 

مهمة أساسية يتوالها فريق عمل شبكات المستهلكين 

والهدف األسمى خدمة الكويت

نفط الكويت.. شريان الوقود الرئيسي 
لتلبية احتياجات المستهلكين محليًا
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تــم إنجاز العديـد من المشاريع 

التي نجحت في زيادة الطاقة 

تزويد  لشبكة  االستيعابية 

الوقود بواقع أربعة أضعاف 

عن حجمها السابق

شبكات املستهلكني
يف البدايـة، أوضح العصيمي أن املهام الرئيسـية 

باستكشـاف  تتعلـق  الكويـت  نفـط  لرشكـة 

وتطوير وإنتـــاج النفــط والغــاز، ولكن هناك 

تقـل  ال  عالقـة  ذات  أخـرى  مهـام  بالطبـع 

أهميـة عـن االستكشـاف واإلنتـاج، وتتمثـل يف 

تأمـن احتياجـات الوقـود للمسـتهلكن يف دولة 

الكويـت، والسـيام ملحطـات القـوى الكهربائيـة 

وتقطـري امليـاه التابعـة لـوزارة الكهربـاء واملـاء 

املتجـددة. والطاقـة 

وأكـد العصيمـي أن الرشكـة تسـاهم بذلـك يف 

تحقيـق خطـة التنميـة “كويـت 2035”، مشـرياً 

إىل أنهـا تقـوم بتزويـد املسـتهلكن بالوقود عن 

طريـق شـبكات التغذيـة املكونـة مـن أنابيـب 

ممتـدة يف جميـع أرجـاء دولـة الكويـت، وذلك 

الدولـة  قطاعـات  احتياجـات  كافـة  لتغطيـة 

املنتـرشة جنوبـًا وشـامالً.

تنفيـذ  يف  للرشكـة  أساسـياً  دوراً  هـذا  ويعتـر 

خطـة التنميـة الوطنيـة 2035 لدولـة الكويـت، 

املشـاريع  مـن  عـدد  عـىل  تشـتمل  والتـي 

االسـرتاتيجية التـي تهدف لتحقيـق رؤية كويت 

جديـدة، حيـث يتحتم عىل رشكـة نفط الكويت 

مواكبـة هـذا التطـور مـن خـالل زيـادة القدرة 

عـىل توفـري احتياجـات الوقـود الـالزم لتشـغيل 

املشـاريع الحيويـة يف الدولة، ومنها عىل سـبيل 

املثـال مصفـاة الزور الجديدة، حيـث تم مؤخراً 

تدشـن وتشـغيل الخطـوط املغذية لهـا، إضافة 

إىل املشـاريع املسـتقبلية لـوزارة الكهرباء واملاء 

والطاقـة املتجـددة، كمحطة الخـريان، واملرحلة 

الثانيـة مـن محطـة الـزور الشـاملية، ومحطـة 

يف  امليـاه  وتقطـري  الطاقـة  لتوليـد  النويصيـب 

أقـى جنـوب الكويت.

تطويــر الشبكــة
التـي  التغذيـة  شـبكة  بتطويـر  يتعلـق  وفيـام 

تـزود املسـتهلكن بالوقـود، أوضـح العصيمـي 

أن رشكـة نفـط الكويـت قامـت بتطوير شـبكة 

التغذيـة عـر إنجـاز العديـد من املشـاريع التي 

نجحـت يف زيادتهـا بواقـع أربعـة أضعـاف عن 

حجمهـا السـابق، كـام عملـت عـىل توسـيعها، 

لتكـون قادرة بذلـك عىل تقديم الدعـم الكامل 

الـذي يضمـن اسـتمرار عمل هذه الشـبكة عىل 

مـدار السـاعة، ويف نفـس الوقـت تفـادي إرباك 

عمليـات املسـتهلكن.

وهنـا برز سـؤال عن الدور الـذي متنحه الرشكة 

لتنفيـذ وإنجـاز مشـاريعها،  الوطنيـة  للكـوادر 

مل  الكويـت  نفـط  رشكـة  أهـداف  أن  فأكـد 

الدولـة  لقطاعـات  الوقـود  تأمـن  يف  تنحـر 

بالكـوادر  االهتـامم  إىل  امتـدت  بـل  فحسـب، 

الوطنيـة التـي تعتر العنر األسـايس وراء دعم 

التقـدم والتطـور بالدولـة.

وشـدد العصيمـي عـىل أن رشكـة نفـط الكويت 

تـويل اهتاممـًا كبـرياً للكـوادر الوطنيـة، وذلـك 

مـن خـالل تدريبهـم للوصـول بهـم إىل أرقـى 

كافـة  وتوفـري  والفاعليـة،  الكفـاءة  مسـتويات 

املـوارد لتحقيـق أعىل درجات التقـدم والتطور.

مستهلكــو الشبكـــة
وعـن القطاعـات والـرشكات التـي تقـوم نفـط 

رئيـس  لفـت  بالوقـود،  بتزويدهـا  الكويـت 

فريـق عمـل شـبكات املسـتهلكن إىل أنها تقوم 

وتقطـري  الكهربائيـة  القـوى  محطـات  بتزويـد 

امليـاه التابعـة لـوزارة الكهربـاء واملـاء والطاقـة 

والدوحـة  الصبيـة  محطـات  مثـل  املتجـددة، 

الرشقيـة والغربيـة والـزور الشـاملية والجنوبية 

والشـويخ. والجنوبيـة  الشـاملية  والشـعيبة 

املنشـآت  بعـض  الرشكـة  بتزويـد  تقـوم  كـام 

التابعـة  األخـرى  النفطـي  القطـاع  رشكات  يف 

املصـايف  ومنهـا  الكويتيـة،  البـرتول  ملؤسسـة 

إىل  مصانـع  إضافـة  البرتوكيامويـات،  ومصانـع 

رشكات القطـاع الخـاص، مثـل رشكـة الصناعات 

وغريهـا. أكواسـان  رشكـة  ومصنـع  الوطنيـة 

وفيام يتعلق بكيفية تلبية احتياجات املستهلكن 

مـن الوقــود ونـــوع املنتجــات التي يتم تزويد 

بتزويد  تقوم  الرشكة  بأن  أفاد  بهــا،  املستهلكن 

الوقود بحسب الخطة املعتمدة من قبل مؤسسة 

البرتول الكويتية، والتي تكون الحصة األكر من 

لمحطات  مخصصــة  فيهــا  الوقود  استهالك 

لوزارة  التابعة  املياه  وتقطري  الكهربائية  القوى 

الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.

وأشـار إىل أن الرشكـة تقـوم بتزويد املسـتهلكن 

بجميـع أنـواع الوقـود الغـازي والسـائل، مثـل 

زيـت الغـاز “الديـزل”، وزيـت الوقـود الثقيـل، 

الخام. والنفـط 

مهام عديدة
وتطـرق العصيمـي إىل رشح املهـام التـي يقـوم 

املسـتهلكن، فقـال  بهـا فريـق عمـل شـبكات 

إن الفريـــق يتـوىل مسؤوليـــة إدارة ومتابعـة 

وتشغيـــل  شبكـــات أنابيـب الوقـود املنتـرشة 

يف جميـع أرجــاء الكويـت،  مبـا فيهـا التنسـيق 

بشـكل يومـــي ومباشـــر مـع محطـات القوى 

الكهربائيـة وتقطـري امليـاه التابعـة للـوزارة، من 

أجـل ضـامن اسـتمرارية تزويـد الوقـود بأفضل 

قبـل  مـن  املعتمـدة  الحصـص  صـورة حسـب 

مؤسسـة البـرتول الكويتيـة.

كـام يقـوم الفريـق بالتنسـيق مـع املسـتهلكن 

مـزودة  مركزيـة  تحكـم  غـرف  طريـق  عـن 

بأحـدث أنظمـة املراقبـة والتحكـم عـن ُبعـد، 

علـاًم أنهـا تعمـل عـىل مـدار السـاعة.

أيضـاً،  الفريـق  بهـا  يقـوم  التـي  املهـام  ومـن 

عـن  وذلـك  األنابيـب،  كفـاءة  عـىل  املحافظـة 



طريـق عمليـات الفحـص الدوريـة  باسـتخدام 

أفضـل الطـرق العامليـة وأحدثهـا عـىل اإلطالق، 

الوقـود املرسـل  فضـاًل عـن أخـذ عّينـات مـن 

املسـتهلكن. لجميـع  جودتـه  لضـامن 

يقـوم الفريـق بالتنسـيق الدائم مع فـرق صيانة 

برامـج  باتبـاع  وذلـك  الشـبكة،  لصيانـة  الغـاز 

الستمراريـــــة  ضامنـــاً  املعتمـــدة  الصيانـة 

تزويــد الوقـود والحفـاظ عـىل البنيـة التحتيـة 

واعتامديتهـا.

صعوبــات وتحديــات
وصعوبـات،  تحديـات  يواجـه  عمـل  كل  وألن 

تحـدث العصيمـي عنهـا وعـن كيفيـة التغلـب 

التـي  التحديـات  أهـم  أن مـن  فاعتـر  عليهـا، 

يواجههـا الفريـق، خصوصاً يف ظل إنشـاء املدن 

هـو  الدولـة،  يف  العمـراين  والتوسـع  الجديـدة 

الطلـب املتزايـد عـىل الغـاز مـن قبـل محطات 

القـوى الكهربائيـة وتقطري امليـاه التابعة لوزارة 

الكهربـاء واملـاء والطاقـة املتجـددة، حيـث ال 

يغطـي الغـاز املنتـج محليـاً احتياجـات الدولة.

إال أنـه تابـع بالقـول إنـه وللـه الحمـد، وبعـد 

إنشـاء مـرشوع مرافـق اسـترياد الغـاز املسـال 

الكويتيـة  للرشكـة  والتابـع  الـزور،  منطقـة  يف 

للصناعـات البرتولية املتكاملة “كيبيك”، سـاهم 

هـذا املـرشوع الحيـوي عـىل مسـتوى الكويـت 

يف توفـري كميـات إضافيـة مـن الغـاز نجحت يف 

تقليـل اسـتهالك الوقـود السـائل، حيـث يعتـر 

االقتصاديـة  الناحيـة  مـن  ناجحـاً  بديـاًل  الغـاز 

األخـرى  السـائلة  الوقـود  ألنـواع  والبيئيـة 

الكهربائيـة. الطاقـة  توليـد  املسـتخدمة يف 

دعم البنيــة التحتيــة
التـي  التحتيـة  البنيـة  دعـم  مشـاريع  وحـول 

عـىل  املتزايـدة  املتطلبـات  دعـم  يف  تسـاهم 

ارتفـاع  رافـق  أنـه  العصيمـي  ذكـر  الوقـود، 

اسـتهالك الطاقـة الكهربائيـة يف دولـة الكويت، 

زيـادة يف الطلـب عـىل الوقود مبحطـات القوى 

الكهربائيـة وتقطـري امليـاه، األمـر الـذي ترتـب 

البنيـة  دعـم  مشـاريع  إلقامـة  الحاجـة  عليـه 

التحتيـة، مبـا يلبـي احتياجـات تلـك املحطـات 

الغـازي والسـائل بكافـة أنواعـه. الوقـود  مـن 

رشكـة  قامـت  ذلـك،  عـىل  بنـاء  أنـه  وأضـاف 

نفـط الكويـت بتنفيـذ مشـاريع لرفـع القـدرة 

االسـتيعابية للبنيـة التحتيـة املمتدة من شـامل 

إىل جنـوب الكويـت،  وحرصـت عـىل تزويدهـا 

بأحـدث مـا توصلت إليـه صناعة النفـط والغاز 

الجـودة  ومتابعـة  القيـاس  تكنولوجيـا  مـن 

والتحكـم عـن ُبعـد.

إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطري املياه

مرفأ الغاز املسال التابع للرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة "كيبيك"
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جانب من إحدى محطات وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة

غرف التحكم املركزية لشبكة املستهلكن

كمــا تقوم الرشكة بالتنسيق الدائم مع مؤسسة 

البرتول الكويتية لدراسة االحتياجات املستقبلية 

من الوقود لجميع املستهلكن يف دولة الكويت.

شبكــات املستهلكني 
وكشـف رئيس فريق عمل شـبكات املسـتهلكن 

غـازي العصيمـي عـن أن إجـاميل طـول أنابيب 

املخصصـة  الكويـت،  نفـط  رشكـة  شـبكات 

التابعـة  الوقـود  مـن مصـادر  الوقـود  لتغذيـة 

لـرشكات القطـاع النفطـي إىل كافة املسـتهلكن 

يقـارب  الكويـت،  دولـة  وشـامل  جنـوب  يف 

2000 كيلومـرت، باإلضافـة إىل ملحقات األنابيب 

الالزمـة، مثـل صاممـات العـزل واألمـان ونقاط 

الحـرق والتفريـغ يف حالـة الطـوارئ.

التي  األخــرى  املنشآت  عــن  تحــدث  كمـــا 

احتياجات  لتلبية  الكويت  نفط  رشكة  أقامتها 

الغاز  املستهلكن، وبشكل خاص محطة تعزيز 

180 املكونة من ثالث وحدات رئيسية مخصصة 

لخدمة شبكة الوقود الغازي، ومنها:

وحدة فصل مكثفات الغاز التي يتم استخدامها 	 

بالحاالت االضطرارية لضامن استمرارية تزويد 

ملحطات  املطلوبة  بالجودة  الغازي  الوقود 

القوى الكهربائية وتقطري املياه التابعة لوزارة 

الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة.

النحيـل 	  للغـاز  املخصصـة  الضواغـط 

املنخفـض الضغـط، والتي تهـدف إىل تقليل 

نسـب الحـرق عن طريـق رفع ضغـط الغاز 

املرتفـع. الضغـط  وقـود  شـبكة  إىل  وتحويلـه 

ضواغـط غاز الوقود التـي تعمل عىل تعزيز 	 

ضغـط الغـاز مبـا يتناسـب مـع احتياجـات 

محطـات القـوى الكهربائيـة وتقطـري امليـاه 

مـن الوقـود الغازي.

السالمة أولوية
وكان ال بـد يف الختام من الحديث عن إجراءات 

األمـن والسـالمة واملراقبـة عىل شـبكات تغذية 

الوقـود، فشـدد يف هـذا السـياق عـىل أن مجال 

السـالمة أولويـة بالنسـبة لرشكة نفـط الكويت، 

التـي تتـوىل مسـؤولية مراقبـة عمليـات هـذه 

الشـبكات عـن طريـق غـرف التحكـم املركزيـة 

املـزودة بأحدث أنظمـة املراقبة، مثـل كامريات 

املراقبـة، وأنظمة كشـف الترسبـات يف األنابيب 

 ،)Pipeline Leak Detection System(

بشـكل  تفقديـة  بجـوالت  القيـام  إىل  إضافـة 

مسـتمر عـن طريـق مركبـات مـزودة بأجهـزة 

عـدم  مـن  للتأكـد  وذلـك  الترسبـات،  كشـف 

وجـود أي تـرسب للوقـود، أو تجـاوزات تهـدد 

سـالمة وأمـن األرواح واملمتلـكات واملنشـآت.



تلتـزم شـركة نفـط الكويـت بضمـان سـالمة جميـع موظفيهـا ومقاوليهـا، فضـاًل عـن حرصهـا علـى اتبـاع كافـة معاييـر الصحـة 

والسـالمة واألمـن والبيئـة بصـورة دائمـة وتامـة، ورفـع مسـتوى الوعـي فـي هـذا المجـال الـذي توليـه أهميـة قصـوى.

وفي سـياق هذا االلتزام، ومن أجل تعزيز ذلك الجانب من عملياتها، تنظم الشـركة باسـتمرار فعاليات عديدة ُتعنى بمختلف 

أنـواع المـواد التـي تسـتخدمها فـي العمليـات وتتضمـن خطـورة فـي التعامـل معهـا، وكذلـك فـي كل المجـاالت األخـرى التـي 

تشـكل خطـرًا سـواء علـى العاملين أو علـى المرافق.

ومــن تلــك الفعاليـــات، نظمـــت الشركــــة مؤخرًا حملة توعوية حول كيفية التعامل مع المواد الكيميائية بمنطقــة عمليات 

النفط الثقيل، وذلــــك بالتعــــاون مع الشـركات المقاولـــــة، وشـهدت تقديــــم بعض العروض المرئية التي تشــــرح بشكــــل 

واٍف هـذا الموضوع.

وكالعـادة، فإننـا فـي مجلـة “الكويتـي” أردنـا تسـليط الضـوء علـى هـذا الموضـوع المهـم، مـن خـالل نقـل بعـض مـا جـاء فـي 

تلـك العـروض، مـع تحدثنـا فـي جانـب مـن المقـال إلـى رئيـس فريـق عمـل الصحـة والسـالمة والبيئـة )شـمال الكويـت( ماجـد 

المطيـري، والـذي تولـى فريقـه تنظيـم هـذه الفعاليـة.

عنوان حملة تم تنظيمها في منطقة عمليات النفط الثقيل بشمال الكويت

تعزيز الوعي بمخاطر التعامل مع المواد 
الكيميائية وإجراءات التحكم المتبعة 
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فعالية شاملة
لشـامل  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  برعايـة 

عمـل  فريـق  نظـم  الكنـدري،  عـي  الكويـت 

الصحـة والسـالمة والبيئـة يف املديريـة حملـة 

املـواد  مـع  التعامـل  مبخاطـر  الوعـي  لتعزيـز 

الكيميائيـة يف منطقـة عمليـات النفـط الثقيـل 

بهـا. الخاصـة  التحكـم  وإجـراءات 

أيـام،  خمسـة  مـدى  عـىل  الحملـة  وأقيمـت 

بـإرشاف وحضور رئيس الفريـق ماجد املطريي، 

وتضمنـت جلسـات توعية بكيفيـة التعامل مع 

املـواد الكيميائيـة، شـملت جميـع العاملـن يف 

رشكـة نفـط الكويـت وموظفي املقـاول مبنطقة 

عمليـات النفـط الثقيل.

كام شـارك يف اليـوم األخري مـن الحملة ممثلون 

عـن الـرشكات املقاولـة، والذيـن قدمـوا عروضاً 

مرئيـة حـول املوضوع.

أهداف عديدة
لقد شّكــل تعزيــز الوعــي مبخاطر التعامل مع 

املواد الكيميائية الهدف األسايس والعام للحملة، 

إال أن هنـــاك أغراضـــاً تفصيليــة سعت الحملة 

لتثبيتها كإجراءات دامئة، وتتمثل فيام يي:

تقديـم التوجيـه وتحديـد املسـؤوليات املرتبطة 

بالتسجيـــل واالستخـــدام والنقــل واملناولـــة 

يف  والتنظيـف  واالحتـواء  والتخزيـن  والتقييـد 

حالـة االنسـكابات، وهو ما يشـتمل عىل التأكد 

مـن أنه بعـد التنظيـف يتم التخلص مـن املواد 

الكيميائيـة الخطـرة بشـكل آمـن، وعـدم تـرك 

أي أثـر لهـا يف منشـآت رشكـة نفـط الكويـت، 

عـىل أن يتـم الحقاً اإلبالغ عـن الوقائع املرتبطة 

باسـتخدام املـادة وكيفيـة التخلص منهـا، وذلك 

.MyHSSE يف نظـام

املـواد  مـع  والتعامـل  اآلمنـة  اإلدارة  ضـامن 

الكيميائيـة الخطـرة يف مـكان العمـل، والتأكـد 

الكيميائيـة  باملـواد  املرتبطـة  املخاطـر  أن  مـن 

فيهـا بشـكل معقـول. التحكـم  يتـم  الخطـرة 

تطويـر قاعـدة بيانات لجميع املـواد الكيميائية 

الكويـت،  نفـط  مرافـق رشكـة  املسـتخدمة يف 

وذلـك من أجل سـهولة الوصـول إليها والحفاظ 

 Safety Data عـىل صحائـف بيانـات السـالمة

البوابـــة اإللكرتونيـــ ة  Sheets محدثـة عـىل 

للرشكـــة، لضمــان إبـــالغ جميــع األشـخاص 

املعنين بشـكل اسـتباقي باملخاطـر الكيميائية، 

تتضمـن  السـالمة  بيانـات  صحيفـة  أن  علـاًم 

مـادة  معلومـات مهمـة، ومنهـا خصائـص كل 

كيميائيـة، ومخاطـر الصحـة البدنيـة والصحيـة 

والبيئيـة، والتدابـري الوقائيـة، والتدابـري الخاصة 

بعمليـات اإلطفـاء يف حـال وقـوع أي حـادث، 

والقواعـد  والبيئـة،  السـموم  عـن  ومعلومـات 

واملعايـري العامليـة، واحتياطـات السـالمة ملناولة 

وكيفيـة  الكيميائيـة،  املـادة  ونقـل  وتخزيـن 

التخلـص منهـا عنـد انتهـاء العمـل.

مهام أساسية
تـم عرضهـا  التـي  األمـور  مـن  العديـد  هنـاك 

خـالل الحملـة، ومنها تـوزع املهام األساسـية يف 

التعامـل مـع املـواد الكيميائيـة، والتـي تتـوزع 

مهـامت  لديـه  منهـا  كل  أطـراف،  عـدة  عـىل 

محـددة.

أوىل تلـك الجهـات، رؤسـاء فـرق العمـل التـي 

تعتـر  حيـث  الكيميائيـة،  املـواد  تسـتخدم 

النقـاط التاليـة مـن أبـرز املهـام التـي ينبغـي 

العمليـات  بهـا لضـامن سـالمة  القيـام  عليهـم 

الكيميائيـة: املـواد  مـع  التعامـل  عنـد 

السـالمة 	  بيانـات  التأكـد مـن أن صحائـف 

وأن  متاحـة،  الكيميائيـة  املـواد  لجميـع 

تكـون نسـخة منهـا موجـودة عـىل البوابـة 

لهـا  يتبـع  التـي  للمديريـة  اإللكرتونيـة 

الوصـول  سـهولة  لضـامن  وذلـك  الفريـق، 

املشـرتك إليهـا. يتـم إرسـال بريـد إلكـرتوين 

توافـر  أي  تقـدم،  مـا  عـىل  الضـوء  يسـلط 

الكيميائيـة  للمـواد  املحدثـة  الصحائـف 

الجديـدة / الحاليـة، إىل رئيـس فريـق عمـل 

الصحـة والبيئة، واملجموعـة الطبية، ورئيس 

والبيئـة  والسـالمة  الصحـة  عمـل  فريـق 



عـام. كل  املديريـات(   / )األصـول  املعنـي 

باملعلومـات 	  العاملـن  تزويـد  مـن  التأكـد 

والتدريـب عـىل املـواد الكيميائيـة الخطـرة 

مهمتهـم  وقـت  منطقـة عملهـم خـالل  يف 

األوليـة، وكلـام تـم اسـتبدال / إدخـال مادة 

املنطقـة. كيميائيـة جديـدة يف 

للمـواد 	  العـامل  تعـرض  أن  مـن  التأكـد 

الكيميائيـة يتـم التحكـم فيـه جيـداً، وذلـك 

مـن خـالل أنظمـة التحكـم املناسـبة، مثـل 

الشـخصية. الوقايـة  معـدات 

دش 	  تشـغيل  وقابليـة  توافـر  مـن  التأكـد 

السـالمة وغسـل العيون يف كل موقع، حيث 

يتـم مناولـة املـواد الكيميائيـة أو تخزينهـا.

املكتـوب 	  االتصـال  برنامـج  توافـر  ضـامن 

منشـأة. لـكل  الكيميائيـة  املخاطـر  بشـأن 

معـدات 	  مـن  كاٍف  عـدد  توافـر  ضـامن 

الحاميـة الشـخصية املناسـبة للتعامـل مـع 

مناطـق  يف  الصلـة  ذات  الكيميائيـة  املـواد 

إليهـا. الوصـول  يسـهل 

املقـاول  الجهـود هـو  الثـاين يف هـذه  الطـرف 

الـذي لديـه أيضـاً عدة مهـامت عليـه القيام بها 

لتايل: كا

ضـامن توافـر قامئـة جـرد املـواد الكيميائية 	 

املحدثة.

السـالمة 	  بيانـات  صحيفـة  توافـر  ضـامن 

املحدثـة ألي مـادة كيميائيـة يتـم إدخالهـا 

املنشـأة. إىل 

التأكـد مـن عدم تلـف امللصقـات املوجودة 	 

عـىل الحاويـات أو إزالتهـا، ووفقـاً ملتطلبات 

نظـام األمم املتحدة املنسـق عاملياً لتصنيف 

املواد الكيميائية ووسـمها.

التأكد من أن موظفي املقاول لديهم معدات 	 

الوقاية الشخصية املطلوبة للتعامل مع املواد 

الكيميائية، باإلضافة إىل ضامن وضع الفتات 

ومعدات  املخاطر  من  للتحذير  مناسبة 

الوقاية الشخصية يف مناطق العملية.

برنامج مكتوب
نفـط  لرشكـة  تابعـة  منشـأة  كل  عـىل  يجـب 

الكويـت وتوجـد فيهـا مـواد كيميائيـة خطـرة، 

أن تكـون مسـؤولة عـن تطوير برنامـج مكتوب 

لكيفيـة التواصـل فيـام يتعلـق باملخاطـر، عـىل 

واملعايـري  واللوائـح  لإلجـراءات  يخضـع  أن 

بهـا. املعمـول 

وينبغي أن يتضمن الرنامج املكتوب ما يي:

جرد باملواد الكيميائية الخطرة	 

تحديد املخاطر وتقييمها	 

توافر صحيفة بيانات السالمة 	 
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ــل  ــه يعم ــري أن فريق ــد املط ــة ماج ــالمة والبيئ ــة والس ــل الصح ــق عم ــس فري ــد رئي أك

ــك التأكــد مــن  ــني، وكذل ــة وســليمة للعامل ــة صحي باســتمرار مــن أجــل ضــامن أفضــل بيئ

ــت. ــوع كان ــن أي ن ــوادث م ــوع أي ح ــدم وق ــآت وع ــالمة املنش س

وأشــار املطــري إىل أنــه مــن أجــل ذلــك، يعمــل الفريــق عــى نــرش التوعيــة بــني العاملــني 

ــكل مــا  ــوا مدركــني ل ــك ملنحهــم املعرفــة ولــي يكون وموظفــي املقــاول عــى الســواء، وذل

ــا. ــون فيه ــي يعمل ــي يســتخدمونها، واملنشــآت الت ــق باملــواد واملعــدات الت يتعل

وأوضــح أن الحملــة التــي نظمهــا فريقــه حــول مخاطــر التعامــل مــع املــواد الكيميائيــة يف 

منطقــة عمليــات النفــط الثقيــل وإجــراءات التحكــم الخاصــة بهــا، جــاءت يف نفــس الســياق، 

معتــرباً أن املوضــوع يف غايــة األهميــة، نظــراً لخطــورة تلــك املــواد، واألرضار الهائلــة التــي 

قــد تنتــج عــن أي حــادث، ال ســمح اللــه.

وشــدد املطــري عــى أن الفريــق وكل الفــرق املامثلــة التــي تعمــل يف مناطــق عمليــات رشكة 

نفــط الكويــت، تســعى لهــدف واحــد هــو منــع الحــوادث، واملحافظــة عــى صحــة العاملــني 

وســالمتهم، والتأكــد مــن الحاميــة التامــة للمرافــق، مؤكــداً أن هــذه املهمــة حققــت النجاح، 

يف ظــل عــدم وقــوع أي حــوادث عــى اإلطــالق، مــا يؤكــد صوابيــة التوجهــات واإلجــراءات 

التــي تتخذهــا اإلدارات املعنيــة يف الرشكــة، والتــي تلتــزم بأعــى املعايــر العامليــة.

وختــم املطــري بالتأكيــد عــى أن فريقــه يخطــط لتنظيــم املزيــد مــن الفعاليــات املامثلــة، 

وبالتعــاون مــع الفــرق األخــرى يف الرشكــة وكذلــك مــع املقاولــني.

المطيري:
جهودنا متواصلة لضمان صحة وسالمة العاملين والمنشآت

محتويات ملف صحيفة بيانات السالمة	 

إجراءات وسم الحاويات	 

مراقبة التعرض للمواد الكيميائية	 

أداء مهام غري روتينية	 

برنامج تدريب املوظفن	 

الكيميائيـة 	  للمـواد  التعـرض  مـن  الحـد 

العمـل مـكان  يف  عليهـا  والسـيطرة 

متطلبات املقاول	 

متطلبات التسجيل	 

مراقبـة الرشاء واملوافقة عـىل مواد كيميائية 	 

جديدة / اسـتخدام مـواد كيميائية جديدة

اإلجـراءات الخاصـة بإدارة املـواد الكيميائية 	 

)االسـتخدام والنقـل والتخزين والتخلص(

اإلسعافات األولية واالستعداد للطوارئ	 

عدة االنسكاب وتفاصيلها	 

التعامل مع االنسكابات الكيميائية	 

اإلبالغ عن الحوادث	 

متطلبات عامة
العاملـن  بإبـالغ  الكويـت  نفـط  رشكـة  تلتـزم 

مبـا قـد يواجهونـه مـن مخاطـر مرتبطـة بـأداء 

املهـام غـري الروتينيـة قبـل الـرشوع يف أي منها، 

كـام تقـوم الرشكة بتحديـد الضوابط الهندسـية 

ومعـدات  اإلداريـة،  والضوابـط  املناسـبة، 

الحاميـة الشـخصية، ومامرسـات العمـل اآلمنة 

املطلوبـة إلكـامل مهمـة غري روتينيـة كجزء من 

.Job Safety Analysis تحليـل سـالمة العمـل

هـذه  مراجعـة  يجـب  ذلـك،  إىل  إضافـة 

املعلومـات مـع املوظفـن قبـل أداء املهمـة غري 

الروتينيـة، كـام يجـب تنفيـذ جميـع املهـام غري 

وفقـاً  العمـل  تريـح  طريـق  عـن  الروتينيـة 

إجـراءات تريـح  مـن   KOC.SA.004 للبنـد 

العمـل.

أمـا فيـام يتعلـق مبجموعـة أو مـادة تنظيـف 

الكيميـايئ، فإنـه يجـب وضعهـا يف  االنسـكاب 

املـواد  مناولـة  يتـم  التـي  املواقـع   / املرافـق 

الكيميائيـة داخلهـا، وبالتـايل فـإن عـىل مـرشيف 

املنطقـة وضـع خطـة تفتيـش دوريـة يجب أن 

تشـمل، عـىل سـبيل املثـال ال الحـر، تاريـخ 

لالنسـكاب،  االسـتجابة  مـواد  صالحيـة  انتهـاء 

عـدة  مـواد  واملواصفـات(  )الكميـة  وكفايـة 

االنسـكاب.



حصل على دكتوراه في هندسة المكامن ونشر 

مة ثالث مقاالت في مجالت علمية ُمحكَّ

 نمــوذج رائـــع 
لدعــم الشركــة 
أبناءهــا وإبـــراز 

مهاراتهــم

مطلق العروج
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في إنجـــاز جديــد يؤكــد حرص الشركــة 

على بنـــاء كوادرهــا ودعمهم الكتساب 

خبرات عالمية، نال مطلق العروج، وهو 

مهندس بترول في فريق عمل تطوير 

الحقول الجوراسية )1( التابع لمجموعة 

الدكتوراه  شهادة  الغاز،  حقول  تطوير 

المكامـــن، وذلك  هندســـة  مجال  في 

بعـــد حصولـــه على فرصـــة االبتعـــاث 

الدراسي التي يقدمها القطاع النفطي، 

ممثاًل بمؤسسة البترول الكويتية.

ويضاف هذا اإلنجاز الـــذي حققـه أحد 

أبناء نفط الكويت المتمّيزين، إلى رصيد 

الشركــــة الهائـــل من النجــــاح والتألق، 

الحثيث  لسعيهـــــا  ثمـــرة  يعـــد  والذي 

قــــدرات موظفيهــــا  لتنميــة وتطويـــر 

واالرتقاء بأدائهم إلى العالمية، وكذلك 

وإبـــراز  مساعدتهم في أداء وظائفهـــم 

في  الفعالة  ومساهمتهم  مهاراتهــم 

كافة المجاالت، ومنها خفض التكلفة 

واتخاذ القرارات الصحيحة.

إال أن إنـجــــاز العـــــروج لم يقـــف عنــد 

كتابة  في  نجـــح  إنـــه  بـــل  الحـــد،  هذا 

في  ونشرهـــا  مهمـــة  مقاالت  ثالث 

مجـــالت علمية معروفة. 

مجلـة “الكويتي” التقت العروج ليحدثنا 

عما حققه من إنجازات، وأبرزها شهادة 

الدكتوراه والمـقـــاالت العلمـــية، حيث 

أكـــــد لنـــا أن الدكتــوراه تضيف الكثير 

لحصيلته العلمية وخبرته العملية، كما 

الجودة وتطوير  إضافـــة  فـــي  تساعده 

العمل واجراء بحوث مستقلة.

تناولـت  الدكتـوراه  دراسـة 
تكنولوجيـا  تطبيـق  إمكانيـة 
الميـاه  حركـة  لتتبـع  جديـدة 
والغـاز النفـط  مكامـن  فـي 

نشرهمــــــا  مقالتيـــــــن  أول 
تضمنتــــا شرحـــــًا للُمحاكـــي 
الرقمــــي المستخـــدم فيمـا 
الثالثــــة  المقالــــة  شملــــت 

الدراسـة نتائـج 

حلم وطموح
قـال العـروج يف مسـتهل الحديـث إن حصولـه 

حلـاًم  إليـه  بالنسـبة  ميثـل  الدكتـوراه  عـىل 

وطموحـاً وهدفاً شـخصياً، الفتـاً إىل أنه وبفضل 

مـن اللـه، تحقق هـذا الحلم مبسـاعدة الرشكة.

وأوضـح أن بدايـة الرحلـة كانـت بحصولـه يف 

عـام 2017 عـىل فرصـة االبتعاث الـدرايس التي 

وذلـك  الكويتيـة،  البـرتول  مؤسسـة  تقدمهـا 

بعدهـا  فانطلـق  املكامـن،  هندسـة  مجـال  يف 

واملواضيـع  الجامعـات  عـن  البحـث  يف رحلـة 

البحثيـة التـي تعـود بالنفـع عـىل رشكـة نفـط 

الكويـت، وبنـاًء عـىل ذلـك، وقـع اختيـاره عىل 

  Imperial College Londonيف الدراسـة 

باململكـة املتحدة، وكان موضوع البحث يختص 

لتتبـع  جديـدة  تكنولوجيـا  لتطبيـق  بدراسـة 

حركـة امليـاه التـي يتـم ضخهـا بهـدف تحسـن 

اإلنتـاج يف أحـد الحقـول مبنطقـة العمليـات يف 

الكويـت. جنـوب 

وأفـاد العـروج بأن هذه الدراسـة تعتـر تطويراً 

صـور  يف  الدقيـق  العلمـي  البحـث  ملهـارات 

الكثـري  وفهـم  القـراءة  مـن  ابتـداء  مختلفـة، 

مبوضـوع  املتعلقـة  الدقيقـة  التفاصيـل  مـن 

البحـث، ومـروراً بتعزيـز االعتـامد عـىل النفس 

ونـرش األبحـاث، حيـث يتـم تعلـم الكثـري مـن 

الرمجيـات  كتابـة  مثـل  الجديـدة،  املهـارات 

والعمـل باملختـرات، مؤكـداً أن هـذه الدرجـة 

العلمية تشـكل إجـازة لحاملها إلجـراء البحوث 

املسـتقلة.

Numerical modeling of self-potential in heterogeneous reservoirs

Mutlaq Alarouj1 and Matthew David Jackson2

ABSTRACT

Monitoring water movement toward production wells through
downhole measurements of self-potential (SP) is a promising new
technology. However, there are uncertainties about its applicabil-
ity in heterogeneous, multilayered reservoirs. Using numerical
modeling, we investigated the likely magnitude and behavior
of SP during oil production supported by water injection in
two different models of such reservoirs. We found that the mag-
nitude of the SP signal that would be measured along a produc-
tion well increased as water approached the well, exceeding an
assumed noise level of 0.1 mV before water breakthrough. We
also found that, in the reservoir models tested, the maximum
value of SP at the well skewed toward the fastest waterfront

before water breakthrough. The trend of SP increasing at the well
with time, together with the shape of the SP profile, were the
prime indicators used to investigate water movement. In the res-
ervoir models tested, before water breakthrough the fastest ap-
proaching waterfront could be detected approximately 20 m
away from the well. However, subsequent waterfronts approach-
ing the well in other layers could not be detected before break-
through. The effect of these later waterfronts on the SP profile at
the well was only detectable at breakthrough. We attributed this to
the fact that the SP generated in these layers is masked by the high
SP created by the fastest waterfront. Our findings emphasized the
importance of an enhanced understanding of reservoir geology
and rock electrical properties for better prediction and interpreta-
tion of SP.

INTRODUCTION

Self-potentials (SPs) are electrical potentials that occur naturally in
response to charge separation (Doll, 1949). In reservoir rocks, an
electrical double layer (EDL) forms at the mineral-brine interfaces
because there is an excess charge on the mineral surface, balanced
by an excess of counter charge in the brine adjacent to the surface.
Flow of brine through the pore space of the rock drags with it some of
the excess counter charge in the EDL, establishing an electrical cur-
rent called the “streaming current” (e.g., Hunter, 1986; Jackson et al.,
2012b; Figure 1a). Accumulation of charge associated with diver-
gence of the streaming current density establishes an electric poten-
tial, called the “electrokinetic” (EK) or “streaming potential”which is
the component of the SP that arises from charge separation in re-
sponse to gradients in water potential (pressure above the hydrostatic;
e.g., Ishido and Mizutani, 1981; Revil et al., 1999a).
Concentration gradients in the brine result in ionic species migra-

tion. However, ions migrate at different rates due to their different

mobilities. This also results in a separation of charge, which is
balanced by an electrical potential called the “diffusion potential.”
If the concentration gradient occurs across a brine-saturated rock,
the charge on the mineral surfaces can cause exclusion of cocharged
ions in the brine from the pore space, so a net excess of counter-
charged ions migrates down the concentration gradient, causing the
generation of an electrical potential called the “exclusion potential”
(e.g., Westermann-Clark and Christoforou, 1986; Leinov and Jack-
son, 2014). In subsurface reservoir environments, combinations of
diffusion and exclusion potentials occur and the relative contribu-
tion of each depends on the mobility contrasts between the ion spe-
cies and the thickness of the EDL relative to the pore radius (Ortiz
et al., 1973; Revil, 1999). Together, these two sources of SP are
called the “exclusion-diffusion” (ED) potential, which is the com-
ponent of the SP that arises from charge separation in response to
concentration gradients (e.g., Revil, 1999; Jackson et al., 2012b;
Figure 1b).
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1. Introduction
The zeta potential is a measure of the electrical potential at a mineral surface. Its magnitude and polarity 
control the electrostatic forces between mineral surfaces and polar species in the fluids saturating the rock 
pore space (e.g., Hunter, 1986), and the magnitude and polarity of the self-potential signals arising from 
electrokinetic phenomena (e.g., Jaafar et al., 2009; Vinogradov et al., 2010). Measurements and models of 
sandstone zeta potential are important in many subsurface applications related to geothermal reservoirs 
(e.g., Corwin & Hoover, 1979; Darnet et al., 2004; Revil & Pezard, 1998), groundwater flow in aquifers (e.g., 
Fagerlund & Heinson, 2003; Hu et al., 2020; Jackson, Gulamali, et al., 2012; Titov et al., 2005), saline in-
trusion in coastal aquifers (Graham et al., 2018; MacAllister et al., 2018), contaminant transport (Jougnot 
et al., 2015; Linde & Revil, 2007; Minsley et al., 2007), hydrocarbon reservoirs (Gulamali et al., 2011; Ijio-
ma, 2016; Jackson, Butler, et al., 2012; Saunders et al., 2008), and seismoelectric exploration (Jouniaux & 
Zyserman, 2016; Revil & Mahardika, 2013).

The zeta potential of brine-saturated sandstones has been measured and modeled by many researchers (for 
data compilations, see Walker & Glover, 2018; Walker et al., 2014). Based on this work, it is widely agreed 
that the zeta potential of sandstone is negative in the brine pH and compositions typically encountered in 
the subsurface and decreases in magnitude with increasing salt concentration (Alkafeef & Alajmi, 2006; 
Boleve et al., 2007; Glover et al., 2006; Jaafar et al., 2009; Kirby & Hasselbrink, 2004; Pride & Morgan, 1991; 
Revil et al., 1999; Vinogradov et al., 2010; Walker & Glover, 2018; Walker et al., 2014). At high salt con-
centration (>0.4  M), experimental data suggest that the zeta potential is independent of concentration 
but remains negative (Jaafar et al., 2009; Vinogradov et al., 2010; Walker & Glover, 2018). However, most 

Abstract It is widely accepted that the zeta potential in natural sandstones is negative in the brine 
pH and compositions found in the subsurface. The zeta potential is a measure of the electrical potential at 
a mineral surface. We report new measurements of the zeta potential using a saline natural brine rich in 
divalent ions. The sandstone samples were quartz dominated but some also contained dolomite, siderite, 
and clay minerals. The quartz-dominated sandstones showed behavior consistent with earlier studies, but 
the dolomite- and siderite-bearing samples returned positive zeta potentials. We suggest that this is caused 
by a positive zeta potential on dolomite and siderite mineral surfaces, adsorption of divalent ions onto 
quartz mineral surfaces, and/or ion exchange with clay minerals. The results have broad implications for 
the zeta potential of natural sandstones, because the magnitude and polarity of the zeta potential impact 
geophysical monitoring and the transport of the charged contaminants.

Plain Language Summary Sandstone is one of the most common porous rocks that form 
subsurface reservoirs. When the sandstone mineral surfaces are in contact with water, they become 
electrically charged. The magnitude and polarity of the electrical charge can be characterized by a 
property called the “zeta potential” which can be measured in the laboratory. Here, we show that the 
zeta potential of sandstone saturated with saline natural brine can be positive, rather than negative as 
is usually assumed. We highlight the importance of using realistic rock and water compositions in the 
experimental measurement of zeta potential. The zeta potential is important because it controls how 
electrically charged contaminants pass through sandstone aquifers, and how aquifers can be monitored 
remotely using geophysical methods. Assuming the zeta potential is negative when it is positive will cause 
serious errors in data interpretation and model predictions.

ALAROUJ ET AL.
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A B S T R A C T   

We report a new, open-source, MATLAB-based 3D code for numerically simulating the self-potential (SP) in 
subsurface reservoirs. The code works as a post-processor, using outputs from existing reservoir flow and 
transport simulators at a selected timestep to calculate the SP throughout the reservoir model. The material 
properties required to calculate the SP are user defined and may be constant or vary in each cell. The code solves 
the equations governing flow and transport of electrical charge and global charge conservation using a control- 
volume-finite-difference scheme. Electrical currents associated with the SP may spread beyond the reservoir 
model domain, and the code allows for the domain to be extended vertically and laterally to account for this. 
Here, we present the governing equations and the numerical method used and demonstrate application of the 
code using an example in which we predict the SP signals associated with oil production from a subsurface 
reservoir supported by water injection.   

1. Introduction 

The self-potential (SP) is a naturally occurring electrical potential 
that can be measured using electrodes at the Earth surface or in bore-
holes. Measurement of the SP is one of the oldest geophysical surveying 
methods with numerous applications (Jackson, 2015). Here, we focus on 
the use of SP to characterize and monitor water flow and the associated 
transport of salt species and/or heat in subsurface reservoirs. Numerous 
studies have investigated the SP associated with water flow in 
geothermal reservoirs (e.g., Corwin and Hoover, 1979; Revil and Pezard, 
1998; Darnet et al., 2004) and during volcanic unrest (e.g., Zlotnicki and 
Nishida, 2003; Ishido, 2004; Finizola et al., 2004; Mauri et al., 2010); 
groundwater flow in aquifers (e.g., Fagerlund and Heinson, 2003; Titov 
et al., 2005; Linde et al., 2011; Jackson et al., 2012a; Hu et al., 2020); 
water flow in hydraulically active fractures (e.g., Revil and Pezard, 
1998; Wishart et al., 2006; Roubinet et al., 2016; DesRoches et al., 2018; 
Jougnot et al., 2020); contaminant transport in aquifers (e.g., Naudet 
et al., 2003; 2004; Minsley et al., 2007; Linde and Revil, 2007; Jougnot 
et al., 2015); saltwater intrusion in coastal aquifers (MacAllister et al., 
2018; Graham et al., 2018), and water flow during hydrocarbon pro-
duction (Saunders et al., 2008; Gulamali et al., 2011; Jackson et al., 

2012b; Ijioma, 2016). The SP method has also been found very useful in 
mineral exploration (e.g., Caglar, 2000; Murthy et al., 2005; Abdelrah-
man et al., 2008; Di Maio et al., 2016) and more recently eco-hydrology 
(Voytek et al., 2019). However, prediction or interpretation of the SP in 
these subsurface environments is challenging as there may be several 
source mechanisms; moreover, flow and transport paths may be 
complicated by geological heterogeneity. 

The aim of this paper is to report a new, open-source, MATLAB-based 
3D code for numerically simulating the self-potential (SP) in subsurface 
reservoirs. Sources of SP in natural environments are numerous (e.g. 
Jackson, 2015) and here we restrict ourselves to the SP arising in 
partially or entirely water-saturated rocks in response to gradients in 
pressure (above hydrostatic, also termed water potential or head), water 
composition (salt concentration) and temperature. Numerous studies 
have described these SP source mechanisms (e.g. Ishido and Mizutani, 
1981; Hunter, 1986; Revil et al., 1999; Revil, 1999; Jackson et al., 
2012b) and we provide a summary for the interested reader in Appendix 
A. A number of codes to simulate SP have been reported in the literature, 
but are limited to modelling the SP arising from pressure gradients in 
water saturated rocks (e.g., Soueid Ahmed et al., 2013; Rücker et al., 
2017). 
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دراسة ونتائج
إىل  فأشــار  الرســالة،  موضــوع  إىل  وتطــرق 

ــة تطبيــق  ــة حــول إمكاني أنهــا دراســة متكامل

تكنولوجيــا جديــدة لتتبــع حركــة امليــاه يف 

أن هــذه  النفــط والغــاز، موضحــاً  مكامــن 

الجهــد  قيــاس  عــىل  تعتمــد  التكنولوجيــا 

الكهربــايئ الناتــج عــن حركــة امليــاه يف صخــور 

املكامــن.

وكشــف عــن أن الرســالة تضمنــت جوانــب 

نظريــة وأخــرى عمليــة، ففــي الجانــب النظري 

ــد  ــاب الجه ــي لحس ــاٍك رقم ــم ُمح ــم تصمي ت

ــذا  ــاه، وه ــة املي ــن حرك ــج ع ــايئ النات الكهرب

املحــايك قابــل للدمــج مــع غالبيــة برامــج 

يف  املســتخدمة  الرقميــة  املكامــن  محــاكاة 

ــب العمــي تضمــن  ــة، يف حــن أن الجان الرشك

القيــام بحســاب ثوابــت الربــط الكهربــايئ بــن 

الجهــد والضغــط مــن جهــة، وبــن الجهــد 

وامللوحــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك باســتخدام 

ــن  ــن مكام ــاه م ــط ومي ــور ونف ــات صخ عّين

ــت. الكوي

ــراء  ــا ج ــل عليه ــي حص ــج الت ــد أن النتائ وأك

ــا بالنســبة  ــدة مــن نوعه ــر فري الدراســة تعت

ملــا تــم نــرشه ســابقاً يف مجــاالت مامثلــة، 

األمــر الــذي ســاعده كثــرياً يف رسعــة نــرش 

وقبــول تلــك النتائــج يف أكــر مــن مجلــة 

علميــة.

وأشــار إىل أنــه متكــن من تجاوز عــدة صعوبات 

خــالل رحلتــه للحصــول عــىل الدكتــوراه، منهــا 

والتــي  الرشكــة  بيئــة عمــل  مــن  االنتقــال 

ــدة  ــة جدي ــا العمــل الجامعــي، إىل بيئ يحكمه

تعتمــد بشــكل رئيــي عــىل العمــل الفــردي، 

ــة  ــن لغ ــر م ــم أك ــة لتعل ــة إىل الحاج باإلضاف

عــىل  املكثــف  التدريــب  وكذلــك  برمجــة، 

إجــراء التجــارب املعمليــة، موضحــاً أن مفتــاح 

ــرة  ــات كان املثاب ــك الصعوب ــىل تل ــب ع التغل

واالجتهــاد وعــدم اليــأس مــن املحاولــة، إذ 

إن طبيعــة البحــث العلمــي تتطلــب تكــرار 

ــل،  ــل الفش ــدم تقب ــرى وع ــو األخ ــة تل املحاول

ــوب.  ــق النجــاح املطل ــى يتحق حت

ثالث.. والرابعة قريباً
أنــه متكــن مــن نــرش  العــروج إىل  ولفــت 

مــة  ثــالث مقــاالت يف مجــالت علميــة محكَّ

و  ،Computers and Geosciences هــي 
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Letter، كــام نجــح يف الحصــول عــىل املوافقــة 

ــزال  ــة ال ت ــة رابع ــة علمي ــرش مقال ــة لن املبدئي

ــداد. ــد اإلع قي

املحـايك  تناولتـا  مقالتـن  أول  أن  إىل  وأشـار 

الرقمـي الـذي يقوم بحسـاب الجهـد الكهربايئ، 

حيـث احتـوت املقالـة األوىل عـىل رشح مفّصل 

للمحـايك وطريقـة اسـتخدامه، وأوضـح أن هذا 

شـخص  ألي  مجـاين  بشـكل  متوافـر  املحـايك 

والغـاز  النفـط  مبجـال  اسـتعامله  يف  يرغـب 

وامليـاه الجوفيـة، فيـام اشـتملت املقالـة الثانية 

يف  املحـايك  السـتخدام  تطبيقيـة  أمثلـة  عـىل 

الجوفيـة. وامليـاه  النفـط  مجـال 

وذكــر أن املقالــة الثالثــة التــي نــرشت، والرابعة 

التــي مل يتــم نرشهــا بعــد، تقدمــان أبــرز نتائــج 

ــر،  ــت يف املخت ــي أجري ــة الت ــارب العملي التج

بــن  الكهربــايئ  الربــط  بثوابــت  واملتعلقــة 

الجهــد والضغــط مــن جهــة، وبــن الجهــد 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م وامللوح

ــز هــذه النتائــج عــن غريهــا  واعتــر أن مــا ميّي

أن  ســابقاً،  املنشــورة  باألبحــاث  املوجــودة 

ــن  ــات م ــتخدام عّين ــم باس ــا ت ــول عليه الحص

ــات  ــن األرض وعّين ــن باط ــة م ــن حقيقي مكام

ميــاه ونفــط طبيعيــة وليســت مصطنعــة، 

موضحــاً أن تلــك العّينــات الصخريــة وعّينــات 

الســوائل تتســم بطبيعتهــا وتركيبهــا املعقديــن 

مقارنــًة مبــا هــو منشــور مســبقاً، وبالتــايل 

تعتــر نتائــج عملــه إضافــة كبــرية لهــذا املجال.

 استفادة ومهارات
وحـول مـدى اسـتفادته مـن رحلتـه الدراسـية، 

الشـخيص،  املسـتوى  وعـىل  إنـه  العـروج  قـال 

متثلـت الفائـدة الكـرى يف طريقـة مواجهـة أي 

مشـكلة عمليـة، وتتبـع أصـول املشـكلة حتـى 

العـودة إىل بدايتهـا، باإلضافـة إىل إدراك أهمية 

املثابـرة والصـر، إذ قـد ال يـأيت النجـاح من أول 

محاولـة، وإمنـا بالتكـرار والتعلـم مـن الجهـود 

سـينعكس  تعلمـه  مـا  أن  مؤكـداً  السـابقة، 

باإليجـاب عـىل مهاراتـه األكادمييـة والعمليـة، 

بالنهايـة  مـا سـيحقق  عملـه،  أدائـه يف  وعـىل 

الفائـدة للجميـع يف رشكـة نفـط الكويـت.

عىل  القامئن  إىل  بالشكر  العروج  وتوجه 

الزمالء،  وجميع  الغاز  حقول  تطوير  مجموعة 

خالل  له  قدموه  الذي  التشجيع  عىل  وذلك 

االبتكار  مجموعة  شكر  كام  الدراسة،  فرتة 

والتكنولوجيا ومجموعة تطوير الحقول )جنوب 

التسهيالت  كل  تقديم  عىل  الكويت(  ورشق 

لحصوله عىل املعلومات املطلوبة للمرشوع.

ــتغالل  ــاً الس ــح حالي ــه يطم ــه ن ــت إىل أن ولف

مــا تعلمــه خــالل الســنوات املاضيــة يف خدمــة 

الوطــن وتحقيــق الفائــدة للرشكــة، وأن يكــون 

تقــدم  يف  ومؤثــراً  وإيجابيــاً  فعــاالً  عنــراً 

الرشكــة وتحقيــق أهدافهــا.

تحديات مقبلة
العـروج  كشـف  املسـتقبلية،  برامجـه  وبشـأن 

عـن أن مجموعـة تطويـر حقـول الغـاز مقبلـة 

عـىل الكثري مـن التحديـات والصعاب يف سـبيل 

أن  متمنيـاً  االسـرتاتيجية،  األهـداف  تحقيـق 

فعالـة  إضافـة  املجموعـة  إىل  عودتـه  تشـكل 

زمالئـه. لجهـود 

وبالعـودة إىل الحديـث عـن فـرص االبتعـاث، 

قـال إن هـذه فرصـة ذهبيـة ال تقدمهـا الكثـري 

مـن الـرشكات، وبالتـايل فإنـه ينصح أي شـخص 

لديـه رغبة إلجـراء األبحـاث العلميـة أن يغتنم 

هـذه الفرصـة، خاصـة أن رشكـة نفـط الكويت 

تواجـه العديـد مـن التحديـات التـي تحتاج إىل 

بحـث علمـي دقيـق ومفصـل لتجاوزهـا.

ذهبيـة  فرصـة  االبتعـاث 
النفطـي  القطـاع  يقدمهـا 
ويجـب علـى كل شـخص أن 

يغتنمهـا
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الــذي  الدعــم  مــدى  تظهــر  لهــا  مداخلــة  يف 

تقدمــه الرشكــة عــى كافــة املســتويات للعاملــني 

املمّيزيــن فيهــا، ومواكبتهــم يف كل نجاحاتهــم، 

ــاز  ــول الغ ــر حق ــة تطوي ــر مجموع ــادت مدي أش

ــق  ــه مطل ــذي بذل ــود ال ــي باملجه ــويض العجم م

العــروج خــالل رحلتــه الدراســية، والتــي وصفتهــا 

ــرة. ــوح واملثاب ــة الطم برحل

حققــه  الــذي  باإلنجــاز  العجمــي  ونوهــت 

العــروج بحصولــه عــى الدكتــوراه ونــرشه ثــالث 

مــة، مؤكــدة  مقــاالت يف مجــالت علميــة محكَّ

ــم  ــكل دائ ــعى بش ــت تس ــط الكوي ــة نف أن رشك

ــى  ــاعدتهم ع ــم ومس ــا ودعمه ــر موظفيه لتطوي

ــالل  ــن خ ــك م ــي، وذل ــلم العلم ــاء يف الس االرتق

توفــر فــرص االبتعــاث والتدريــب ومتكينهــم مــن 

ــا. ــاركة فيه املش

ــى  ــل ع ــة العم ــى أهمي ــي ع ــددت العجم وش

ــا  ــاً، مل ــاً وعملي ــاً وأكادميي ــني علمي ــر املوظف تطوي

لذلــك مــن فوائــد جمــة عــى رفعــة وتقــدم 

الرشكــة وازدهارهــا.

العجمي: نفط الكويت تسعى 
دائمًا لتطوير موظفيها ودعمهم



في إطار سعي شركة نفط الكويت المستمر لتوفير بيئة عمل جيدة داخلها تساعد الموظفين 

علـى التطـور وزيـادة اإلنتاجيـة فـي أفضـل ظـروف ممكنـة، نظـم فريـق عمـل االستشـارات 

القانونيـة محاضـرة بعنـوان "األناقـة فـي العمل"، وذلك في إطار برنامـج "حديث الثالثاء" الذي 

تعـده رئيـس فريـق عمـل التأكـد مـن الجـودة وتطويـر العمل ريمـا العوضي. 

وألقـت المحاضـرة المستشـارة فـي خدمـة العمـالء رحـاب الطـواري، التـي قامـت بتوجيـه عـدة 

نصائـح تتعلـق بكيفيـة الحفـاظ علـى العالقـات االجتماعيـة والتواصـل واإلنجـاز داخـل العمـل، 

الفـرد  صحـة  علـى  والمحافظـة  للعامليـن،  النفسـية  والصحـة  باإلنتاجيـة  عالقتهـا  ومـدى 

وشـخصيته المهنيـة فـي بيئـة العمـل.

وألن الموضـوع مهـم واالطـالع عليـه ينعكـس بالفائـدة علـى العمـل وطريقـة التعامـل بيـن 

الزمـالء فـي الشـركة، لـذا قررنـا تسـليط الضـوء علـى أبـرز مـا جاء فـي الفعالية من أفـكار ووقائع 

نعيشـها يوميـًا لكـن ربمـا ال نتنبـه لهـا.

شّكلت موضوع محاضرة نّظمها فريق عمل االستشارات القانونية 

ضمن حديث الثالثاء

األناقة في العمل..
طريقك إلى حياة صحية وزيادة اإلنتاجية 
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العمل مسؤولية
يف بدايـة املحـارضة، شـكرت الطـواري القامئـن 

أنهـا  إىل  مشـرية  الرشكـة،  يف  اسـتضافتها  عـىل 

موجـودة بالرشكـة يف إطـار جـزء مـن رسـالتها 

التـي تتطلـب منها أن تكون موجـودة يف بيئات 

األعـامل مـع املوظفـن.

وتوجهـت إىل الحضور بالقـول: "إن وجودكم يف 

العمـل مسـؤولية ورسـالة وهـدف وله أسـباب 

عـدة، أبرزهـا معرفـة ملـاذا نحـن موجـودون يف 

بيئـات األعـامل"، موضحـة أنـه وقـع االختيـار 

عـىل موضـوع األناقـة يف العمـل ألن لـه بعـداً 

أعمـق بكثـري مـن مجـرد الحديـث عـن املظهر 

الخارجي الذي يشـمل الشـكل والعطر والذوق 

وغريها. واملالبـس 

وأضافـت أن لألناقـة يف العمـل أبعـاداً كثـرية، 

فـرب العاملن سـبحانه خلقنا يف أحسـن تقويم، 

ولـو دققنـا أكـر لرأينا أن أجزاء الجسـم منظمة 

بشـكل كبـري، ومالمحنـا منسـقة بشـكل متقن، 

فنحـن ُجبلنـا عىل التنظيـم يف حياتنا، وكل يشء 

لـه موعـده وشـكله ومنـوه، لذلك عندمـا نتكلم 

عـن األناقـة يف العمـل، يجـب أن نضـع يف بالنـا 

هـذا الـكالم، فوجـود أي منـا يف العمـل يجـب 

هنـا  واألناقـة  جـداً،  كبـرية  مبرونـة  يتسـم  أن 

تعنـي أن نتمتـع مبرونة وبسـاطة ودقـة أكر يف 

كل التفاصيـل، وجـودة عاليـة وقبـول واندمـاج 

عالين".

جديـد  معنـى  إضافـة  إىل  الحضـور  ودعـت 

لكلمـة األناقـة يف العمـل، مـن خـالل الرتكيـز 

عـىل عالقاتهـم وتواصلهـم وكميـة األناقـة فيـه، 

ثـم إنجازهـم وكميـة األناقة فيـه، مضيفة "أنتم 

كموظفـن يف بيئـة أعـامل تعملـون يف مؤسسـة 

املـكان  يف  كبـري  دور  لـه  واحـد  وكل  عريقـة، 

وتشـاركون وتعملـون مـع زمالئكـم 8 سـاعات 

يف اليـوم، باإلضافـة إىل أنكـم تتواصلـون معهـم 

بشـكل غري رسـمي عن طريـق مواقـع التواصل 

تبنـى  الجيـدة  الحيـاة  فاليـوم  االجتامعـي، 

الجيـدة". بالعالقـات 

استثامر يف العالقات
وتحدثــت عــن علــم األعصــاب االجتامعــي 

يف  االســتثامر  رضورة  عــىل  يحــث  الــذي 

العالقــات وأثرهــا الطيــب والجيــد عــىل الفــرد، 

كــام أنــه يشــري إىل تأثــري جــودة وأناقــة عالقتنــا 

يف العمــل بشــكل طيــب عــىل صحتنا النفســية، 

فحتــى إن كان هنــاك عالقــة متوتــرة مــع 

ــلبية،  ــن س ــودة ولك ــة موج ــم، فالعالق أحده

وبالتــايل فــإن أي ردود فعــل أو تفاعــل لــن 

ــاً وســيكون كل تــرف  ــاً أو إيجابي يكــون أنيق

مقصــوداً، ألن هــذه العالقــة ســلبية، فتجــد 

الفــرد يعــود إىل املنــزل وهــو يحمــل هــّم هذه 

ــك الشــخص  العالقــة، وكيــف يتــرف مــع ذل

ــه. ــرد علي ــف ي وكي

للمــخ"  املالــك  "دليــل  كتــاب  إىل  وأشــارت 

للكاتــب بــريس جيــه هــاوارد، والــذي يتحــدث 

عــن علــم األعصــاب االجتامعــي، ورشح إىل أي 

مــدى نحــن نتأثــر بعالقاتنــا مــن دون أن نعلم، 

ــكل  ــن ل ــن ومتيقظ ــون واع ــة إىل أن نك داعي

يشء يحــدث معنــا يوميــاً، فكــام ننظــر بشــكل 

ــا أن  ــب علين ــرآة، يج ــنا يف امل ــي إىل أنفس يوم

نتفحــص عالقاتنــا يوميــاً مــن جهــة شــكلها 

وإىل أي منحــى هــي ذاهبــة، فعلــم األعصــاب 

أو  القريبــة  عالقاتنــا  إن  يقــول  االجتامعــي 

البعيــدة أو األبعــد تشــكل دماغنــا، وهنــاك 

علميــاً خاليــا عصبيــة مرآتيــة، وبالشــعور نحــن 

نرتبــط بغرينــا، ســواء ارتباطــاً عاطفيــاً إيجابيــاً 

أو ســلبياً، وذلــك مــن دون تفكــري منــا، حيــث 

إننــا نتفاعــل عاطفيــاً بعالقــات هــي موجــودة 

أساســا يف حياتنــا، فحتــى لــو قررنــا قطــع 

إال  العمــل،  معــن يف  زميــل  مــع  التواصــل 

الطواري تتوسط كاًل من الشطي والعويض



ــاًم  ــل ورغ ــة العم ــوداً يف بيئ ــى موج ــه يبق أن

ــىل  ــرون ع ــن مج ــوده، فنح ــنتأثر بوج ــا س عن

ــاً بالشــعور. ــا يتشــكل عاطفي التفاعــل ودماغن

عالقات وصحة
ولفتــت إىل أن عالقاتنــا تؤثــر عــىل صحتنــا، إذ 

إنهــا تتأثــر مبــن نتفاعــل معهــم، لذلــك علينــا 

االنتبــاه إىل أمــور عــدة منهــا: مبــن نحيــط 

أنفســنا؟ ومــع مــن نتعامــل؟ وكيــف نتحكــم يف 

املشــاعر التــي جعــل اللــه لهــا ســيطرة علينــا؟ 

ــاعرنا  ــىل مش ــيطرة ع ــتطيع الس ــن ال نس فنح

أحيانــاً يف العمــل، أو أن ننتقــل مــن حالــة غــن 

إىل حالــة اســرتخاء ورضــا وعالقــة طيبــة يوميــاً، 

ــاً  فيــام تكــون قــوة تأثــري شــخص معــن أحيان

أكــر مــن قدرتنــا.

وأكـدت أن العالقـات الجيـدة يف العمل تحمينا 

مـن األمـراض، فالعالقـة السـليمة تقـوي جهـاز 

وتقلـل  صحـة  أفضـل  يف  وتجعلنـا  املناعـة 

مـن التوتـر، يف حـن تشـكل املشـاعر الجيـدة 

تحفيـزاً عاليـاً لجهـاز مناعتنـا، فهنـاك مرّكبـات 

كيميائيـة يفرزهـا الدمـاغ هي مرّكب السـعادة 

)السـرياتونن(، ومرّكـب عالقـة الحوافـز واملتعة 

)األدرينالـن(،  الطاقـة  ومرّكـب  )الدوبامـن(، 

النخـاع  سـامكة  تزيـد  املرّكبـات  هـذه  وكل 

النخاعـي. والغـالف  الشـويك 

لذلــك، رأت الطــواري أن علينــا محاولــة إيجــاد 

الســعادة واملتعــة والحوافــز والطاقــة معــاً، 

ــن يف  ــور، ونح ــا لألم ــم يف رؤيتن ــن نتحك فنح

ــف  ــعي للتكّي ــا الس ــرّيون، إذ علين ــل مخ العم

مــع أي موقــف ســلبي ونحــاول أن نــرى منــه 

جانبــاً ثانيــاً، األمــر الــذي ســيخلق فرقــاً يف 

داخلنــا خــالل األيــام املقبلــة، خصوصــاً أن 

العزلــة والتقوقــع ليســا الحــل لهــذه الوضعيــة.

واعتــرت أن التوقعــات متثــل مشــكلة يف هــذه 

الحيــاة، حيــث نشــعر بإحبــاط وغضــب يف 

حــال مل يحــدث مــا نتوقعــه، وبالتــايل فــإن 

ــل  ــداً تتمث ــات تحدي ــا يف العمــل والعالق أناقتن

يف إيجــاد املواقــف التــي تحافــظ عــىل صحتنــا 

ــون  ــى نك ــة حت ــية والعقلي ــخصية والنفس الش

ــاة  ــاك حي ــل هن ــد العم ــنا، فبع ــل ألنفس أفض

ــك  ــا وكذل ــن يف حياتن ــاس مهم ــع أن ــرى م أخ

ــا  ــإذا أقمن ــية، ف ــة أساس ــرى، والطاق ــة أخ طاق

ــزل،  ــدة يف العمــل، نأخذهــا إىل املن ــة جي عالق

ويجــب البحــث عــن النقــاط الجيــدة يف هــذا 

بالســعادة  لنشــعر  رؤيتنــا  وتغيــري  املــكان 

ــامس. ــة والح ــة والطاق واملتع

ــض  ــا ببع ــر بعضن ــرش يتأث ــا كب ــت: إنن وأضاف

بغــض النظــر عمــن يكــون الطــرف اآلخــر، 

ــات  ــذه املرّكب ــىل ه ــة ع ــا املحافظ ــك علين لذل

الثالثــة التــي تفــرز يف أجســامنا وتزيــد ســامكة 

الغــالف النخاعــي حتــى نكــون بصحــة جيــدة.

حاجة متبادلة
عالقاتنــا  كانــت  إذا  أنــه  عــىل  وشــددت 

ــة  ــيخلق مرون ــر س ــذا األم ــة، فه ــة األناق بالغ

إجهــاد  أو  تعــب  أي  حــال  ويف  اجتامعيــة، 

ــر( أو  ــة الصف ــة حال ــول إىل مرحل ــاٍل )الوص ع

ــل  ــتطيع التواص ــا نس ــل، فإنن ــاط يف العم إحب

مــع الزمــالء ليســاعدونا يك نعــود إىل طبيعتنــا 

ونســتطيع املواصلــة، فرمبــا ال تتمكــن العائلــة 

مــن مســاعدتنا ألن املوقــف حــدث يف العمــل، 

ــة داخــل العمــل  ــاج لعالق ــايل نحــن نحت وبالت

ــاً  ــرياً إيجابي ــا تأث ــدم لن ــا وتســاعدنا وتق تعيدن

عــىل مــن حولنــا، كــام يجــب عــىل مــن يالحــظ 

ــد  ــه ي ــد ل ــواء، أن مي ــه االنط ــد زمالئ ــىل أح ع

احتــواءه  ويحــاول  إليــه  ويســتمع  العــون 

ومســاعدته ورفــع معنوياتــه، وذلــك مــن خالل 

تســليط الضــوء عــىل إنجازاتــه الســابقة، وهــذا 

ــة.  ــارات القيادي ــن امله ــد م ــلوك يع الس

خالل املحارضة التي نظمت إفرتاضياً
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قالــت رئيــس فريــق عمــل وكبر مستشــاري 

إميــان  األســتاذة  القانونيــة  االستشــارات 

الشــطي إنــه وقــع االختيــار عــى موضــوع 

ــة يف  ــن أهمي ــه م ــا ل ــل مل ــة يف العم األناق

مــع  والتعايــش  األعــامل  بيئــة  تحســني 

الظــروف،  كل  مــع  والتكّيــف  الزمــالء 

وزيــادة اإلنتاجيــة.

ــب  ــل يتطل ــطي إىل أن العم ــارت الش وأش

تكاتــف الجميــع حتــى يتــم إنجــازه يف 

ظــروف مالمئــة وبأفضــل صــورة، فبيئــة 

ــب أن  ــك يج ــل، لذل ــيج متكام ــل نس العم

ــة تشــجع  ــا إيجابي ــات داخله ــون العالق تك

عــى اإلنجــاز الــذي يرافقنــا طــوال حياتنــا.

ــرة  ــق اإلنجــازات املبه ــت إىل أن تحقي ولفت

ــل  ــة يف التعام ــن خــالل األناق ــم إال م ال يت

مــع الغــر، مضيفــة أن اإلنجــاز املهنــي 

العــايل يتطلــب عنايــة صحيــة كبــرة حتــى 

يعمــل العقــل بشــكل جيــد ويتمكــن مــن 

ــة  ــليمة ومتوازن ــة س ــرارات عملي ــاذ ق اتخ

ــل.  ــة أفض ــون اإلنتاجي ــر لتك أك

الشطي: إنجازنا المهني 

يرافقنا في الحياة

الفــرد ميــر بحالــة  إذا كان  أنــه  وأوضحــت 

الصفــر هــذه وكانــت عالقتــه أنيقــة، فســينتبه 

ــاعده  ــل ويس ــل العم ــالء داخ ــد الزم ــه أح إلي

رغــم أنــه مل يطلــب مســاعدة، أو ليســت لديــه 

أدوات التعبــري عــن الحالــة التــي ميــر بهــا، 

لذلــك فإننــا رغــاًم عنــا نحتــاج عالقــات جيــدة 

ونحتــاج األناقــة يف العمــل ألجلنــا، فنحــن 

مرتبطــون وهنــاك نســيج داخــل العمــل يكــون 

إمــا باليــاً وضعيفــاً ومتهتــكاً، أو قويــاً وســميكاً 

ــلياًم. وس

ــا يجــب أن نقــوي معــاً  ــي أنن هــذا األمــر يعن

عالقاتنــا، ومــن الطبيعــي، إذا كان لدينا عالقات 

جيــدة وســليمة يف العمــل، أن تؤثــر عــىل 

إنتاجيتنــا، فمثــاًل، لــو كنــا ال نحــب شــخصاً يف 

ــاز  ــق إلنج ــه يف فري ــا مع ــم وضعن ــل وت العم

مهمــة محــددة ونحــن مطالبــون باإلنتــاج، 

فهنــا ســيظهر مــدى املهنيــة التــي نتمتــع 

ــة  ــا وضــع مشــاعرنا والعاطف ــث علين ــا، حي به

الســلبية جانبــاً، وأن نركــز عــىل الهــدف وهــو 

ــة  ــا إقام ــايل علين ــة، وبالت ــا يف اإلنتاجي كفاءتن

صلــح مــن خــالل وضــع الخالفــات جانبــاً 

ــة. ــىل اإلنتاجي ــر ع ــز أك والرتكي

وبالتــايل، مهــام كانــت الصعوبــات أو اســتفزاز 

الطــرف املقابــل لنــا، فعلينــا إطــالق املبــادرات 

إضافــة  الســلبية،  كل  وتجاهــل  اإليجابيــة 

العمــل  إىل تحديــد مراحــل مهنيــة إلنهــاء 

املطلــوب، فبقــدر تأثرينــا عــىل عالقاتنــا، بقــدر 

مــا ســرفع مــن إنتاجيتنــا، ففــي العمــل نحتــاج 

الرتكيــز عــىل اإلنتاجيــة ووضــع مشــاعرنا جانباً، 

ــة،  دون أن نــدع أي مجــال لالنســحابات املهني

فالســعي لــرتك أثــر جيــد وســمعة طيبــة أهــم 

مــن اللهــاث خلــف منصــب مهــام عــال شــأنه.

ــة  ــة وقل ــنا بالعزل ــه إذا أحسس ــارت إىل أن وأش

التقديــر والكــره داخــل بيئــة العمــل، فــإن 

القــدرة اإلنتاجيــة ســتنخفض 25 باملئــة، فيــام 

ــول بنحــو  ســترتاجع القــدرة عــىل إيجــاد الحل

ــة. 45 باملئ

ــا  ــر علين ــا يؤث وأكــدت أن مــدى أناقــة عالقاتن

وعــىل قبولنــا ألنفســنا، فالعالقــات الجيــدة 

مــع طــرف آخــر تعنــي أننــا نشــعره بأنــه 

شــخص مقبــول والعكــس صحيــح، وهــذا األمــر 

نالحظــه بشــكل أدق عــىل أطفالنــا يف املدرســة 

عندمــا يكونــون غــري منســجمن مــع أقرانهــم 

مختلــف،  شــكلهم  أن  أو  مقبولــن  غــري  أو 

ــا  ــا ثقله ــرية له ــة كب ــل يف مؤسس ــن نعم فنح

نكــون  أن  لذلــك يجــب  بالدولــة،  ودورهــا 

أشــخاصاً مقبولــن مبــكان العمــل، مــا يعنــي أن 

الزمــالء يحبوننــا، مــا يجعلنــا نشــعر بأحاســيس 

جيــدة تجــاه أنفســنا ومنــارس وظائفنــا بشــكل 

جيــد، فالقبــول العمــي يؤثــر إيجابــاً عــىل 

ــة. ــا العائلي حياتن

مناعة وحامية
ــي  ــاط االجتامع ــول واالرتب ــت إىل أن القب ولفت

يف العمــل يعــززان مــن وظائــف املــخ كتبــادل 

وإيجــاد  والتعلــم،  والتذكــر،  املعلومــات، 

الحلــول، واإلبــداع، والتكّيــف، وبالتــايل تعزيــز 

ــتمرة  ــة مس ــون يف حال ــذي يك ــخ، ال ــل امل عم

مــن النشــاط، األمــر الــذي يؤثــر بشــكل كبــري 

عــىل كيميائياتــه، والتــي بدورهــا تعــزز جهــاز 

ــات  ــل الصدم ــم وتقل ــي الجس ــة وتحم املناع

األعــامر،  تطيــل  كــام  العمــر،  منتصــف  يف 

ــن  ــن العامل ــدة ب ــات الجي ــة أن العالق مضيف

تنعكــس إيجابيــاً عــىل العمــل مــن خــالل 

زيــادة إنتاجيــة الفــرد وبالتــايل زيــادة إنتاجيــة 

املجموعــة.

ــة إن  وتحدثــت عــن األناقــة يف التواصــل، قائل

العالقــات الجيــدة تبنــي التواصــل الفعــال، 

ــور  ــا بأم ــىل أناقتن ــة ع ــا املحافظ ــك علين لذل

ــلبية. ــف الس ــى يف املواق ــدة حت ع

ــا  وبشــأن األناقــة يف اإلنجــاز، قالــت إن إنجازن

يعكــس شــخصيتنا، فــإذا وصلنــا إىل يشء جيــد 

فســرى أنــه إنجــاز مهنــي جيــد يعكــس ذات 

صاحبــه تلقائيــاً، وعندمــا يكــون عندنــا نزاهــة 

وجــودة عاليــة، فهــذا األمــر يعكــس إرثنــا 

ــا. ــا وقيمن ــا ومبادئن ــا وتقاليدن وعاداتن

ــه عندمــا تتوافــر  خالصــة كل مــا ورد، هــي أن

وعالقاتنــا،  وتواصلنــا  تعامالتنــا  يف  األناقــة 

ســينتج عــن ذلــك يشء جيــد، وأي إنجــاز نقــوم 

بــه ســيكون ملهــاًم، فنحــن مؤثــرون مــن دون 

ــا أن  ــب علين ــايل يج ــك، وبالت ــا لذل ــي من وع

نختــار، إمــا أن نكــون مؤثريــن إيجابيــن أو 

ــر  ــي هــو األث ــا املهن ــن ســلبين، فإنجازن مؤثري

ــا. ــام كن ــا أين ــذي يلحقن ال



ال تـزال الشـركات تكافـح مـن أجـل اتخـاذ قـرارات عمـل تسـتند إلـى البيانـات، وبـداًل من ذلـك فإنها تعتمـد على الخبـرات التقليدية 
فـي مجـال االسـتراتيجيات، وعلـى الواقـع القائـم، و”الحدس” إلنجاز العمـل الصحيح.

ومـن هنـا، فقـد بـرزت الحاجـة إلـى أنظمـة التحليـل الذكـي للمعلومـات )وهـي مجموعـة مـن العمليـات والبنـى والتقنيـات التـي 
تحـّول البيانـات األوليـة إلـى معلومـات مفيـدة تـؤدي إلـى اتخـاذ إجـراءات عمـل مربحـة(، اسـتنادًا إلـى النظريـة التـي تقـول إن 
المديريـن الذيـن يمتلكـون معلومـات غيـر دقيقـة أو غيـر كاملة سـيميلون في هذه الحالة، في المتوسـط، إلى اتخاذ قرارات أسـوأ 

ممـا لـو كانـوا يتوفـرون علـى معلومـات أفضـل.

ويعتمـد صانعـو النمـاذج الماليـة هـذا األسـلوب فـي العمـل بالقـول إن “المدخـالت غيـر الصحيحـة أو الرديئـة تؤدي إلـى مخرجات 
رديئـة أو خاطئة”.

وبناًء على ما سـبق ذكره، وحقيقة أن مجموعة تكنولوجيا المعلومات المشـتركة تعمل باسـتمرار على دعم العمل عبر توظيف 
واسـتثمار أحـدث التقنيـات المناسـبة، واتبـاع أفضـل األسـاليب والطـرق التـي تسـاهم بفعاليـة فـي زيـادة إنتاجية العمـل وضمان 

تحقيـق الريـادة، جـرى اسـتحداث وإدخـال نظـام التحليـل الذكـي للمعلومات في شـركة نفط الكويت.

مسيرة تحليل البيانات في شركة 
نفط الكويت

مساهمة من

مجموعة تكنولوجيا املعلومات 

املشرتكة يف رشكة نفط الكويت

تساعد في عملية اتخاذ القرارات وتسهيل األعمال
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تحليل ذيك
املعلومـات  تكنولوجيـا  خدمـات  فريـق  بـرز 

تقنيـة  إدخـال  مـع  الصـدارة  مـكان  ليحتـل 

العـام  يف  القويـة  للمعلومـات  الـذيك  التحليـل 

2014، لدعـم تحليـل البيانـات الخاصـة برشكـة 

الطريقـة  كثـرياً  غـرّيت  والتـي  الكويـت،  نفـط 

تحقيـق  خـالل  مـن  العمـل،  بهـا  يتـم  التـي 

تنافسـية. ميـزة  واكتسـاب  جديـدة  عائـدات 

تكنولوجيــا  خدمــات  فريــق  ويتعــاون 

املعلومــات مــع املجموعــات والفــرق األخــرى 

ــل معلومــات يف  ــر لوحــات تحلي بهــدف تطوي

مختلــف املجــاالت األساســية وغــري األساســية، 

والصحــة  والحفــر  اإلنتــاج  ذلــك  يف  مبــا 

والســالمة واألمــن والبيئــة ومــا إىل ذلــك، األمــر 

الــذي يتيــح الوصــول إىل املعلومــات املطلوبــة 

عــىل الفــور، مــا يفــي إىل اتخــاذ القــرار بنــاء 

ــامل. ــم ش ــة وتقيي ــة واضح ــىل رؤي ع

ويشـري مصطلـح التحليـل الـذيك للمعلومات إىل 

البنيـة التحتيـة اإلجرائيـة والتقنيـة التـي تقـوم 

الناتجـة  البيانـات  وتحليـل  وتخزيـن  بجمـع 

فـإن  وعليـه  املختلفـة،  الرشكـة  أنشـطة  عـن 

واسـع،  للمعلومـات  الـذيك  التحليـل  مصطلـح 

البيانـات،  واسـتغالل  اسـتخراج  يشـمل  وهـو 

والتحليـل  األداء،  وقيـاس  العمليـات،  وتحليـل 

الوصفـي، ذلـك أن التحليـل الـذيك للمعلومـات 

يفـّكك ويغـوص يف خبايـا البيانـات الناتجـة عن 

األعامل، ويقدمها يف شـكل تقارير يسـهل فهمها 

واسـتيعابها، ومقاييـس أداء واتجاهـات تسـاهم 

يف تسـهيل عمليـة اتخـاذ القـرارات ذات الصلـة 

بالعمـل عـىل مختلـف املسـتويات يف الرشكـة.

يحـاول التحليـل الـذيك للمعلومـات حـّل هـذه 

املشـكلة عر تحليل املعطيات اآلنية التي تقدم 

منوذجيـًا مـن خـالل لوحـة تحليـل معلومـات 

تتكـون مـن مقاييـس رسيعـة مصممـة لدعـم 

عمليـة اتخـاذ القـرار بصـورة أفضـل. ويسـاعد 

برشكـة  الخـاص  للمعلومـات  الـذيك  التحليـل 

نفـط الكويـت، املديريـن التنفيذيـن ومديـري 

املجموعات وسـواهم من املوظفـن التنفيذين، 

عـىل اتخـاذ قـرارات أفضـل وأكـر اسـتنارة يف 

بعـض  وتشـمل  بالرشكـة.  اإلدارات  مختلـف 

املجـاالت التـي اسـتفادت مـن ذلـك العمليـات 

األساسـية إلنتـاج النفـط والغـاز يف رشكـة نفـط 

الكويـت، وخدمـات الحفـر، والتمويل، والصحة 

والسـالمة والبيئـة، والتـرسب النفطـي، واملوارد 

مـا  إىل  األصـول،  وإدارة  والتوظيـف،  البرشيـة 

هنالـك مـن مجـاالت.

املعلومـات القّيمة التـي يوفرها تحليل البيانات 

ولوحـات تحليل املعلومـات، متّكن اإلدارة العليا 

يف الرشكـة مـن االسـتجابة برسعـة وكفـاءة يف 

عمليـات صنـع القـرار كلهـا، وكذلك مـن اتخاذ 

قـرارات فعالـة يف الوقـت املناسـب. وقد وفرت 

باملئـة   50 نحـو  املعلومـات  تحليـل  لوحـات 

مـن وقـت املسـتخدم ألن الطريقـة اليدويـة يف 

التحليـل تتطّلـب الكثـري مـن الوقـت لتجميـع 

البيانـات مـن مصـادر متعـّددة، والكشـف عن 

أهـم مـؤرشات األداء الرئيسـية.

تقـوم لوحات تحليل املعلومـات اآللية بتجميع 

 
 

 يكذ لیلحت

 ماعلا يف ةیوقلا تامولعملل يكذلا لیلحتلا ةینقت لاخدإ عم ةرادصلا ناكم لتحیل تامولعملا ایجولونكت تامدخ قیرف زرب
 قیقحت لالخ نم ،لمعلا اھب متی يتلا ةقیرطلاً اریثك تّریغ يتلاو ،تیوكلا طفن ةكرشب ةصاخلا تانایبلا لیلحت معدل ،2014

 .ةیسفانت ةزیم باستكاو ةدیدج تادئاع

 يف تامولعم لیلحت تاحول ریوطت فدھب ىرخألا قرفلاو تاعومجملا عم تامولعملا ایجولونكت تامدخ قیرف نواعتیو
 رمألا ،كلذ ىلإ امو ةئیبلاو نمألاو ةمالسلاو ةحصلاو رفحلاو جاتنإلا كلذ يف امب ،ةیساسألا ریغو ةیساسألا تالاجملا فلتخم
 .لماش مییقتو ةحضاو ةیؤر ىلع ءانب رارقلا ذاختا ىلإ يضفی ام ،روفلا ىلع ةبولطملا تامولعملا ىلإ لوصولا حیتی يذلا

 ةجتانلا تانایبلا لیلحتو نیزختو عمجب موقت يتلا ةینقتلاو ةیئارجإلا ةیتحتلا ةینبلا ىلإ تامولعملل يكذلا لیلحتلا حلطصم ریشیو
 ،تانایبلا لالغتساو جارختسا لمشی وھو ،عساو تامولعملل يكذلا لیلحتلا حلطصم نإف ھیلعو ،ةفلتخملا ةكرشلا ةطشنأ نع
 ةجتانلا تانایبلا ایابخ يف صوغیو كّكفی تامولعملل يكذلا لیلحتلا نأ كلذ ،يفصولا لیلحتلاو ،ءادألا سایقو ،تایلمعلا لیلحتو
 ذاختا ةیلمع لیھست يف مھاست تاھاجتاو ءادأ سییاقمو ،اھباعیتساو اھمھف لھسی ریراقت لكش يف اھمدقیو ،لامعألا نع
 .ةكرشلا يف تایوتسملا فلتخم ىلع لمعلاب ةلصلا تاذ تارارقلا

 لیلحت ةحول لالخ نمً ایجذومن مدقت يتلا ةینآلا تایطعملا لیلحت ربع ةلكشملا هذھ ّلح تامولعملل يكذلا لیلحتلا لواحی
 تامولعملل يكذلا لیلحتلا دعاسیو .لضفأ ةروصب رارقلا ذاختا ةیلمع معدل ةممصم ةعیرس سییاقم نم نوكتت تامولعم
 تارارق ذاختا ىلع ،نییذیفنتلا نیفظوملا نم مھاوسو تاعومجملا يریدمو نییذیفنتلا نیریدملا ،تیوكلا طفن ةكرشب صاخلا
 جاتنإل ةیساسألا تایلمعلا كلذ نم تدافتسا يتلا تالاجملا ضعب لمشتو .ةكرشلاب تارادإلا فلتخم يف ةرانتسا رثكأو لضفأ

 دراوملاو ،يطفنلا برستلاو ،ةئیبلاو ةمالسلاو ةحصلاو ،لیومتلاو ،رفحلا تامدخو ،تیوكلا طفن ةكرش يف زاغلاو طفنلا
 .تالاجم نم كلانھ ام ىلإ ،لوصألا ةرادإو ،فیظوتلاو ةیرشبلا

 

 
 



وتصنيـف البيانـات، وتقدمهـا بصـورة متَّسـقة 

الـذي  األمـر  الفعـي،  الوقـت  يف  ومرتابطـة 

يسـاعد عىل إجـراء تحليل مفّصـل، وتقليل أيام 

العمـل واملهـام املتكـّررة.

قرارات أفضل
لعـل عمليـة اتخـاذ قـرارات أفضـل هـي أكـر 

تحليـل  لوحـات  خـالل  مـن  تحققـت  فائـدة 

املعلومـات، فهـي تتيح للمسـتخدم إلقـاء نظرة 

التخـاذ  املجّمعـة  البيانـات  ملخصـات  عـىل 

مسـتنرية. عمـل  قـرارات 

استخدام  سهولة  عىل  هنا  األمر  يقتر  وال 

البيانات وحسب، بل ميكن تحليلها برسعة أكر.

توفر الوقت
ــة  ــات الخاص ــل املعلوم ــات تحلي ــرت لوح وف

عــىل  الوقــت  مــن  الكثــري  باملشــاريع 

مــن  البيانــات  تجمــع  ألنهــا  املســتخدمن 

أهــم  عــن  وتكشــف  متعــّددة،  مصــادر 

ــود  ــن دون وج ــية. فم ــؤرّشات األداء الرئيس م

ســيتعّن  كان  املعلومــات،  تحليــل  لوحــات 

ــات  ــع البيان ــت تجمي ــط الكوي ــة نف عــىل رشك

ــاً مــن مصــادر متعــّددة، بحيــث يضطــر  يدوي

ــام  ــهم. ك ــات بأنفس ــع البيان ــراد إىل تجمي األف

أن الطريقــة اليدويــة تتطّلــب مــوارد أكــر مــن 

مجــرّد لوحــة آليــة لتحليــل املعلومــات، وتزيــد 

ــه  ــة. وعلي ــاء برشي ــدوث أخط ــرص ح ــن ف م

فــإن األمتتــة توّفــر وقتــاً مثينــاً إلجــراء تحليــالت 

ــن  ــن م ــا املوظف ــن رض ــاًل، وتحس ــر تفصي أك

خــالل تقليــل املهــام العاديــة املتكــررة.

تحديد األهداف
تحسن  يف  املعلومات  تحليل  لوحات  ساعدت 

إعدادات قامئة أهداف رشكة نفط الكويت، إذ 

ميكن لرشكة نفط الكويت اآلن اّتخاذ املزيد من 

القرارات املستندة إىل البيانات، وذلك من خالل 

البيانات  تحديد األهداف، ألن باإلمكان تقديم 

الصحيحة يف الوقت املناسب. وهذا يؤدي بدوره 

إىل وجود معايري أكر دّقة، وأهداف فّعالة وقابلة 

للتنفيذ عىل كل مستويات الرشكة. وعليه فإن 

معرفة  الرشكة  يف  التنفيذين  املديرين  بإمكان 

عىل  الفعي  الوقت  يف  املشاريع  أداء  ومتابعة 

ربع  )األداء  أشهر  ثالثة  من  كاملة  دورة  مدى 

السنوي(، كام ميكنهم القيام باستدارة تكتيكية 

إذا ما الحظوا أن أحد األهداف مل يتحقق. ويف 

ظل املعلومات الجديدة، ميكن تعديل األهداف 

البيانات  والتوّقعات وفق الحاجة. وحن تكون 

واضحة بدّقة وإحكام يف كل أقسام رشكة نفط 

األداء  مؤرشات  مواءمة  ميكن  عندها  الكويت، 

من  العمل  وأهداف  االسرتاتيجية  مع  الرئيسية 

أجل تحسن طرق أداء العمل.

رؤى واتصاالت
يتيـــح التطبيـق الكامـــل ملنصـــة التحليـــل 

نفـــط  أقســـام رشكـــة  للمسـتخدمن يف كل 

الكويـت القـدرة عىل إبراز دورهـم يف مؤرشات 

الرئيسـية يف كل قسـم.  األداء 

وتعــّد لوحــات تحليــل املعلومــات أداة اتصــال 

رائعــة، ألن مــن الســهل معرفــة كيــف تــؤدي 

رشكــة نفــط الكويــت ومديرياتهــا أعاملهــا، 

ذلــك أن رسد قصــة رشكتنــا عــر عــرض مصــّور 

للبيانــات )مــن خــالل تحويلهــا إىل جــداول 

ورســوم بيانيــة وصــور( جعــل صنــع مــواد 

ــة خاصــة باالجتامعــات،  ــة قوي عــروض تقدميي

عــىل نطــاق واســع أو ضّيــق عــىل حــّد ســواء، 

ــغ الســهولة. ــراً بال أم

إن عمليــة التقييــم املســتمر والدقيــق ألداء 

املوظــف رضوريــة، ليــس للنجــاح الفــردي 

ــق  ــاً لتحقي ــة أيض ــي رضوري ــل ه ــب، ب وحس

أصبــح  وقــد  للرشكــة،  الشــامل  النجــاح 

ــامح  ــالل الس ــن خ ــك م ــق ذل ــكان تحقي باإلم

للموظفــن بحريــة الوصــول إىل لوحــات تحليل 

املعلومــات بهــدف اســتخدامها يف عملهــم. 

ويســتطيع املديــرون التنفيذيــون يف الرشكــة 

خــالل  مــن  التنظيميــة  العقبــات  تحديــد 

املعلومــات،  تحليــل  لوحــات  اســتخدام 

والتعامــل بصــورة أفضــل مــع قضايــا املنافســة. 

 
 ةعرسب ةباجتسالا نم ةكرشلا يف ایلعلا ةرادإلا نّكمت ،تامولعملا لیلحت تاحولو تانایبلا لیلحت اھرفوی يتلا ةّمیقلا تامولعملا
 تامولعملا لیلحت تاحول ترفو دقو .بسانملا تقولا يف ةلاعف تارارق ذاختا نم كلذكو ،اھلك رارقلا عنص تایلمع يف ةءافكو
 رداصم نم تانایبلا عیمجتل تقولا نم ریثكلا ّبلطتت لیلحتلا يف ةیودیلا ةقیرطلا نأل مدختسملا تقو نم ةئملاب 50 وحن
 .ةیسیئرلا ءادألا تارشؤم مھأ نع فشكلاو ،ةّددعتم

 رمألا ،يلعفلا تقولا يف ةطبارتمو ةقسَّتم ةروصب اھمدقتو ،تانایبلا فینصتو عیمجتب ةیلآلا تامولعملا لیلحت تاحول موقت
 .ةرّركتملا ماھملاو لمعلا مایأ لیلقتو ،لّصفم لیلحت ءارجإ ىلع دعاسی يذلا

 

 لضفأ تارارق

 ىلع ةرظن ءاقلإ مدختسملل حیتت يھف ،تامولعملا لیلحت تاحول لالخ نم تققحت ةدئاف ربكأ يھ لضفأ تارارق ذاختا ةیلمع لعل
 .ةرینتسم لمع تارارق ذاختال ةعّمجملا تانایبلا تاصخلم

 .ربكأ ةعرسب اھلیلحت نكمی لب ،بسحو تانایبلا مادختسا ةلوھس ىلع انھ رمألا رصتقی الو

 

 تقولا ریفوت

 رداصم نم تانایبلا عمجت اھنأل نیمدختسملا ىلع تقولا نم ریثكلا عیراشملاب ةصاخلا تامولعملا لیلحت تاحول ترفو
 طفن ةكرش ىلع ّنیعتیس ناك ،تامولعملا لیلحت تاحول دوجو نود نمف .ةیسیئرلا ءادألا تارّشؤم مھأ نع فشكتو ،ةّددعتم
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فأنــت تعــرف أيــن ينبغــي عليــك أن ترّكــز 

ــن  ــن م ــي تتمك ــواردك ل ــك وم ــك وطاقت وقت

ــة،  ــة الصافي ــاح النهائي ــج واألرب ــن النتائ تحس

مبجــرّد أن تعــرف املــكان الــذي تحتــاج إىل 

إجــراء تحســينات فيــه.

بعض قصص النجاح
أنجــزت وحــدة تحليــل البيانــات يف رشكــة 

ــت أكــر مــن 300 لوحــة ناجحــة  نفــط الكوي

مجــاالت  جميــع  يف  املعلومــات  لتحليــل 

العمــل بحيــث تكــون متكاملــة ومدمجــة مــع 

األنظمــة املختلفــة.

أمثلــة 	  هــي  أدنــاه  املذكــورة  املشــاريع 

الناجحــة: التحليــل  مشــاريع  لبعــض 

لوحــة تحليــل معلومــات تخطيــط اإلنتــاج 	 

والريــادة

لوحة تحليل معلومات فريوس كورونا 	 

)COVID-19( املستجد

لوحة تحليل معلومات الصحة والسالمة 	 

واألمن والبيئة

 لوحة تحليل معلومات مجموعة التخطيط 	 

)الرئيس التنفيذي(

لوحة تحليل مستشفى رشكة نفط الكويت	 

 لوحة تحليل معلومات القيادة	 

تخطيط وريادة
تخطيـط  معلومـات  تحليـل  لوحـات  تسـاعد 

يف  الكويـت  نفـط  والريـادة يف رشكـة  اإلنتـاج 

ملحـة  تعطـي  فهـي  اإلنتـاج،  تاريـخ  تحليـل 

عامـة عـن إنتـاج الخـام، والتخلـص مـن امليـاه، 

وتفاصيـل حـول الغـاز، وإيقـاف مراكـز تجميع 

النفـط أو محطـات تعزيـز الغاز، وحـرق الغاز، 

ومـا إىل ذلـك. وتدعـم لوحـة القيادة الرئيسـية 

اإلدارة  والريـادة  اإلنتـاج  بتخطيـط  الخاصـة 

العليـا يف مراقبـة إنتـاج النفـط الخـام اليومـي 

مقارنـة باألهـداف املتوّخـاة، وبالتـايل فإن ذلك 

يضمـن الوفـاء بالتزامـات رشكـة نفـط الكويت 

تجاه مؤسسـة البرتول الكويتية لتسـليم الكمية 

املتفـق عليهـا مـن النفط الخـام، والـذي بدوره 

يضمـن قـدرة املؤسسـة عـىل الوفـاء بالتزاماتها 

تجـاه العمـالء الدوليـن.

معلومات كورونا 
فــريوس  معلومــات  تحليــل  لوحــة  تعــرض 

الحالــة   )COVID-19( املســتجد  كورونــا 

مديريــة  يف  املصابــن  للموظفــن  الصحيــة 

الكويــت،  نفــط  واالبتــكار يف رشكــة  الغــاز 

وتوفــر اســتعراضاً عامــاً عــن إجــاميل الحــاالت 

ــت  ــذي مت ــهر ال ــوع والش ــب الن ــة حس املصاب

فيــه اإلصابــة، واملديريــة واملجموعــة والفريــق 

الــذي يتبــع لــه املصــاب، كــام توفــر معلومــات 

االبتــكار  مديريــة  يف  التطعيــم  حالــة  عــن 

ــة الشــخصية  ــّدات الوقاي ــع مع ــاز، وتوزي والغ

وعمليــات التعقيــم ومعلومــات التوعيــة.

صحة وسالمة وأمن وبيئة
توفــر لوحــة معلومــات الصحــة والســالمة 

واألمــن والبيئــة برشكــة نفــط الكويــت تحليــاًل 

شــهرياً إجامليــاً عــن العــدد اإلجــاميل للوفيــات، 

وحجــم التــرّسب النفطــي، والحــوادث البيئيــة 

ــات  ــّدل تكــرار اإلصاب ــق، ومع وإجــاميل الحرائ

ــوادث  ــرار ح ــدل تك ــع، ومع ــت الضائ يف الوق

بهــا  يقــوم  التــي  والزيــارات  الســيارات، 

ــل  ــع العم ــم ملواق ــون بتعمي ــون املعين املوظف

بغــرض التحّقــق، وكذلــك الزيــارات التــي يقــوم 

بهــا املوظفــون غــري املعينــن بتعميــم، إىل مــا 

ــك.  هنال

مجموعة التخطيط )الرئيس التنفيذي(
ــذي  ــس التنفي ــات الرئي ــة معلوم ــرض لوح تع

ــرق  ــام ح ــاز، وأرق ــاج الغ ــام إنت ــاً ألرق ملّخص

الغــاز، وتقديــرات الزيــادة يف اإلنتــاج النفطــي، 

ــب،  ــا بخطــوط األنابي ــم ربطه ــي ت ــار الت واآلب

 
 

 يدمحألا ىفشتسم

 ماقرأو ،ةّرسألا مادختساو ،لوخدلا تالاح لیلحت ىلع ةیساسأ ةروصب تیوكلا طفن ةكرش ىفشتسم تامولعم لیلحت ةحول زكرت
 .كلذ ىلإ امو ،ةیجراخلاو ةیلخادلا تادایعلا ىضرم

 

 ةیلاملا تامولعملا لیلحت ةحول

 حابرألاو ،حبرلا شماھو ،تاقفنلا لیلحتو ،تاعیبملا مجحو ،تاداریإلا لیلحت ةیلاملا تامولعملا لیلحت ةحول ضرعت 
 .كلانھ ام ىلإ ،ةیلیغشتلا



ــة  ــر وصيان ــزة الحف ــة، وأجه ــدرة اإلنتاجي والق

اإلنتــاج،  ومرافــق  اآلبــار،  ومراقبــة  اآلبــار، 

ــالمة  ــة والس ــرتاتيجية، والصح ــادرات االس واملب

والبيئــة، والتفاصيــل املاليــة، ومــا إىل ذلــك، 

لألنشــطة  عــام  اســتعراض  إىل  باإلضافــة 

اإلجامليــة الرئيســية للرشكــة.

مستشفى األحمدي
تركــز لوحــة تحليــل معلومــات مستشــفى 

ــىل  ــية ع ــورة أساس ــت بص ــط الكوي ــة نف رشك

تحليــل حــاالت الدخــول، واســتخدام األرسّة، 

وأرقــام مــرىض العيــادات الداخليــة والخارجيــة، 

ــك. ــا إىل ذل وم

لوحة تحليل املعلومات املالية
املاليــة  املعلومــات  تعــرض لوحــة تحليــل   

املبيعــات،  وحجــم  اإليــرادات،  تحليــل 

ــاح  ــح، واألرب ــل النفقــات، وهامــش الرب وتحلي

هنالــك. مــا  إىل  التشــغيلية، 

تعليقات وآراء
اآلراء والتعليقـات التي سـرتد تباعـاً تقدم فكرة 

أفضـل عـن فوائـد تلـك اللوحـة والحلـول التي 

. تقدمها

فريـق عمـل تخطيط اإلنتـاج والريادة: تسـاعد 

اإلنتـاج  تخطيـط  معلومـات  تحليـل  لوحـة 

التزامهـا  مراقبـة  يف  الرشكـة  إدارة  والريـادة 

بإرسـال النفـط إىل عمالئهـا )مؤسسـة البـرتول 

الكويتيـة( يوميـاً، وهـو مـا يضمن بـدوره قدرة 

املؤسسـة عـىل الوفاء بالتزامها تجـاه عمالئها يف 

السـوق العامليـة.

فريـق عمـل معايـري وريـادة الحفـر: “إن الحل 

املتقـدم الخـاص بتحليل البيانـات، والذي طّوره 

فريـق عمـل خدمـات تكنولوجيـا املعلومـات، 

ميّكـن فريـق عمـل معايـري وريـادة الحفـر مـن 

تقليـل أوجـه القصـور التشـغيلية يف عمليـات 

الحفـر، حيـث إن مـن الـروري تتّبـع وقيـاس 

بـر  كل  لنشـاط  التشـغيلية  الفـرتة  ومقارنـة 

مـع الرقـم القيـايس املقابـل. وهـذا مـن شـأنه 

أن ميّكـن املجموعـات التشـغيلية مـن تحديـد 

مجاالت الخسـارة األساسـية إىل جانب األطراف 

املسـؤولة واّتخـاذ القـرارات الالزمـة لتقليلهـا”.

واملهنيـة  الفنيـة  الوظائـف  سـلم  اختصاصيـة 

ذات  منصـة  بنـاء  يف  “نجحنـا  بـركات:  غـادة 

باسـتخدام  البيانـات  لتحليـل  رفيعـة  معايـري 

حـاالت  جميـع  لدعـم  التقنيـات،  أحـدث 

الكويـت،  نفـط  العمـل يف رشكـة  واحتياجـات 

وتغطيـة  توسـيع  بهـدف  العمليـات  وتوحيـد 

 
 

 ءارآو تاقیلعت

 .اھمدقت يتلا لولحلاو ةحوللا كلت دئاوف نع لضفأ ةركف مدقتً اعابت درتس يتلا تاقیلعتلاو ءارآلا

 اھمازتلا ةبقارم يف ةكرشلا ةرادإ ةدایرلاو جاتنإلا طیطخت تامولعم لیلحت ةحول دعاست :ةدایرلاو جاتنإلا طیطخت لمع قیرف
 هاجت اھمازتلاب ءافولا ىلع ةسسؤملا ةردق هرودب نمضی ام وھو ً،ایموی )ةیتیوكلا لورتبلا ةسسؤم( اھئالمع ىلإ طفنلا لاسرإب

 .ةیملاعلا قوسلا يف اھئالمع

 ایجولونكت تامدخ لمع قیرف هرّوط يذلاو ،تانایبلا لیلحتب صاخلا مدقتملا لحلا نإ" :رفحلا ةدایرو رییاعم لمع قیرف
 نم نإ ثیح ،رفحلا تایلمع يف ةیلیغشتلا روصقلا ھجوأ لیلقت نم رفحلا ةدایرو رییاعم لمع قیرف نّكمی ،تامولعملا
 تاعومجملا نّكمی نأ ھنأش نم اذھو .لباقملا يسایقلا مقرلا عم رئب لك طاشنل ةیلیغشتلا ةرتفلا ةنراقمو سایقو ّعبتت يرورضلا
 ."اھلیلقتل ةمزاللا تارارقلا ذاّختاو ةلوؤسملا فارطألا بناج ىلإ ةیساسألا ةراسخلا تالاجم دیدحت نم ةیلیغشتلا

 مادختساب تانایبلا لیلحتل ةعیفر رییاعم تاذ ةصنم ءانب يف انحجن" :تاكرب ةداغ ةینھملاو ةینفلا فئاظولا ملس ةیصاصتخا
 تالاح ةیطغتو عیسوت فدھب تایلمعلا دیحوتو ،تیوكلا طفن ةكرش يف لمعلا تاجایتحاو تالاح عیمج معدل ،تاینقتلا ثدحأ
 ."لضفأ ةروصب دراوملا مادختساو لامعألل ةرمتسملا تانیسحتلا ىلع ریبك ریثأت اھل يتلا لمعلا

 
 تانایبلا لیثمتو ،لیلحتلا تایلمع طیسبت فدھب ذیفنتلل ةلباقو ةعّونتم ًىؤر انرّوط" :ةمعنلا يلع تامولعملا ایجولونكت فرشم
 ."ةقث رثكأو عرسأ تارارق ذاختا ىلإ يدؤی يذلا رمألا ،)روصو ةینایب موسرو تاططخم ىلإ اھلیوحت(

عـىل  كبـري  تأثـري  لهـا  التـي  العمـل  حـاالت 

واسـتخدام  لألعـامل  املسـتمرة  التحسـينات 

أفضـل”. بصـورة  املـوارد 

النعمـة:  عـي  املعلومـات  تكنولوجيـا  مـرشف 

“طّورنـا رؤًى متنّوعـة وقابلـة للتنفيـذ بهـدف 

البيانـات  ومتثيـل  التحليـل،  عمليـات  تبسـيط 

)تحويلهـا إىل مخططات ورسـوم بيانية وصور(، 

أرسع  قـرارات  اتخـاذ  إىل  يـؤدي  الـذي  األمـر 

وأكـر ثقـة”.

معلومـات،  تكنولوجيـا  اختصـايص  موجـه، 

مـن  العديـد  مـع  “نتعـاون  مـروان:  أحمـد 

املجموعـات والفـرق يف رشكـة نفـط الكويـت 

لتطبيـق عمليـات تحليـل البيانـات يف مجـاالت 

عملهـا. وعـىل مـّر السـنوات، كان لدينـا العديد 

يف  الناجحـة  املعلومـات  تحليـل  لوحـات  مـن 

النفـط  إنتـاج  مثـل  املجـاالت،  مـن  العديـد 

الخـام، والعقـود، والخدمـات الطبيـة، والصحـة 

ذلـك”. إىل  ومـا  والبيئـة،  واألمـن  والسـالمة 

موجـه، اختصـايص تكنولوجيـا معلومات، أحمد 

معتـوق: “النجـاح رحلة وليس عمـاًل، وقد بدأنا 

رحلتنـا مـن خـالل تحديـد مـا نحتاجـه، وعـر 

اسـتخدام التكنولوجيـا إليجـاد حلول للمشـاكل 

التـي تواجهنـا. وقـد تطـّورت تلـك التكنولوجيا 

لتشـمل كل املجـاالت، وكيفيـة تسـهيل العمـل 

34
أبريل  2022 العدد )1436(



العطار: نعمل لتحقيق رسالتنا ورؤيتنا

أكـد نائـب الرئيـس التنفيذي للتخطيـط والشـؤون املالية 

بـدر العطـار “أننـا نعمـل باسـتمرار ضمـن اسـرتاتيجيات 

نظـام  عـرب  ورؤيتنـا  رسـالتنا  تحقيـق  بهـدف  محـّددة 

املعـارف  وتقاسـم  التعـاون  يعـّزز  رقمـي  إيكولوجـي 

واالبتـكار وتحليـل البيانـات الـذي يدعـم عمليـة اتخـاذ 

الرشكـة”. عمـل  ومناطـق  قطاعـات  كل  القـرار يف 

النقيب: نتطلع إلى تقنيات تتماشى 
مع األهداف االستراتيجية

أكـد مديـر مجموعـة تكنولوجيـا املعلومات املشـرتكة عيل 

هامـة  تقنيـات  تطبيـق  إىل  دامئـاً  نتطلـع  “أننـا  النقيـب 

وبـارزة، وتقديـم خدمـات متنّوعـة تتامىش مـع األهداف 

االسـرتاتيجية لرشكة نفـط الكويت، ومنهـا تحليل البيانات 

الكفـاءة  لتحسـني  للغايـة  فعالـة  طريقـة  يعـّد  الـذي 

عـى  القـرار  اتخـاذ  عمليـة  ودعـم  وتعزيـز  التشـغيلية، 

الرؤيـة الشـاملة”. أسـاس 

الباش: تطبيق تحليل البيانات في 
مختلف مجاالت العمل

اعتـرب رئيـس فريـق عمـل خدمـات تكنولوجيـا املعلومات 

البيانـات  تحليـل  تطبيـق  “ميكـن  أنـه  البـاش  يعقـوب 

يف مجـاالت العمـل املختلفـة، وقـد قمنـا يف رشكـة نفـط 

الكويـت بتطبيـق هـذه التكنولوجيـا لصالـح اإلدارة العليا 

إىل  املسـتندة  املسـتنرة  القـرارات  اتخـاذ  مـن  لتمكينهـا 

البيانـات”. وأشـار النقيـب إىل أنـه يف العـادة يتـم تحليل 

يقودنـا  الـذي  األمـر  السـابقة،  األحـداث  مـن  البيانـات 

إىل تحديـد االتجاهـات الحاليـة والجديـدة، وعليـه فقـد 

أصبحـت خدمـة تحليـل البيانـات يف رشكـة نفـط الكويت 

واحـدة مـن أهـم الخدمـات نظـراً لعائدهـا الكبـر عـى 

كفـاءة األعـامل”.

اليومي بالنسـبة للمهندسـن واملوظفن واإلدارة 

الصحيحـة  املعلومـات  عـىل  للحصـول  العليـا، 

الالزمـة، بهـدف اّتخاذ قـرارات دقيقة يف الوقت 

املناسب”.

الخطط املستقبلية
ينمـو  للمعلومـات  الـذيك  التحليـل  ألن  نظـراً 

بوتـرية مسـتمرة اسـتجابًة الحتياجـات الرشكـة 

نعمـل  فإننـا  التكنولوجـي،  والتقـدم  ة  املتغـريّ

عـىل تحديـد االتجاهـات الحاليـة بهـدف إبقاء 

املسـتخدمن عـىل اطـالع بالتطـورات الجديدة.

الـذكاء  يسـتمر  سـوف  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 

املزيـد  تحقيـق  يف  اآليل  والتعّلـم  االصطناعـي 

تقنيـات  ذلـك  يشـمل  ورمبـا  التقـدم،  مـن 

مسـتمّدة مـن الـذكاء االصطناعـي، ورؤى ثاقبة 

السـرتاتيجية أكـر للتحليـل الـذيك للمعلومـات.

فّعـال  تنظيمـي  هيـكل  إنشـاء  يعتـر  كـام 

للتحّكـم يف تطويـر ونـرش وتشـغيل تطبيقـات 

أمـراً  واسـع،  نطـاق  عـىل  االصطناعـي  الـذكاء 

رشكـة  يف  مسـتدامة  نتائـج  لتحقيـق  رضوريـًا 

تعكـف  الرشكـة  فـإن  وعليـه  الكويـت،  نفـط 

عـىل تأسـيس فريـق للـذكاء االصطناعـي )مركز 

الـذكاء االصطناعـي  التمّيـز( لتنفيـذ مبـادرات 

القابلـة للتطويـر، والتـي سـتعّزز وتزيـد قيمـة 

الرشكـة. يف  األعـامل 

يف  الـرشكات  تبذلهـا  التـي  الجهـود  وسـتزداد 

تبـادل البيانـات والتعـاون، يف ظـل سـعيها لـي 

تصبـح أكـر اعتامداً عىل البيانـات، ومن املتوقع 

أن يصبـح متثيـل البيانـات أكـر أهميـة، يف ظل 

التعـاون بـن الفـرق واألقسـام املختلفـة.

تكنولوجيــا  مجموعــة  تتطلــع  بدورهــا، 

ــدوام إىل تطبيــق  املعلومــات املشــرتكة عــىل ال

الــذيك  التحليــل  مثــل  التقنيــات،  أحــدث 

ــد  ــي، والعدي ــذكاء االصطناع ــات، وال للمعلوم

مــن التقنيــات األخــرى التــي تتوافــق مــع 

األهــداف االســرتاتيجية لرشكــة نفــط الكويــت، 

الرشكــة  لتكــون   ،2040 اســرتاتيجية  ورؤيــة 

ــاً  ــاج ومعرتف ــب واإلنت ــال التنقي ــدة يف مج رائ

بهــا عامليــاً عــىل صعيــد التمّيــز والريــادة.



تتمّيـز شـركة نفـط الكويـت بقدرتها على تحقيـق اإلنجازات 

المتتاليـة والمسـتمرة على الصعيديـن المحلي والعالمي، 

كل  علـى  لـه  مثيـل  ال  الـذي  تفوقهـا  إلـى  ذلـك  ويرجـع 

الصحيـة  التنافسـية  األجـواء  إلـى  وكذلـك  المسـتويات، 

داخـل جميـع أقسـامها، مـا يدفـع كل موظـف إلى السـعي 

لجعـل فريقـه يتألـق وبطـرق مبتكـرة.

واألهـم أن تلـك اإلنجـازات تتحقـق فـي معظـم األحيـان 

مـا  وهـذا  جـدًا،  بسـيطة  بـأدوات  االسـتعانة  خـالل  مـن 

بـذل  علـى  الشـركة  أبنـاء  دأب  حيـث  تمّيـزًا،  أكثـر  يجعلهـا 

أنظـار  تلفـت  اسـتثنائية  بنتائـج  للخـروج  الذاتيـة  الجهـود 

عالـم النفـط والغـاز، لـذا، باتـت شـركة نفـط الكويـت إحدى 

الجهـات البـارزة فـي عالـم النفـط والغـاز، والتـي تفتخر بأنها 

وفـي كل المحافـل اإلقليميـة والدولية التي تشـارك فيها، 

جديـدة،  واكتشـافات  ابتـكارات  عـن  الباحثيـن  تسـتقطب 

وتتبادلهـا معهـم. عليهـم  تجربتهـا  لتعـرض 

مناسـبة الحديـث مـا تحقـق فـي إحـدى المجموعـات مـن 

اإلنتـاج  عمليـات  مجموعـة  وهـي  لإلعجـاب،  مثيـر  إنجـاز 

)غـرب الكويـت(، والتـي نجحت في إضافـة أنبوب احتياطي 

لحرق الغاز في محطة اإلنتاج المبكر 18 وبسـواعد وطنية 

شـابة، وهـو مـا سنسـلط الضـوء عليه فـي المقـال التالي:

إنجاز تحقق بسواعد كويتية شابة وبمواد ُأعيد استخدامها 

من مشاريع الشركة

تركيب أنبوب احتياطي لحرق الغاز في 
محطة اإلنتاج المبكر 18 
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تعريف مخترص
يف البدايـة، كان مـن الواجـب تقديـم تعريـف 

مختـر عـن اإلنجـاز، حيـث قـام املهندسـون 

الكويتيـون العاملـون يف فريـق عمـل الخدمات 

مسـاندة  عمـل  وفريـق  للعمليـات،  الفنيـة 

الصيانـة والصيانـة االعتامديـة، وهـام فريقـان 

)غـرب  اإلنتـاج  عمليـات  ملجموعـة  تابعـان 

الكويـت(، وبجهـد ذايت ودون االسـتعانة بـأي 

مقـاول، بإضافـة أنبـوب احتياطـي لحـرق الغاز 

املبكـر 18، وذلـك لضـامن  اإلنتـاج  يف محطـة 

اسـتمرار اإلنتـاج يف املحطة عنـد الحاجة إلجراء 

أي أعـامل صيانـة.

مـواد  عـىل  املـرشوع  هـذا  يف  االعتـامد  وتـم 

ومحطـة   27 التجميـع  مركـز  مـن  اسـتقدمت 

تعزيـز الغـاز 170، بعدمـا كانت اسـتخدمت يف 

مشـاريع توقفـت عـن العمـل عقب اسـتبدالها 

تلـك  تدويـر  إعـادة  فتمـت  جديـدة،  بأخـرى 

املـواد وفحصهـا للتأكـد مـن سـالمتها وقدرتهـا 

عـىل القيـام بالعمـل املطلـوب.

املشـاريع  أكـر  مـن  املـرشوع  هـذا  ويعتـر 

وأهمهـا للمحافظـة عىل اسـتمرار اإلنتـاج دون 

انقطـاع يف محطـة اإلنتـاج املبكـر 18، وقـد تـم 

انتهـى  حيـث  قياسـية،  زمنيـة  بفـرتة  إنجـازه 

العمـل فيـه قبـل املوعد املحـدد بأربعة أشـهر.

املقـاول  إىل  اللجـوء  عـدم  خطـوة  وجـاءت 

الكويتيـن،  املهندسـن  جهـود  عـىل  واالعتـامد 

جلـب  يف  تأخـرياً  هنـاك  أن  تبـّن  بعدمـا 

التـي  الظـروف  نتيجـة  املطلوبـة  املعـدات 

مـا  املسـتجد”،  “كورونـا  جائحـة  فرضتهـا 

سـاهم كذلـك يف خفـض التكاليـف، حيـث تـم 

توفـري مـا يصـل إىل 585 ألـف دينـار كويتـي 

. وتركيبهـا  املعـدات  اسـتقدام  عمليتـي   يف 

الهدف.. تجنب اإلغالق
وللحديـث أكـر عـن هـذا اإلنجـاز وتفاصيلـه، 

املعـدات  صيانـة  مهنـديس  كبـري  التقينـا 

عمـل  فريـق  مـن  الزنـي  أحمـد  واملاكينـات 

الخدمـات الفنيـة للعمليات، والـذي أفادنا بأنه 

تـم تشـغيل محطة اإلنتـاج املبكـر 18 يف فراير 

مـن عـام 2015، وذلـك إلنتـاج 100 ألف برميل 

مـن النفـط يوميـاً، وتـم يف ذلـك الحـن تركيب 

عـىل  يعمـل  أحدهـام  الغـاز،  لحـرق  أنبوبـن 

تــم االعتمــاد فــي المشــروع 
ــى مــواد اســُتقدمت مــن  عل
مركــز التجميــع 27 ومحطــة 

ــاز 170 ــز الغ تعزي

انتهــى العمــل فعليــًا قبــل 
الموعــد  مــن  أشــهر  أربعــة 
ــا ســاهم  المحــدد مســبقًا م
الوقــت  عامــل  فــي كســب 

أخــرى بأمــور 

يقــارب  مــا  وّفــر  المشــروع 
585 ألــف دينــار كويتــي فــي 
المــواد  اســتقدام  عمليتــي 

وتركيبهــا

حـرق الغـاز ذي الضغط املرتفـع، واآلخر لحرق 

الغـاز ذي الضغـط املنخفـض.

الحاجـة  بـرزت  الوقـت،  مـرور  ومـع  أنـه  إال 

مرتفـع  للغـاز  احتياطـي  أنبـوب  لرتكيـب 

السـواء،  عـىل  الضغـط  ومنخفـض  الضغـط 

مـع  التعامـل  عنـد  لألنبوبـن  بديـاًل  ليكـون 

الطـوارئ  حـاالت  يف  الهيدروكربونـات  إطـالق 

مـن املنشـأة، وتحديـداً عندمـا تكـون يف وضـع 

الصيانـة.

لذلـك، ومـن أجل تجنب اإلغـالق الكي وتعطل 

احتياطيـة  تركيـب شـعلة  اقـرتاح  تـم  اإلنتـاج، 

باسـتخدام  املحطـة، وذلـك  الضغـط يف  عاليـة 

يف  املوجـودة  الحاجـة  عـن  الزائـدة  املعـدات 

يف  وتحديـداً  الكويـت،  نفـط  رشكـة  أصـول 

إىل  يـؤدي  مـا  وهـو  الكويـت،  غـرب  منطقـة 

زيـادة تكامـل شـبكة املحـارق العاليـة الضغط.

إطار العمل
اسـتخدام  تضمـن  العمـل  بـأن  الزنـي  وأفـاد 

املحـرق الزائـد مـن مركـز التجميـع 27 وتثبيته 

يف محطـة اإلنتـاج املبكـر 18 كشـعلة احتياطية 

بأنابيـب مقيـاس 30 بوصة وعـىل بعد 400 مرت 

تقريبـاً مـن الرابـط الحايل.

األنابيـب  تركيـب  أعـامل  أن  إىل  وأشـار 

الحـرق  بخـط  املرتبطـة  املدنيـة  واإلنشـاءات 

الرئيـي واالحتياطـي متت بسـواعد املهندسـن 

وتركيـب  الكابـالت،  متديـد  ومنهـا  الكويتيـن، 

وتعديـل  للشـعالت،  الحراريـة  املزدوجـات 

لوحـة انـزالق مولـدات الـرشارة، وتكويـن نظام 

املـوزع. التحكـم 

مبـا  الكهربائيـة،  األعـامل  اسـتكامل  تـم  كـام 

وجهـاز  الـرشارة  مولـدات  كابـالت  ذلـك  يف 

االستشـعار واألمان، ومتديد التوصيـل الكهربايئ 

ملولـدات الـرشارة مـن املحطـة الفرعيـة التـي 

تبعـد أكـر مـن 1000 مـرت.

تحديات كبرة
هـذا  يف  عملـوا  الذيـن  املهندسـن  عـىل  كان 

املـرشوع مواجهـة عـدة تحديـات، منهـا كيفيـة 

مزلقـة  تتضمـن  والتـي  الالزمـة،  املـواد  رشاء 

مولـدات الـرشارة، وكان مـن الصعـب الحصـول 

عليهـا يف وقت مبكر بسـبب جائحـة “كورونا”، 

لنقـل وتعديـل  بديـل  اقـرتاح حـل  تـم  لذلـك 

تحديثـي ملزلقـة مولـدات الـرشارة مـن محطـة 

تعزيـز الغـاز 170، وهـو مـا حصـل فعـاًل.

الكابـالت  بـرشاء  يتمثـل  الثـاين  التحـدي  وكان 

تأخـرياً  سيشـهد  كان  أمـر  وهـو  الكهربائيـة، 

هـو  آخـر  بديـل  حـل  كذلـك  ليـرز  بـدوره، 

الحصـول عـىل التيار الكهربايئ مـن أقرب نقطة 

املتطلبـات. يلبـي  متـاح  كابـل  باسـتخدام 

وعـىل الرغـم مـن قيـود العمـل التـي فرضتهـا 

الجائحـة والسـالمة املطلـوب تأمينهـا، فقـد تم 

االنتهـاء مـن املـرشوع قبـل التاريـخ املحـدد له 

مسـبقاً بنحـو أربعـة أشـهر، وذلـك مـن خـالل 

االسـرتاتيجية  والجدولـة  السـليم  التخطيـط 

يف  العاملـن  املهندسـن  أن  علـاًم  للعمـل، 

املـرشوع اتبعـوا كافـة تدابـري السـالمة الالزمـة 

كورونـا. بفـريوس  إصابـة  أي  لتجنـب 

يف  صعوبة  هناك  كانت  متصل،  سياق  ويف 

التنسيق مع أعضاء الفريق اآلخرين ومورّد مولد 



الرشارة خالل فرتة انتشار الجائحة، فتم تنسيق 

ومع  اآلخرين  الفريق  أعضاء  مع  االجتامعات 

حيث   ،MS Teams تطبيق  باستخدام  املورد 

الخطوات  عىل  واالتفاق  األمور  كل  بحث  تم 

مستندات  عىل  الحصول  كيفية  ومنها  الالزمة، 

مورد مولد الرشارة يف محطة تعزيز الغاز 170، 

والتي مل تكن متوافرة يف حينه.

لذلـك، فقـد قـام أعضـاء الفريـق بالتنسـيق مع 

 ،”Flare Industries“ مـورد مولـدات الـرشارة

وعقـدوا عـدة اجتامعـات افرتاضيـة متكنـوا يف 

املذكـورة  املسـتندات  كل  جمـع  مـن  نهايتهـا 

وتوثيقهـا.

أمـا التحـدي األخـري، فـكان كيفيـة توصيـل كل 

تلـك اإلمـدادات إىل املحطـة، وهو ما سـنتعرف 

عليـه يف السـطور القادمة.

نقل وتوصيل
شـهد املـرشوع نقـل أنبـوب حـرق موجـود يف 

مركـز التجميـع 27 وتركيبـه يف محطـة اإلنتـاج 

املبكـر 18، كـام تـم اسـتخدام مزلقـة مولـدات 

الـرشارة القدميـة مـن محطة تعزيز الغـاز 170، 

والتـي جـرى عليهـا تعديـل تحديثـي لتتناسـب 

مـع الشـعلة يف املحطـة.

امليكانيكيـة  األنابيـب  أعـامل  تنفيـذ  تـم  كـام 

وأجهـزة القيـاس واألشـغال الكهربائيـة واملدنية 

والهيكليـة بشـكل عـام داخلياً من خـالل العقد 

الحـايل، مـع تحديـد أقـر طريـق وموقع ألخذ 

التوصيـل الكهربايئ إىل مزلقـة مولدات الرشارة.

وتـم كذلك اسـتخدام العنـر الرصايص الطويل 

نفـط  مخـزن رشكـة  مـن  الحـراري(  )املـزدوج 

الكويـت، باإلضافـة إىل مرفـق ورشـة برقـان 21 

يف جنـوب الكويـت، لتصنيـع لوحـات الفتحـة 

الوقـود  رشكات  تسـتخدمها  لـي  املطلوبـة 

واملعـدات.

النتيجة
أمـا فيـام يتعلـق بالنتائـج التـي توصـل إليهـا 

الفريقـان اللـذان تشـاركا يف املـرشوع، فأبرزهـا 

كان  الـذي  املسـتهدف  املوعـد  اسـتباق  كان 

محـدداً يف مـارس 2021، حيـث تـم االنتهاء من 

العمـل فعليـاً يف نوفمـر مـن عـام 2020، أي 

قبـل أربعـة أشـهر تقريبـاً.

يف  الخفض  األخرى  البارزة  النتيجة  وكانت 

التكلفة، حيث تم توفري ما يصل إىل 585,755 

ديناراً كويتياً يف عمليتي نقل املواد وتركيبها، وتم 

تحقيق سالمة شبكة املحارق العالية الضغط.

مسؤوليات التنفيذ
وكـام ذكرنـا آنفـاً، فقـد سـاهم فريقـان يف هذا 

الفنيـة  الخدمـات  عمـل  فريـق  هـام  العمـل 

الصيانـة  مسـاندة  عمـل  وفريـق  للعمليـات، 

واالعتامديـة، إال أنهـام تلقيـا مسـاندة من فرق 

أخـرى، حيـث تـم تقاسـم األعـامل، وقـام كل 

فريـق مبهـامت محـددة.

الفنيـة  الخدمـات  عمـل  فريـق  قـام  فقـد 

التاليـة: املهـام  بتنفيـذ  للعمليـات 

إصدار حزمة إدارة التغيري.	 

العمل الشامل وتنسيق املواد.	 

املعدات 	  الستخدام  إضافية  دراسة  إجراء 

الزائدة املوجودة يف أصول رشكة نفط الكويت.

اقـرتاح اسـتخدام املحرق من مركـز التجميع 	 

27 ومزلقـة مولـدات الـرشارة مـن محطـة 

تعزيـز الغـاز 170.

ألخـذ 	  املقرتحـة  البديلـة  الخطـة  وضـع 

نقطـة. أقـرب  مـن  الكهربـايئ  التوصيـل 

تقديـم جميـع الرسـومات الالزمـة لتعديـل 	 

اللوحـة واألنابيب وتحديـث مزلقة مولدات 

الرشارة.

الصيانـة 	  مسـاندة  عمـل  فريـق  أمـا 

مهـام: تـوىل  فقـد  واالعتامديـة، 

رشاء املواد.	 

تصنيع وتركيب خط املحرقة الرئيي.	 

تشـغيل 	  هـواء  خـط  وتركيـب  تصنيـع 

. ألجهـزة ا

االختبار املايئ / الهوايئ لألنابيب.	 

مـن جهتـه شـارك فريـق عمـل الصيانـة )غـرب 

الكويـت( وفريـق عمـل صيانـة املبـاين )غـرب 

الكويـت( بثـالث مهـام هـي:

تفكيك وتحويل وتركيب املحرق.	 

تعديل األدوات والكهرباء.	 

تأسيس املباين )صيانة املباين(.	 

بـدوره، سـاهم فريـق عمـل عمليـات اإلنتـاج 

الـالزم  الدعـم  كل  بتقديـم  الكويـت(  )غـرب 

العمـل. تنفيـذ  أثنـاء 
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يحتفـل العالـم فـي 28 أبريـل مـن كل عـام باليـوم العالمي للسـالمة والصحة في مكان العمل، وهو مجال يرتبط بشـكل وثيق 

بشـركة نفـط الكويـت التـي تبـذل جهـودًا هائلـة لضمـان أمـان عملياتهـا وصحـة وسـالمة العامليـن فيهـا، وتعتبـر رائـدة في هذا 

المجـال، حيـث نالـت علـى مـدى تاريخهـا الكثيـر من اإلشـادات والتكريمـات والجوائز في هذا المجـال بالتحديد.

ومـن هنـا، فإنـه يمكـن القـول إن الشـركة تحتفـل مـع العالـم بهـذا اليـوم، ثـم فـي األيـام األخـرى مـن السـنة تعمل باطـراد على 

تعزيـز السـالمة والصحـة فـي جميـع أماكـن العمـل داخـل مكاتبهـا ومنشـآتها الموزعـة فـي كافة أرجـاء الكويت، مـا يعني أن كل 

يـوم بالنسـبة للشـركة هـو اليـوم العالمـي للسـالمة والصحـة في مـكان العمل.

وعلـى هـذا األسـاس، سـنتطرق فـي التحقيـق التالـي إلـى تفاصيـل هـذا اليـوم العالمـي، كمـا سـنعرض ألبـرز الجهـود التـي 

قامـت بهـا الشـركة فـي هـذا اإلطـار، علمـًا أن تلـك الجهـود عديـدة ومتشـعبة وتحتـاج إلـى الكثيـر مـن الصفحـات لعرضهـا، 

فموضـوع السـالمة والصحـة، والـذي يشـتمل فـي ثقافـة نفـط الكويـت علـى األمـن والبيئـة أيضـًا، ذو أولويـة قصـوى وعلـى 

رأس اهتمامـات الشـركة واإلدارة العليـا.

نفط الكويت تتمتع بالريادة والسبق في اإلنجازات واإلجراءات المتعلقة 

بهذا المجال

اليوم العالمي للسالمة والصحة في 
مكان العمل
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معلومات أساسية
تحتفـل منظمـة العمل الدولية منـذ عام 2003 

بهـذا اليـوم العاملـي، حيث تشـدد عـىل الوقاية 

العمـل،  مـكان  يف  واألمـراض  الحـوادث  مـن 

العمليـة  يف  التقليديـة  قواهـا  مـن  مسـتفيدة 

الثالثيـة )بـن الحكومـات واملنظـامت املمثلـة 

للعـامل واملنظـامت املمثلـة ألصحـاب العمـل( 

االجتامعـي. والحـوار 

وتـم تحديـد يـوم 28 أبريـل ألنـه اليـوم الـذي 

العـامل، منـذ 1996،  النقابيـة يف  الحركـة  ربـط 

املهنيـة. الحـوادث واألمـراض  بذكـرى ضحايـا 

وتهـدف السـالمة والصحة املهنيـة يف جوهرهام 

إىل إدارة املخاطـر املهنيـة، حيـث ُيعتـر نظـام 

وقائيـاً  نهجـاً  املهنيـة  والصحـة  السـالمة  إدارة 

يرمـي إىل تطبيـق إجـراءات السـالمة والصحـة 

مـن خـالل أربـع خطـوات، كـام يتضمـن مبـدأ 

التحسـن الدائـم.

الخطـة  وضـع  فهـي  األربـع،  الخطـوات  أمـا 

وتنفيذهـا وتقييم النتائج والقيام بالتحسـينات.

وإىل جانـب ذلـك، يسـعى نظـام إدارة السـالمة 

والصحـة املهنيـة إىل بنـاء آليـة شـاملة ومنّظمة 

للعمل املشـرتك بن العاملـن واإلدارة يف تطبيق 

إجـراءات السـالمة والصحـة، كـام يسـاهم نهج 

بتطبيـق  األداء  تحّسـن  تقييـم  يف  األنظمـة 

إجـراءات الوقايـة والرقابـة.

منظمة العمل الدولية 

تحتفل بهذا اليوم منذ عام 

2003 وتشدد على الوقاية 

من الحوادث واألمراض 

في مكان العمل

في عام 2001 صدرت 

مبادئ توجيهية أصبحت 

فيما بعد نموذجًا ُمستخدمًا 

لتطوير المعايير الوطنية 

في هذا الشأن

االبتكارات التكنولوجية 

أو التغّيرات التنظيمية أو 

االجتماعية تتسبب في نشوء 

عدد من المخاطر المهنية

وتشـّكل أنظمة إدارة السـالمة والصحـة املهنية 

بنـوع  الخاصـة  املخاطـر  إدارة  يف  فعالـة  أداة 

معّن مـن الصناعات أو العمليات أو املنظامت، 

مختلفـة  حـاالت  مـع  تكييفهـا  املمكـن  ومـن 

الصغـرية إىل مختلـف  الـرشكات  مـن حاجـات 

حاجـات الصناعـات املعقـدة والخطـرية، ومنهـا 

التعديـن والصناعـة الكيميائيـة والبنـاء.

قواعد رضورية
إال أنـه مـن املسـتحيل ضامن حسـن سـري نظام 

إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة من دون إرسـاء 

قواعـد فاعلة للحـوار االجتامعـي يف إطار لجان 

السـالمة والصحـة أو يف سـياق اآلليـات األخرى 

مثل تدابـري املفاوضـة الجامعية.

كـام أنـه وسـعًيا إلنجـاح تطبيـق تلـك األنظمة، 

مـن الروري ضامن االلتزام اإلداري واملشـاركة 

الفاعلـة للعاملـن يف التطبيق.

أنظمـة  تطبيـق  تـم  املاضيـة،  العقـود  وخـالل 

إدارة السـالمة والصحة املهنية بشـكل واسـع يف 

الـدول الصناعيـة واملتقدمـة، وذلـك مـن خالل 

الترشيعـات  يف  القانونيـة  املتطلبـات  تضمـن 

الوطنيـة، وتعزيـز املبـادئ التوجيهيـة الوطنية، 

وتفعيـل املبادرات الطوعية إلصدار الشـهادات.

وكان مـن الروري اعتامد نظام إدارة السـالمة 

والصحـة املهنيـة عنـد تطبيق إجـراءات الوقاية 

رشوط  لتحسـن  العمـل  مـكان  يف  والحاميـة 



وظـروف وبيئـة العمـل، ووفقـاً ملبـدأ التحسـن 

القيـام مبراجعـة دوريـة  الدائـم، مـن املمكـن 

مـن  بالوقايـة  يسـمح  الـذي  األمـر  لـألداء، 

املهنيـة. واألمـراض  الحـوادث 

حظـي  أكـر،  أو  الزمـن  مـن  عقديـن  وطـوال 

املهنيـة  والصحـة  السـالمة  إدارة  أنظمـة  نهـج 

واملامرسـن  والحكومـات  الـرشكات  باهتـامم 

عـىل املسـتوى الوطنـي والـدويل، لذلـك فإنـه 

مـن املتوقـع أن يقـوم عـدد متزايـد مـن الدول 

باعتـامد نظـام إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة 

الوطنيـة  املهنيـة  والصحـة  السـالمة  برامـج  يف 

كأداة لتطويـر آليات مسـتدامة لضامن تحسـن 

املنظـامت. املهنيـة يف  والصحـة  السـالمة 

مبادئ ومساهمة تدريبية
يف  أصـدرت  الدوليـة  العمـل  منظمـة  وكانـت 

عـام 2001 مبـادئ توجيهية حـول أنظمة إدارة 

هـذه  وأصبحـت  املهنيـة،  والسـالمة  الصحـة 

املبـادئ التوجيهيـة منوذجـاً ُمسـتخدماً لتطويـر 

املعايـري الوطنيـة يف هـذا املجـال.

وضـع  يف  ودورهـا  الثالثيـة  تركيبتهـا  وبفضـل 

املعايـري، تعتـر منظمـة العمـل الدوليـة الجهاز 

األنسـب لتطويـر مبـادئ توجيهية دولية بشـأن 

أنظمـة إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة، وقـد 

عـن  الصـادرة  التوجيهيـة  املبـادئ  أصبحـت 

املنظمـة النمـوذج األكر اعتامداً واسـتخداماً يف 

تطويـر برامـج إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة 

عـىل املسـتوى الوطنـي ويف الـرشكات.

كـام تقـدم منظمـة العمـل الدوليـة املسـاعدة 

التقنيـة للـدول املهتمـة بتطبيـق نظـام خـاص 

بهـا يف مجـال إدارة السـالمة والصحـة املهنيـة، 

حيـث يسـاهم مركـز التدريـب الـدويل التابـع 

اإليطاليـة،  تورينـو  مدينـة  ومقـره  للمنظمـة، 

بتقديـم دورات تدريبيـة يف هـذا املجـال.

تعزيز الوقاية 
ويعزز اليوم العاملي السـنوي للسـالمة والصحة 

الحـوادث  مـن  الوقايـة  العمـل،  مـكان  يف 

واألمـراض املهنيـة عـىل الصعيـد العاملـي، فهـو 

لزيـادة  متجـددة  حملـة  عـام  كل  يف  يشـكل 

الوعـي، يـراد بهـا تركيـز االهتـامم الـدويل عـىل 

وخلـق  تعزيـز  كيفيـة  وعـىل  املشـكلة  حجـم 

ثقافـة الصحـة والسـالمة التي ميكن أن تسـاعد 

الوفيـات واإلصابـات  التقليـل مـن عـدد  عـىل 

العمـل. مبـكان  املرتبطـة 

مسـؤولية  شـخص  كل  عـىل  تقـع  هنـا،  ومـن 

مـكان  يف  واإلصابـات  للوفيـات  حـد  وضـع 

العمـل، وحيـث إن الحكومـات مسـؤولة عـن 

لضـامن  الروريـة  الهيكليـة  البنيـة  توفـري 

اسـتمرار قـدرة العـامل عـىل العمـل والزدهـار 

الـرشكات، والتـي تتضمـن القوانـن والخدمات، 

برنامـج  تطويـر  عـىل  يشـتمل  ذلـك  فـإن 

وسياسـة عامـة وطنيـة ونظـام تفتيـش إلنفـاذ 

االمتثـال لترشيعـات السـالمة واملهنيـة والصحة 

بهـا. املتصلـة  العامـة  والسياسـة 

والعـامل مسـؤولية  املوظفـن  تقـع عـىل  كـام 

العمـل بصـورة آمنـة وحاميـة أنفسـهم، وعـدم 

أن  عليهـم  كـام  للخطـر،  اآلخريـن  تعريـض 

يف  يشـاركوا  وأن  لحقوقهـم  مدركـن  يكونـوا 

وقائيـة. تدابـري  تنفيـذ 

مخاطر ناشئة
أو  التكنولوجيـة  االبتـكارات  تتسـبب  رمبـا 

االجتامعيـة يف نشـوء  أو  التنظيميـة  التغـرّيات 

ومنهـا: املهنيـة،  املخاطـر  مـن  عـدد 

تكنولوجيات وعمليات إنتاجية جديدة، مثل 	 

تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية.

ظـروف عمـل جديـدة تشـكل أعبـاء كبرية، 	 

وتكثيـف العمـل الناتـج عـن تقليـص حجم 

املرتبطـة  السـيئة  والظـروف  العاملـة، 

االقتصـاد  يف  والوظائـف  للعمـل،  بالهجـرة 

الرسـمي. غـري 

نشـوء صـور جديـدة مـن الوظائـف، مثـل 	 

العمـل الحر، واالسـتعانة بقـدرات خارجية، 

والعقـود املؤقتـة.

الرئيس التنفيذي خالل تسلمه كتاب إدارة سالمة العمليات
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ورمبـا بـرزت عـىل نطـاق أوسـع مـن خـالل 	 

الفهـم العلمـي األفضـل، عـىل سـبيل املثال، 

آثـار مخاطـر بيئـة العمـل املصممة بشـكل 

غـري سـليم واالضطرابـات العضليـة الهيكليـة.

يف 	  بالتغـرّيات  تأثـرت  تكـون  قـد  كـام 

التصـورات املتصلـة بأهميـة بعـض عوامـل 

النفسـية  العوامـل  آثـار  مثـل  الخطـر، 

بالعمـل. املتعلـق  اإلجهـاد  عـىل  واالجتامعيـة 

كورونا وآثارها
منـذ ظهـور جائحـة فـريوس “كورونـا املسـتجد 

عامليـة  صحيـة  أزمـة  بوصفهـا   ”19 كوفيـد   –

يف أوائـل عـام 2020، كان لهـذه الجائحـة آثـار 

عميقة يف كل بقاع األرض، والمسـت كل جانب 

مـن جوانـب عـامل األعـامل، ابتـداء مـن مخاطر 

وانتهـاء  العمـل،  أماكـن  يف  الفـريوس  انتقـال 

مبخاطـر السـالمة والصحـة املهنية التـي ظهرت 

نتيجـة لتدابـري التخفيـف من انتشـار الفريوس.

جديـدة  أشـكال  إىل  التحـوالت  أتاحـت  وقـد 

الواسـع  االعتـامد  مثـل  العمـل،  ترتيبـات  مـن 

سـبيل  عـىل  ُبعـد،  عـن  العمـل  عـىل  النطـاق 

املثـال ال الحـر، العديـد من الفـرص للعاملن، 

لكنهـا شـكلت يف املقابـل مخاطـر محتملة عىل 

السـالمة والصحـة املهنيتـن، مبـا يف ذلـك بعـض 

النفسـية. املخاطـر واألزمـات 

نفط الكويت وتشديد دائم عىل السالمة

لذلـك، فـإن اليوم العاملـي للسـالمة والصحة يف 

مـكان العمـل يركـز عىل االسـتفادة مـن عنارص 

نظـام السـالمة والصحـة املهنيتـن عـىل النحـو 

اإلطـار  بشـأن  االتفاقيـة  يف  عليـه  املنصـوص 

املهنيتـن، 2006  للسـالمة والصحـة  الرتويجـي 

)رقـم 187(، كـام ينظـر يف كيفيـة إبـراز األزمـة 

الحاليـة أهميـة تعزيز أنظمة السـالمة والصحة 

املهنيتـن، مبـا يف ذلك خدمـات الصحـة املهنية.

نفط الكويت.. ريادة يف السالمة 
والصحة 

ال  املقـال،  مقدمـة  يف  ذكرنـا  وكـام  الواقـع  يف 

ميكـن حـر مـا تقـوم بـه رشكـة نفـط الكويت 

مـن جهـود جبـارة للحفـاظ عىل سـالمة وصحة 

وأمـان املنشـآت والعاملـن عـىل السـواء، وهي 

يف تحٍد مسـتمر لتحقيق اإلنجـازات والريادة يف 

هـذا املجـال، وقـد حصلـت عـىل جوائـز عاملية 

عديـدة إقراراً بتلك الريـادة، كان آخرها حصول 

فريـق عمـل عمليـات الغـاز )جنـوب ورشق(، 

التـي  الصحـة والسـالمة والبيئـة  عـىل شـهادة 

يقدمهـا املجلـس الوطنـي الريطـاين المتحانات 

.)NEBOSH( السـالمة والصحـة املهنيـة

وهـذه الشـهادة جـاءت بعـد التتويج لسـنوات 

فـوز  ومنهـا  الجوائـز،  مـن  بالكثـري  عـدة 

مجموعتـي عمليـات التصديـر والبحريـة بـكل 

مـن الجائـزة الذهبيـة التـي متنحهـا الجمعيـة 

املهنيـة والسـالمة  للصحـة  الريطانيـة  امللكيـة 

)روسـبا(، وجائـزة السـالمة املمنوحـة مـن قبل 

لجهـود  تقديـراً  الريطـاين،  السـالمة  مجلـس 

املتميـزة عـىل صعيـد تطويـر نظمهـا  الرشكـة 

والبيئـة. والسـالمة  بالصحـة  املرتبطـة 

ومن الجهود البارزة كذلك، قيام مجموعة سالمة 

بإعداد وطباعة أول  العمليات يف الرشكة مؤخراً 

إصدار من كتاب “تنفيذ إدارة سالمة العمليات”، 

ومن ثم تقديم نسخة منه إىل الرئيس التنفيذي 

للرشكة ونواب الرئيس التنفيذي.

السـنوي  الحفـل  السـياق  هـذا  يف  يـرز  كـام 

والسـالمة  للصحـة  التنفيـذي  الرئيـس  لجائـزة 

واألمـن والبيئـة، والتـي يتـم تقدميهـا منـذ 23 

لبـذل  اإلدارات  لجميـع  حافـزاً  وتشـكل  عامـاً 

املجـاالت. بهـذه  واالرتقـاء  الجهـود  كافـة 

وإضافـة إىل كل الحمالت وجلسـات التوعية 

التـي تنظمهـا مختلـف اإلدارات يف الرشكـة، 

والعمليـة  التدريبيـة  الـدورات  عـن  فضـاًل 

يرتجـم  مـا  أبـرز  أن  شـك  ال  والنظريـة، 

االهتـامم الكبـري للرشكة يف هـذا املجال، هو 

مناطـق  املنشـآت يف  مـن  العديـد  تحقيـق 

اآلمنـة  العمـل  سـاعات  ماليـن  العمليـات 

دون حـوادث، حتـى باتت ثقافة راسـخة يف 

الرشكـة.



أهمها التخطيط الجيد وأخذ قسٍط كاٍف من النوم

نصائح لتسهيل الدراسة على الطلبة 
في رمضان

إعداد: صالح عيل الكندري - باحث اجتامعي 

يف فريق عمل الشؤون اإلدارية والتطوير 

الوظيفي التابع للمجموعة الطبية   
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قدر كاٍف من السوائل
أهـم مـا يجب أن يقـوم به الطالب خالل شـهر 

الدراسـة،  مـن  يتمكـن  حتـى  املبـارك  رمضـان 

أن يحصـل عـىل قـدر كاٍف مـن السـوائل التـي 

تسـاعده يف الحفـاظ عـىل نسـبة امليـاه داخـل 

جسـمه، وحتـى ال يتعـرض للجفـاف.

ــرتاً  ــرشب ل ــب أن ي ــىل الطال ــب ع ــك، يج لذل

ونصــف اللــرت إىل لرتيــن مــن املــاء يوميــاً، كــام 

ميكنــه أن يــرشب العصائــر الطبيعيــة التــي 

تســاعده عــىل ترطيــب جســمه ليبقــى يف 

حالــة نشــاط وحيويــة طيلــة ســاعات الصيــام.

االبتعاد عن الوجبات الدسمة
الوجبة الدسـمة من أبرز عوامل خمول الجسـم 

بعـد اإلفطـار، إذ ُتفاجـأ املعـدة بكميـات كبرية 

مـن الطعـام بعـد انقطـاع طويـل، مـا يتسـبب 

الهضمـي،  الجهـاز  إىل  الـدم  تدفـق  بزيـادة 

وانخفـاض تدفقـه إىل عضـالت الجسـم وأجهزة 

بالخمـول  اإلصابـة  بالتـايل  يعنـي  مـا  أخـرى، 

والكسـل والرغبـة يف النـوم.

الوقت املناسب للدراسة
الوقـت األمثـل للمذاكـرة هـو بعد سـاعتن من 

قطـع  قـد  الجسـم  يكـون  إذ  اإلفطـار،  تنـاول 

مرحلـة كبـرية مـن عمليـة الهضـم، مـا يسـاعد 

الطلبـة عـىل التخلـص من مرحلـة الخمول التي 

تصيـب أجسـامهم بعـد وجبـة اإلفطـار.

ــة  ــامم بنظاف ــام ينبغــي االهت ــر، ك ــل الرسي مث

ترتيبــه  عــىل  والحفــاظ  الدراســة،  مــكان 

وتنظيمــه باســتمرار.

االبتعاد عن كل ما يشتت الذهن

ــاء  ــاه أثن ــا يشــتت االنتب ــب كل م ينبغــي تجن

فــرتة املذاكــرة، مثــل الجــوال، أو الحاســوب أو 

األلعــاب.

الحفاظ عى الصحة النفسية والعقلية

ــان،  ــة يف رمض ــة الدراس ــاً صعوب ــرف جميع نع

النفــي  الضغــط  تجنــب  ينبغــي  لكــن 

والعصبيــة، بــل يجــب الحفــاظ عــىل الهــدوء، 

إذ ال يســاعد الضغــط النفــي عــىل املذاكــرة، 

بــل قــد يؤثــر ســلباً ويتســبب يف قلــة الرتكيــز 

إىل جانــب بعــض األرضار الصحيــة األخــرى.

الحرص عى مامرسة الرياضة الخفيفة

الــدورة  تنشــيط  عــىل  تســاعد  الرياضــة 

ــري  ــا ينعكــس بشــكل كب ــة بالجســم، م الدموي

عــىل الرتكيــز والدمــاغ، باإلضافــة إىل أنهــا تقلــل 

مــن التوتــر وضغــط الدراســة وتعطــي الطالــب 

ــة. ــة للمواصل ــن الطاق ــة م دفع

لذلــك، فإنــه ميكــن للطالــب أن يحــدد بعــض 

الوقــت بعــد اإلفطــار يف شــهر رمضان ملامرســة 

التامريــن الرياضيــة الخفيفــة، مثــل املــي 

ــيطة  ــورة بس ــي ص ــح، فه ــالة الرتاوي ــد ص بع

ــة. للرياض

الحــرص عــىل التحقــق مــن موعــد االمتحانــات 

ئية لنها ا

يجــب أن يكــون الطالــب عــىل علــم تــام 

بجــدول االمتحانــات خــالل شــهر رمضــان، 

وينبغــي أن يقــوم بإعــداد جــدول مذاكــرة 

بحســب األوقــات املناســبة لــه، والتــي يتمتــع 

خاللهــا بقــدر مــن النشــاط والرتكيــز.

أخذ قسط كاٍف من النوم

قــد تضطــرب مواعيــد النــوم لــدى كثرييــن 

خــالل شــهر رمضــان، لــذا مــن الــروري 

ــط كاٍف  ــىل قس ــول ع ــب بالحص ــزام الطال الت

مــن النــوم، ومبــا ال يقــل عــن 6 ســاعات يوميــاً، 

ــة. ــة يقظ ــن يف حال ــون الذه ليك

المذاكـرة  خطـة  فيـه  تختلـف  لـذا  خاصـة،  طبيعـة  ذو  المبـارك  رمضـان  شـهر 

واالسـتعداد لالختبـارات، التـي يتبعهـا الطلبـة، عـن األيـام العاديـة، وذلـك بسـبب 

النـوم.  الوجبـات ومواعيـد  تنـاول  نظـام  تغييـر 

لكـن الكثيريـن مـن الطلبـة، خاصـة فـي بدايـة الشـهر الكريـم، يشـكون مـن عـدم 

قدرتهـم علـى التركيـز، والحفـظ، واسـترجاع المعلومـات، كمـا تنتابهـم حالـة تعـب 

عـام وإرهـاق، ويأخـذون وقتـًا حتـى يتأقلمـوا مـع نظـام شـهر الصيـام.

وألننـا نهتـم بأمـر أبنائنـا الطلبـة ونريـد لهـم أن يحققـوا النجـاح والتفـوق، سـنقدم 

لهـم بعـض النصائـح التـي تسـاعدهم علـى الدراسـة خـالل شـهر رمضـان.

التخطيط الجيد
مــن األفضــل تحديــد كــم معــن يــراد دراســته 

عــىل مــدار اليــوم قبــل البــدء يف املذاكــرة، ويف 

هــذا اإلطــار ننصــح بالتــايل:

تقسيم املنهج: 

يفضــل بالنســبة للطالــب مذاكــرة املــواد األكــر 

ســهولة يف نهــار رمضــان وتــرك املناهــج األكــر 

صعوبــة ملــا بعــد اإلفطــار، كــام يستحســن 

تــرك النهــار ملهــام املذاكــرة األخــرية، مثــل 

املراجعــة وترتيــب األفــكار واســتخدام تقنيــات 

ســهلة للمذاكــرة، إذ قــد يصعــب الحصــول 

ــاالت  ــن املق ــرة م ــكايف للمذاك ــز ال ــىل الرتكي ع

األكادمييــة أو الكتــب الدراســية العلميــة خــالل 

ــام. ــر وقــت الصي ــذي يعت ــار ال النه

امللخصــات  مــن  املذاكــرة  فــإن  لذلــك، 

املوثوقــة،  املصــورة  املقاطــع  أو  الدراســية، 

أو الخرائــط الذهنيــة، أو أي طريقــة أخــرى 

أفضــل. خيــاراً  تعتــر  املذاكــرة،  تســهل 

االهتامم مبكان الدراسة

ينبغــي فصــل مــكان الدراســة عــن مــكان 

ــي  ــكار الت ــض األف ــاً لبع ــوم أو األكل، تجنب الن

ــة  ــل الشــعور بالرغب ــاغ، مث ــا الدم ــد يحفزه ق

يف النــوم، أو الجــوع، لكــن ميكــن تخصيــص 

مكتــب أو طاولــة مثــاًل للدراســة إذا مل يتوافــر 

ــل  ــازل يفص ــع أي ع ــا، ووض ــق له ــكان مغل م

ــكان،  ــر يف امل ــب وأي يشء آخ ــذا املكت ــن ه ب
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نعيــش حاليــًا فــي زمــن التطعيــم ضــد 

فيــروس “كورونــا المســتجد – كوفيــد 

19”، والــذي طغــى علــى حياتنــا اليومية 

وبــات مــن الضــرورات للتمتــع بالوقايــة 

الالزمــة ولحمايــة المجتمــع مــن حولنــا.

هــذا  أن  البعــض  يعتقــد  حيــن  وفــي 

الوضــع جديــد علــى البشــرية، إال أنــه 

ليــس كذلــك، إذ إنــه ومنــذ زمــن بعيــد، 

األمــراض  ضــد  التطعيــم  يحظــى 

واألوبئــة بأهمية كبيــرة، فعلــى ســبيل 

التــي  التطعيمــات  باتــت  المثــال، 

تعطــى لألطفــال منــذ الــوالدة وحتــى 

الســنوات األولــى مــن حياتهــم، إلزاميــة 

وال يمكــن التغاضــي عنهــا، حيــث إنهــا 

فــي مختلــف  كإجــراء طبــي  ترســخت 

دول العالــم ألنهــا فــي فتــرة ســابقة 

المناســب  الوقائــي  العــالج  شــكلت 

لوبــاء أو مشــكلة صحيــة عانــت منهــا 

البشــرية، والتاريــخ يخبرنــا الكثيــر عــن 

هــذا األمــر.

ــخ  ــه هــذا التاري ــا ب ــا يخبرن إال أن أهــم م

هــو أنــه لــوال وجــود تلــك التطعيمــات، 

لــكان العالــم فقــد الكثيــر مــن النــاس 

يدينــون  إنهــم  القــول  يمكــن  الذيــن 

بحياتهــم لمــن صنــع تلــك اللقاحــات 

التــي يتلقونهــا وتحميهــم مــن التعــرض 

ألي أوبئــة قــد تنجــم عنهــا الوفــاة.

البداية من إنجلرتا
مـن  أول  أن  يتضـح  التاريـخ،  إىل  بالعـودة 

اكتشـف التطعيـم هم العلـامء اإلنجليـز، وكان 

ذلـك يف عـام 1721، والذين أدركـوا أن التطعيم 

الفـريوس  حاميـة ووقايـة للبرشيـة، حيـث إن 

مهـام كان نوعـه أو مصـدره، يؤثـر عـىل صحـة 

اإلنسـان مبجـرد دخولـه إىل جسـمه.

واليـوم، ومـع اسـتمرار ظهـور متحـورات وبـاء 

متحـور  أبرزهـا مؤخـراً  “كورونـا”، والتـي كان 

“أوميكـرون” الـذي أعـاد مـع نهاية عـام 2021 

الـذي  الفتـاك  الهجـوم  شـبح   ،2022 وبدايـة 

نفذه “كورونا” وبشـكل خاص يف األشـهر األوىل 

مـن عـام 2020 بجميـع أنحـاء العـامل.

هــذه األزمــة دفعــت منظمــة الصحــة العامليــة 

ــد مــن الجهــود ملســاعدة كافــة  إىل بــذل املزي

املختلفــة  اللقاحــات  تلقــي  عــىل  الــدول 

املضــادة لفــريوس “كورونــا”، والتــي تعتــر 

منقــذة للحيــاة، وذلــك يف أرسع وقــت ممكــن، 

ــة  ــىل أهمي ــاً ع ــاًل إضافي ــا يشــكل دلي وهــو م

ــع. ــم للجمي التطعي

مختصة باملجـال  أننـي  شـخصياً  أّدعـي  ال 

العلمـي، لكنـي أؤمـن بوجـود العلـم وتطـوره، 

كـام أثق بالدراسـات التـي توصل إليهـا العلامء 

مـن  النـاس  وحاميـة  البرشيـة  حيـاة  لحفـظ 

الكثـري مـن الفريوسـات والبكترييـا عـر العصور 

الكويـت هـي  العلـم أن دولـة  واألزمنـة، مـع 

إحـدى الـدول التـي تحـرص عـىل حيـاة وصحة 

كافـة مواطنيهـا واملقيمـن عـىل أرضهـا، ولـذا 

تلقـي  رضورة  يتضمـن  الصحـي  نظامهـا  فـإن 

عـدد مـن اللقاحـات منـذ الـوالدة.

الكويت والتطعيامت
مـن اللقاحـات التي تـرد يف جـدول التطعيامت 

بالكويت، تلك التي تكافح أمراضاً كانت سـائدة 

والسـعال  ومنها الحصبـة،  ماضيـة،  أزمنـة  يف 

أنهـا  الديي، وشـلل األطفال، والجدري، ورغم 

متثـل املـايض يف ذاكرتنـا، إال أن خطرهـا ال يـزال 

موجـوداً، ولـوال التطعيـامت التـي نأخذها منذ 

الـوالدة، لـكان الناس يف خطـر حقيقي. 

إن قبـول التطعيـامت يعنـي الوعـي بخطـورة 

املـرض وانتشـاره، وبالتـايل فـإن وجودهـا مهـم 

جـداً، إذ إنهـا هـي التـي تسـاعد يف القضاء عىل 

الدراسـات  أن  علـاًم  الفريوسـات،  مـن  الكثـري 

متواصلـة ونالحـظ وجـود تحديثـات دامئـة يف 

الصحـي  الوضـع  تعزيـز  بهـدف  التطعيـامت 

وتفـادي أي تراجـع فيـه.

والتطعيـم،  الفـريوس  عـن  نتحـدث  وعندمـا 

تحـر عبـارة “الحجر املنـزيل” بصـورة تلقائية، 

كان  الحاليـة،  “كورونـا”  أزمـة  وقبـل  إنـه  إذ 

النـاس عندمـا ميرضـون ال يخرجون مـن املنزل، 

يدركـون  كانـوا  حيـث  أحـداً،  يسـتقبلون  وال 

اطـالع  وعـىل  وانتقالهـا،  األمـراض  خطـورة 

الحيـاة وصعوباتهـا، وكانـت  بكيفيـة مواجهـة 

املبالغـة  أن  الطاغيـة، يف حـن  البسـاطة هـي 

أو التهويـل هـو سـيد املوقـف حاليـاً، رمبـا ألن 

اإلعـالم بـات أكـر وصـوالً إىل النـاس مـع بـروز 

االجتامعـي. التواصـل  وسـائل 

آراء وحقائق
ويف وسـائل التواصـل االجتامعـي تلـك نجد آراء 

مختلفـة، فهنـاك بالطبـع مـن يؤيـد التطعيـم 

ويدعمـه بشـدة، يف حـن أن هناك مـن يعارضه 

أو عـىل األقـل يعتـر أنـه غـري مفيد، وهـذا أمر 

اآلراء  هـذه  تثـريه  الـذي  الجـدل  ألن  محـزن، 

املتناقضـة بـات يؤثر عىل حياتنا وعـىل التعامل 

نفـوس  الخـوف يف  أنـه زرع  بيننـا، كـام  فيـام 

حتـى  الجـدل  يطـول  قـد  وبالتـايل  الكثرييـن، 

العلـامء،  يقولـه  مـا  للمشـككن صحـة  تثبـت 

األزمـة  نتجـاوز  عندمـا  ذلـك  يحصـل  ورمبـا 

الحاليـة.

إال أنـه وبغـض النظـر عـن اآلراء املختلفـة، فإن 

الرسـالة املهمـة هنا هي أنـه إذا تلقينا التطعيم 

فنحـن محميـون، ولكـن إذا مل نتلـق التطعيـم، 

فـإن احتـامل تأثـري الفريوس قـد يكون شـديداً، 

لـذا، فـإن التطعيـم يبقى أمـراً بالـغ األهمية.

دعوتنـا يف هـذا املجـال أن يكـون أي رأي ُيقـال 

مسـتنداً إىل العلـم والحقائـق، كـام يجـب علينا 

الثقـة مبـا تبذلـه الجهـات الصحيـة يف الكويـت 

مـن جهـود، وأن نعمـل معـاً لحاميـة أنفسـنا 

واآلخريـن، وذلـك يك نعود إىل حياتنـا الطبيعية 

وننـى كل مـا عانينـاه يف الفـرتة األخـرية، مـع 

متنياتنـا أن يحفـظ اللـه الجميـع.



أعلنـت رشكتـا “سـوين” و”هونـدا” عـن توقيـع مذكـرة متهـد لتصميـم وتسـويق السـيارات الكهربائية معاً، مـن خالل آلية تتضمن إنشـاء مرشوع مشـرتك 

هـذا العـام، والبدء ببيع السـيارات بحلول عـام 2025.

وسـتقوم “هونـدا” بتصميـم وتصنيـع وتسـويق النمـوذج األول، مـع إنشـاء “سـوين” منصـة خدمـة التنقـل، حيـث تقـوم فكـرة التعـاون عـىل دمج خرة 

الرشكـة األوىل يف إنتـاج السـيارات وقطـع الغيار، مع خرات “سـوين” يف مجـال املعلومات والرتفيه، إضافة إىل أجهزة استشـعار الهاتـف املحمول والصورة.

ويعتقـد عـىل نطـاق واسـع أن هـذا التعاون سـيجمع نقاط القوة يف الرشكتن معاً، وسـيمنح مسـتقبل التنقـل إمكانات كبرية، إذ قد يسـاعد هذا املرشوع 

املشـرتك “هونـدا” عـىل تحقيـق هدفهـا املتمثـل بتحويـل مجموعتهـا بالكامـل إىل مركبـات كهربائيـة بحلـول عـام 2040، عىل الرغـم من أنهـا متتلك أقل 

مجموعـات السـيارات الكهربائيـة بن الرشكات األخـرى املتخصصة بتصنيع السـيارات.

مـن جهتهـا، عرضـت “سـوين” الرشاكـة كمحاولـة ملـلء العـامل بالعاطفـة مـن خـالل قـوة اإلبـداع والتكنولوجيـا، مـا يعنـي عىل األرجـح توقـع تصميامت 

داخليـة عاليـة التقنيـة، وأنظمـِة ترفيـه فاخـرة مصممـة ملسـاعدة السـائق عـىل نسـيان أنـه عالـق يف حركـة املـرور خـالل سـاعة الـذروة، وغريهـا مـن 

املامرسـات املزعجـة للقيـادة.

سيارات كهربائية من

Sonyو Honda

“تيك توك”

 في ورطة قانونية!

يف وقت يويل املرشِّعون اهتامماً إضافّياً لسالمة 

عن  األطفال عر اإلنرتنت، يقوم ائتالف من املدَّ

بينها  من  عديدة،  أمريكية  واليات  يف  العامن 

تحقيق  بإجراء  وكنتايك،  وفلوريدا  كاليفورنيا 

املحتمل عىل  وتأثريه  توك”  “تيك  تطبيق  حول 

الصحة العقلية والبدنية للشباب.

وذكر املّدعي العام مورا هيي من ماساتشوستس، 

أن مجموعة “املّدعن العاّمن” تتطلَّع إىل معرفة 

مدى التأثري السلبي للطريقة التي يتبعها “تيك 

توك” يف تصميم وتشغيل وتسويق منصته عىل 

صحة األطفال واملراهقن والشباب.

املحتوى  بتحديد  توك”  “تيك  وتقوم خوارزمية 

الذي يّطلع عليه املستخدمون، وقد أثبتت هذه 

تفاعل  عىل  الحفاظ  يف  عالية  فعالية  الطريقة 

من  الرغم  وعىل  التطبيق.  مع  املستخدمن 

كيفية  حول  اإليضاحات  بعض  الرشكة  تقديم 

إىل  الوصول  الصعب  من  يزال  ال  فإنه  عملها، 

الترسيبات  بعض  للتفاصيل بخالف  دقيق  فهٍم 

والتخمينات املرجحة صحتها. وسريكز التحقيق 

عىل األساليب والتقنيات التي يستخدمها “تيك 

الشباب،  املستخدمن  مشاركة  لتعزيز  توك” 

يقضونه  الذي  الوقت  مدة  زيادة  ذلك  يف  مبا 

عىل املنصة. وتجدر اإلشارة إىل أن “تيك توك” 

املستخدمن  احتياجات  لتلبية  املايض  يف  كافح 

األصغر سناً، حيث اضطر القّيمون عىل التطبيق 

دوالر  مليون   5.7 مبلغ  تسديد  إىل   2019 عام 

كتسوية  األمريكية  الفيدرالية  التجارة  لجنة  إىل 

اإلذن  عىل  يحصل  مل  التطبيق  بأن  لالتهامات 

الذين قاموا  الصغار  آباء األطفال  املطلوب من 

باستخدام التطبيق.

تقييد  توك”  “تيك  عىل  التسوية  اشرتطت  كام 

 13 من  أقل  بعمر  املستخدمن  تفاعل  كيفية 

عاماً مع املحتوى املعروض عىل التطبيق.
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Netflix  ألعاب المستقبل على

 RPG“ الرشكـة املطـّورة الفنلنديـة املسـؤولة عـن لعبـة ،”Next Games“ قدمـت رشكـة “نتفليكس” عرضـاً لالسـتحواذ عـىل

.”Stranger Things: Puzzle Tales

وقـال نائـب رئيـس األلعـاب يف رشكـة اإلنتـاج مايـك فـريدو إن عمليـة االسـتحواذ جـاءت للمسـاعدة عـىل إنشـاء “مكتبة من 

األلعـاب الرائعـة ليسـتمتع بهـا األعضاء”.

ويـأيت االسـتحواذ يف الوقـت الـذي تقوم “نتفليكس” ببنـاء خدمـة ألعـاب محمولـة ميكـن الوصـول إليهـا مـن خالل االشـرتاك 

املنصة. يف 

وقـد تم إطـالق “Netflix Games” عـىل “iOS” و”أندرويـد” يف العـام املـايض، وهـي تتكـون مـن عـدد قليـل مـن ألعـاب 

الهاتـف املحمـول املتاحـة للتحميـل مجانـاً مـن متاجـر التطبيقـات للمشـرتكن، وبـدون إعالنـات أو عمليـات رشاء داخـل 

لتطبيق. ا

وكتـب فـريدو قائـاًل “بينـام بدأنـا للتـو يف األلعـاب، أنا واثـق بأنـه مـع “Next Games”، سـنكون قادرين عىل بنـاء مجموعة 

مـن األلعـاب ذات املسـتوى العاملـي، والتـي ستسـعد أعضاءنـا يف جميع أنحـاء العامل”.

وحتـى اآلن، تـم تطويـر العديـد مـن األلعـاب عـىل خدمـة “نتفليكس” عـر رشكاء خارجين، ولكـن مع االسـتحواذ األخري عىل 

“Next Games” و”Night School Studio” العـام املـايض، يبـدو أن عمالقـة البـث تأمـل يف تطويـر املزيـد مـن العناويـن 

لخدمتهـا الداخلية.

ويالحظ موقع “ذا فريج” أن عمليات االسـتحواذ غري شـائعة نسـبياً بالنسـبة لـ”نتفليكس”، حيث ترتبط فقط بخمس رشكات، 

إال أن تحّركهـا لالسـتحواذ عـىل “Next Games” يـأيت يف الوقت الذي تقوم رشكات مثل “مايكروسـوفت” و”سـوين” بعمليات 

رة، والتـي ُينظـر إليهـا عـىل نطـاق واسـع عـىل أنهـا وسـيلة لبناء خدمـات اشـرتاك األلعاب  اسـتحواذ كبـرية عـىل رشكات مطـوِّ

الخاصـة بهم.
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