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نفط الكويت دّشنت املرىس الرحوي الجديد

املؤمتر الرابع إلدارة العقود

فعالية إدارة جودة الهواء.. الهدف ضامن
الرفاه االجتامعي

كلمة
التحريـر

رئيس التحرير
قصي ناصر العامر

يعـود إلينـا شـهر فبرايـر هذا العـام، حاماًل معـه كعادته مشـاعر العـزة والكرامة 
والبهجـة بوطـن ال مثيـل لـه فـي العالـم، وطـن العمـل اإلنسـاني، وطـن الخيـر 
والسـالم والتسـامح، وهـي قيـم جعلـت الكويت نموذجـاً يحتذى به فـي العالم، 

ومنحتهـا دوراً قياديـاً اسـتحقته عـن جدارة.

لقـد احتفلنـا مؤخـراً بالذكـرى الرابعـة عشـرة لتولي حضـرة صاحب السـمو أمير 
البـالد المفـدى الشـيخ صباح األحمـد الجابر الصبـاح، حفظه الله ورعـاه، مقاليد 
الحكـم، وهـي ذكـرى تمثـل معلمـاً لبدايـة مسـيرة مباركـة فـي قيـادة البـالد، 
يواصـل خاللهـا سـموه مـا كان قـد بـدأه منـذ أكثـر مـن 65 عامـاً مضـت مـن 
العمـل الدبلوماسـي والسياسـي الناجـح، ونعنـي بذلـك التطـور والتقـدم، حتـى 

باتـت النهضـة الداخليـة والقيـادة العالميـة مـن أبـرز عناويـن عهـد سـموه.

وامتـداداً لهـذه الذكـرى التي تشـّكل فخراً لـكل كويتي، نعيش هـذه األيام أجواء 
االحتفـاالت باألعيـاد الوطنيـة، التـي تعـم جميـع أنحـاء البـالد وتشـمل تنظيـم 
العديـد مـن الفعاليـات والمهرجانـات الشـعبية، التـي تعمـل فـي الوقت نفسـه 
علـى ترسـيخ الوعـي بين أفـراد المجتمع بأهميـة التضامن واإلخـاء والوحدة في 

مواجهـة كافـة التحديـات اإلقليميـة والعالميـة المحيطة بنا.

وال ينبغـي أن تشـّكل ذكـرى األعيـاد الوطنية مناسـبة لالحتفال والفرح فحسـب، 
بـل يجـب أن تحّفزنـا وتدفعنـا للحفـاظ على مكتسـباتنا الكثيـرة، فاالنتمـاء إلى 
الوطـن ليـس مجـرد بطاقـة هويـة أو جـواز سـفر عليـه شـعار البـالد، بـل إنـه 
ممارسـة لعـادات وتقاليـد نموذجيـة تحولـت إلـى ثقافـة راسـخة تمكّنـا عبرهـا 
مـن إعطـاء أفضـل صـورة عـن هـذه البـالد الحبيبـة، وهـو مـا دفـع العالـم كلـه 
إلـى اإلقـرار بريـادة الكويـت في العمل اإلنسـاني والتطوعي، وفـي تعزيز جهود 
اإلنجـازات  األول، صاحـب  الدبلوماسـي  مـن  بقيـادة حكيمـة  واألمـن،  السـالم 

والرجـل االسـتثنائي، سـمو أميـر اإلنسـانية والسـالم.

أمـا نحـن فـي شـركة نفـط الكويـت، فإننـا علـى العهـد باقـون، ونؤكـد مجـدداً 
وقوفنـا بـكل جهـد وعزيمـة خلـف قيادتنـا الحكيمـة، ومواصلـة الجـد والعمـل 
علـى دعـم مسـيرة التقـدم والتطـور فـي البـالد، والسـيما فيمـا يتعلـق بالرؤيـة 
السـامية لعـام 2035، وندعـو اللـه عـز وجـل أن يحمـي بلدنـا ويحفظـه، قيـادة 
وشـعباً، وأن يديـم علينـا األمـن والسـالم والطمأنينـة لكـي نتابـع مسـيرة الرخاء 

واالزدهـار.
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مشاعر العزة والفخر



تتسم شركة نفط الكويت بالعديد من الميزات الرائعة، أبرزها أنها تتطور باستمرار، حيث تترسخ هذه الثقافة 
والنهج الثابت في كافة المجموعات وفرق العمل واألقسام واإلدارات داخل الشركة، ونالحظها دائمًا في جميع 

عملياتها ومشروعاتها.

الفرق الطبية في الشركة كي نسلط الضوء على ما يقوم به من جهد وعمل  وفي هذا المقال، اخترنا أحد 
كبير، ونتحدث عن التطور الذي يشهده، فالتقينا رئيس فريق عمل خدمات طب األسنان في المجموعة الطبية 
من  الكثير  على  وإطالعنا  بتزويدنا  يتعلق  فيما  دائمًا  ظننا  حسن  عند  كان  والذي  القبندي،  عبدالعزيز  الدكتور 

المعلومات الثرية والمفيدة.

وتصادف أن الجلسة تزامنت مع احتفال الفريق بتطور مهم بالنسبة له تمثل بافتتاح ملحق للمبنى الذي يعمل 
فيه، وذلك برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية قصي العامر، لذا كان من الضروري أن نتطرق 
في حوارنا إلى هذه التوسعة، باإلضافة طبعًا إلى تعرفنا على الدكتور القبندي وطريقة قيادته لفريقه ورؤيته 
في العمل، والتي جعلت التطور المستمر نهجًا ثابتًا له، فإليكم تفاصيل هذه المقابلة الشيّقة التي اطلعنا 

خاللها على إنجازات الفريق وخططه المستقبلية.

القبندي تحدث عن اإلنجازات والخطط المستقبلية

فريق عمل خدمات طب األسنان..
قصة تطور مستمر
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املهمة والرؤية
أكــد القبنــدي يف البدايــة أنــه يعمــل عــى 
ــم  ــم الدع ــى تقدي ــز ع ــه للرتكي ــه فريق توجي
واملســاعدة للنــاس، حيــث إن مهمتــه األساســية 
هــي التعامــل مــع املــرىض وتهيئــة البيئــة 
املناســبة لهــم، وكذلــك استخـــدام أحــدث 
ــاء  ــى الشفـ ــم ع ــي تساعدهــ ــات الت التقنيـ

والتعــايف برسعــة.
أمـا عـن رؤيتـه، فهـي أساسـية ومهمـة للغايـة 
وتتمثـل يف العمـــل عـى كســـب ثقـة النـاس 
وهـم يف هـذه الحالـة موظفو القطـاع النفطي، 
وعـى الرغـم مـن أنهـم غـري ملزمـني بالعـالج 
يف مستشـفى األحمـدي، إال أنـه ينبغـي عليهـم 
عـى األقـل تزويـد الفريـق مبعلومـات محّدثـة 

عـن صحتهـم، مبا يف ذلـــك حالــة أسـنانهم.

الخطط املستقبلية
تركـز الخطـط املسـتقبلية للفريـق عـى كيفيـة 
تقديـم الخدمـات الطبية متعـددة التخصصات 
بشـكل أفضـل، فلـدى الفريـق حالياً مامرسـون 
عامـون، وأطبـاء تقويـم األسـنان، وأطبـاء لـب 
منفصـل يف  بشـكل  يعملـون  لكنهـم  األسـنان، 
املفهـوم  بتغيـري  القبنـدي  يأمـل  لـذا  الغالـب، 
نهـج  إىل  املتعـددة  التخصصـات  نهـج  مـن 
التخصصـات املتداخلـة، والتـي تتمثـل بإنشـاء 

وحـدات صغـرية يحتـوي كل منهـا عـى جميـع 
التخصصـات، بحيـث ميكـن للمريـض أن يجـد 

داخلهـا كل مـا يحتاجـه مـن رعايـة.
لتعزيـز  الفريـق  مـن  سـعياً  هنــــاك  أن  كـام 
االعتامد عـى الخدمات الرقمية لتشـمل جميع 
اإلجـــراءات الطبيـة واإلداريـة، حيـث يوضـح 
القبنـدي أن الرقمنـة مل تكتمـل بعد عى صعيد 
الخدمـــات الصحيـة، إذ يوجـد لـدى الفريـق 
اآلن ماسـح ضـويئ، وأنظمـة تصويـر مقطعـي 
والتصنيـع  التصميـم  وتكنولوجيـا  إلكرتونيـة، 
عـن طريـق الحاسـب اآليل، يف حـني أن اكتاملها 
الحـرص  بسـبب  وذلـك  كبـرياً،  تحديـاً  يشـكل 
عـى األمـن اإللكـرتوين، مـا يؤخـر العمـل بعض 
الـيء، لكـن يجـري السـعي مـن أجـل تخطي 

هـذه العقبـة. 

تقنيات جديدة
يعتمـــد طـب األسنـــان بشكـــل كبيـــر عـى 
التكنولوجيا، والتـي يعمل الفريق عى تعزيزها 
مـن خـالل التحـول الرقمـي يف مجـايل تركيـب 
تيجـان األسـنان وزراعتهـا، وذلـك لتجنـب هدر 
الوقـت واألخطـاء البرشيـة وانتقـال الجراثيـم، 
فيصبـح باإلمـكان عى سـبيل املثـال نقل صورة 
التـاج مـن خـالل نظـام الكمبيوتـر إىل املختـرب، 
النمـوذج بأكملـه رقميـاً  الـذي ينشـئ بـدوره 

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية قيص العامر يفتتح ملحق املبنى 

ويرسـله إىل التصميـم ومـن ثـم يتـم التصنيـع 
بواسـطة عمليـة إلكرتونيـة مكتملـة. 

أما يف زراعة األسنان، فُتستخــدم حالياً األشعة 
السينية ثنائية األبعــاد للــزرع، وعى الطبيـب 
تقدير موقع الزرع ومكـان وضــع الســن، لكن 
ميكن  اآليل،  املقطعي  التصوير  نظام  باستخدام 
تحديد املكان وتصميــم الدعامـــات يف املخترب 
وإرسالها إىل األطباء حتى يستطيعوا استخدامها 

يف عملية الزرع وفقاً لكثافة عظام املريض.

أمل مستقبيل
باملسـتقبل  فريقـه  ميتلـك  أن  القبنـدي  يأمـل 
القـدرة عـى عـالج كافـة الحـاالت، حيـث إنـه 
ال يـزال يتـم تحويـل بعض املرىض ملستشـفيات 
أخـرى، معربـاً عـن اعتقـاده أن عالجـات بعض 
األمـراض يف الكويـت يجـب أن تكـون مركزيـة، 
مثـل حـاالت األورام التـي تعترب نـادرة، وبالتايل 
لتجميـع  الصحـة  وزارة  مـع  التعـاون  ينبغـي 

الخـربات يف مركـز واحـد.
ويشـــري إىل أن هــذا املوضـــوع ميثــل أحـــد 
التحديـات الرئيسيـــة، حيـــث ميكـــن لتلــك 
الخـربات تطويـر تجاربهـا والتعلـم مـن بعضهـا 
البعض، أما إذا تعامل كــل مركز علـــى حـــدة 
مـع هـذا النـوع مـن الحاالت، فسـيتم تشـتيت 

التجـارب ولـن يتعلـم أحد شـيئاً.



تحسينات جديدة
ورأى أن التحسيـــن األول املطـلــوب يتمثـــل 
بزيـادة عـدد العيـادات والقوى العاملـة، وذلك 
ألن عدد أطباء األسـنان ال يتناســب مع األعداد 
الكبـرية للمـرىض، وهـو األمـر الـذي تعـاين منـه 
الكويـت بأرسهـا، وقـد تـم حـل هـذه املعضلة 
جزئيـاً يف الرشكــة، حيـث متـت زيادة املسـاحة 

املخصصـة للفريـق وكذلـك القـوى العاملة.  
وقـــال إن هنـــاك تدابيـــر جديــدة تتعلـــق 
باملراجعـة الطبية التي كانت يف السـابق تشـهد 
املريـض  كان  حيـث  الحـاالت،  لبعـض  تكـراراً 
يراجـع عيـادة املصابـني يف غضـون سـتة أشـهر 
مـن مراجعتـه األوىل، مـا ميثـل عبئـاً كبـرياً يقـع 
عـى عاتـق طبيـب األسـنان، إذ يجـب أال يعود 
املريـض الـذي يتمتـع بصحة جيـدة خالل هذه 
الفـرتة القصـرية ليخضـع مجـدداً للعـالج، مـا مل 
يكـن إلجـراء فحـص دوري فقـط، وبالتـايل فإن 
الهـدف الرئيـي للتحسـني هنا هو تغيـري واقع 
املـرىض، مـن خـالل خفـض عـدد املراجعـات، 
وهـو مـا يتـم عـرب املتابعـة الصحيحة مـن قبل 

طبيـب األسـنان نفسـه.
وأفـاد بـأن فريقـه طلـب مؤخـراً الحصـول عى 
دراسـة اسـتقصائية مـن فريق عمـل التأكد من 
إليـه  أرسـلتها  وقـد  العمـل،  وتطويـر  الجـودة 
بالفعـل رئيـس الفريـق رميـا العـويض، وتناولت 
قيـاس وضـع فريقـه مـن حيث جـودة الخدمة، 

وبنـاء عـى ذلـك، سـيبدأ يف تنفيـذ التوصيـات 
لتحسـني الجـودة، وسـيكون لديـه املزيـد مـن 

املشـاريع يف املسـتقبل.

منو وتطور
وفيـام يتعلق بجهـوده الرامية ملسـاعدة فريقه 
عـى النمـو والتطـور، يوضح القبنـدي أنه يلتزم 
بالطريقـة التـي تعمل بها رشكة نفـط الكويت، 
أي أن يكـون لـدى كل موظـف برنامـج تطويـر 
شـخيص يتـم تحديثـه كل عامني، عـى أن يكون 
بكيفيـة  تامـة  درايـة  عـى  موظفيـه  جميـع 
الحاسـب اآليل وبقوانـني وسياسـات  اسـتخدام 

الصحـة والسـالمة والبيئة.
لكنـه أشـار إىل أن لديه خططـاً تنموية للفريق، 
منها برنامـــج علمي خـــاص، ويجــــب إرشاك 
الجميـع، ومـن ضمن مـؤرشات األداء الرئيسـية 
أنـه يجـب عـى كل طبيـب يف الفريـق تقديـم 
محـارضة عـن تجربتـه الخاصة، بهـدف الرتويج 
لنفسـه، وتعزيـز عملـه، وتبادل املعرفـة، حيث 
أطبـاء  مـن  الحـارضون  يكـون  العـادة  يف  إنـه 

اآلخرين.  األسـنان 
دورات مصغـــرة  أيضـاً  أن هنـــاك  وأضـــاف 
حـول طــب الفـــم، وكيفية عمل أطقم أسـنان 
كاملـة، وأخـــرى حــــول طريقـة التقـاط صور 
األشـعة، وكلهـا معتمـدة مــن معهـد الكويـت 

الطبيـة. للتخصصـات 

وكشـف عـن أن هـذه الـدورات يجـري العمـل 
عليهـا حاليـاً، وهـي تـي دورات سـابقة بشـأن 
تحويل املـرىض إىل العيـادات املتخصصة، حيث 
عمـل الفريـق عـى توعيـة املامرسـني العامـني 
بشـأن هـذا املوضـوع، بحيـث يعـرف األطبـاء 

كيـف ومتـى يتـم تحويـل املريـض.
واعتبـــر أن أحـــد التحديــــات الرئيسيـــة يف 
الكويـت، وليــس يف الرشكـة فقـط، يتمثـل يف 
وجـود خيـارات متعـددة أمام املريـض، وبالتايل 
فـإن معلوماتـه تكـون موزعـة يف عـدة أماكـن، 
عائقـاً  تقـف  لـه  كبـرية  مشـكلة  ذلـك  وميثـل 
أمـام التشـخيص السليـــم لحالتـه، حيـث إنـه 
مـن املهـم جـداً أن يكون لـدى املريـض طبيب 

واحـد ملتابعتـه واالهتـامم بـه.

هدف تطويري
وفيام يتعلق بتوســعة مساحـــة املبنى، يقول 
القبندي إن الهـدف الرئيي من ذلك هو زيادة 
عدد أطباء األسنان، حيــث كان الفريق يضم 12 
طبيــب أسنــان عنــد انطالقتــه، لكن بسبــب 
االرتفاع الكبري يف أعداد املرىض واملراجعني، ويف 
ظل التحســـن يف الخدمـات والتكنولوجيا، بات 
يتعنّي عليه تقديم خدمــات جديدة، وهو ما ال 
القليل، لذلــك  الــعدد  ميكن تحقيقه مع هذا 
كان هناك حاجة لزيادة الحجــم مـــن حيـــث 

القوى العاملة واملساحة عى حد سواء.  

نائب الرئيس التنفيذي يقوم بجولة للتعرف عى امللحق الجديد 
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ويف النهايـة، وبعدمـا تـم وضع التصميـم الالزم، 
حـرص القبنـدي عى أن يكون املبنـى عبارة عن 
قسـمني: قسـم املصابـني، واملبنـى الرئيـي، أمـا 
بالنسـبة لعيادة املصابـني، فقد روعي يف تصميم 
املبنـى توفـري ما يلـزم للتمكـن من تشـغيله 24 
سـاعة، ويحتـوي عـى ثـالث عيـادات، وغرفـة 
لألشعـــة السينيـــة، ومكتـب لألمـن، ومدخـل 
رئيي، ومنطقــة استقبـــال وانتظــار، ودورات 
ميـاه للنسـاء وأخـــرى للرجــال، وهـو مسـتقل 
متامـًا، وقـد أوشـكت األشـغال فيه عـى االنتهاء 

ليصبـح مؤهـاًل للعمـل عـى مـدار اليوم.
أمـــا قســــم املبنـــى الرئيي، فهو مخصــص 
للخدمـــات األخـرى، مثل الرعايـــة الثانويـــة 
الفعليــــة، ومختبــر األسنـــــان، والعـــيادات 
الحوامـل،  والنسـاء  الفـم،  املتخصصـــة لطـب 

السكــري. ومـــرىض 

مواكبة التغريات
ورأى القبنـدي أن مهمـة تثقيـف وتوعية الناس 
مسـتمرة وال تنتهـي، حيـث إن هنـاك حاجـة 
دامئـًا لتوعية املـرىض بكيفية االعتناء بأنفسـهم، 
وأشـار إىل أنـه ال بد مـن مواكبة التغـريات التي 
تحـدث حولنـا، وقد بـرزت مبـادرات عديدة يف 
هـذا الشـأن، خاصـة تلـك التـي يقوم بهـا جيل 

الكويتي. الشـباب 
وأوضـح أنـه يف السـابق كانـت كلمـة الطبيـب 

مسـموعة، وكل مـا يقوله ينبغـي تنفيذه، حيث 
اعتـاد الناس أن يكونوا أكرث بسـاطة، وأن يتبعوا 
تعليـامت األطبـاء، أمـا حالياً، فيجب أن يشـارك 
املـرىض يف صنـــع القـرار، فـال ميكـن فـرض أي 
نوع مـــن العـالج عليهـم دون موافقتهم، ومن 
الواضـــح أنـه يتعـني إعطـاء خيـارات مختلفـة 
لهـم، فقـد أصبحـوا أكـرث وعيـاً بطـرق العـالج 
بـدالً مـن كيفيـة االعتنـاء بأنفسـهم، وهـو أمـر 

مؤسـف ويسـتهلك املزيـد مـن الوقت.

مقارنة متفاوتة 
ويف مقارنتـه بـني واقـع خدمـة طـب األسـنان 
باقـي  يف  والخدمـة  الكويـت  نفـط  رشكـة  يف 
الكويـت، يـرى القبنـدي أن األمـر املمّيـز هنـا 
يف الرشكـة ومستشـفى األحمـدي هـو الشـعور 
بـروح األرسة الواحـدة، سـواء داخـل الفريق أو 
مـع املـرىض، فالجميـع يعرفـون بعضهـم بعضاً، 
وباتـوا يشـكلون مجتمعاً مرتاصاً، كـام أن هناك 

ثقـة بـني املوظفـني واملستشـفى. 
كام تتمّيز خدمات الفريق بأمر حرصي هو ملف 
األسنان اإللكرتوين، والذي قــد يكون مستخدماً 
لدى وزارة الصحة، لكنه غري متكامــل، وبالتايل 
وجود هذا امللف بصورته املتكاملة يف مستشفى 

األحمدي يجعله حرصياً.
فلـدى املريض هنا ملف واحد ميكن مشـاهدته 
الكامـل،  سـجله  مـع  بالكويـت،  عيـادة  أي  يف 

لكـن يجب اسـتخدامه بالشـكل الصحيح، وهذا 
دور الطبيب ومسـؤوليته.

يشء فريـد آخـر يف مستشـفى األحمـدي، هـو 
وجـود »إشـارة مـرور« داخل مركـز فريقه، فإذا 
كان املريـض يرغـب يف تحويله مـن طبيب عام 
إىل عيـادة متخصصـة، فهنـاك »إشـارة مـرور« 
وهـي عبـارة عن جلسـة تعليمية لنظافـة الفم، 
تشـبه املحـارضة لتثقيـف املريـض حـول كيفية 
االعتنـاء بنفسـه، إذ يجب أن يفهـم أنه ال ميكن 
تحويلـه إىل عيـادة متخصصـة قبـل أن يكـون 
فسـيلحق  وإال  نفسـه،  لرعايـة  متامـًا  مؤهـاًل 

بصحته. الـرر 
لذلـك يجـب أن يتلقـى املريـض إشـارة املـرور 
الخـراء للذهـاب إىل عيـادة متخصصـة، وهي 
أنهـا  معتـرباً  نفسـه،  القبنـدي  أطلقهـا  فكـرة 
تشـبه عمليـة تعلـم قيـادة السـيارة، فـال ميكـن 
دورة  يجتـاز  أن  قبـل  سـيارة  اقتنـاء  للشـخص 

مهـارات القيـادة اآلمنـة. 
أمـا الخدمـة الوحيـدة التـي ال يقدمهـا فريقـه، 
فهـي جراحـة تقويـم العظـام، حيـث ال يـزال 
يحتـاج لتحويـل املـرىض إىل العيـادات األخـرى، 
وأمـا بخصـوص األمراض النادرة، مثل تشـوهات 
الوجـه، أو األورام، فاعتـرب أنهـا يجـب أن تكون 
مركزيـة بالكامـل يف مكـــان واحـد بالكويـت، 
مثـل مركـز البابطـني، ومنطقة الصبـاح الصحية 

املتخصصـة يف هـذه األمـور.

عدد من أفراد فريق خدمات طب األسنان د. عبدالعزيز القبندي



المحلية واإلقليمية والعالمية، في مختلف  الفعاليات  العديد من  اعتادت شركة نفط الكويت على تنظيم واستضافة 
المجاالت المرتبطة بنشاطها الرئيسي المتمثل باستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

إحدى  احتضان  الطبيعي  من  كان  لذلك  التعاقد،  مجال  الشركة،  في  خاصًا  اهتمامًا  يلقى  والذي  المجاالت،  تلك  أحد 
الفعاليات المعنية بهذا الشأن.

إلدارة  الرابع  المؤتمر  انعقد  المذن،  عبدالوهاب  المشتركة  والخدمات  للتجارية  التنفيذي  الرئيس  نائب  وحضور  فبرعاية 
الدولية  الرابطة  مع  بالتعاون  العقود،  لمجموعة  التابع   )5( العقود  عمل  بفريق  ممثلة  الشركة،  نظمته  والذي  العقود، 

للعقود واإلدارة التجارية، وذلك في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز.

وشارك في المؤتمر مديرو مجموعات العقود في شركات القطاع النفطي الكويتي، وممثلون عن الشركات المحلية 
والخليجية والعالمية، إضافة إلى موظفي مجموعة العقود وعدد من المدعوين.

وقد ناقش المؤتمر عددًا من المحاور ذات الصلة بإدارة العقود، حيث قدم خبراء واختصاصيون عروضًا رائدة في هذا الشأن.

مجلة »الكويتي« اهتمت بنقل أبرز الوقائع التي شهدها المؤتمر المذكور، والتي يمكن االطالع عليها في السطور التالية.

المؤتمر الرابع إلدارة العقود
نّظمته الشركة بالتعاون مع الرابطة الدولية للعقود واإلدارة التجارية
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تغيري العقلية
ألقى نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات 
املشرتكـة عبدالوهــاب املــذن، كلمــة استهلهــا 
بعبــارة أينشتاين الشهـرية »ال ميكننا حل مشكلة 
أوجدتها«،  التي  نفسها  العقلية  باستخـدام  ما 
وأعــرب فيهــا عــن سعادتــه باملشاركة الكبرية 
النفطي والرشكات  القطاع  للمهنيني من رشكات 
األخرى، مؤكداً أن نفــط الكويـت تشجع املهنية 
إىل الحاجــة لالبتكــار  يف كل املجاالت، ومشرياً 
واإلبــداع ال مجـــرّد حــل املشكالت، األمر الذي 

يساعد يف خلق بيئة جديدة لتطوير األعامل.
ولفــت املــذن إىل الرغبــة يف توسيــع املؤمتر 
مستقباًل، قائاًل إنه »مينحنا فرصة إلثراء الجانب 
املهنــي والتطويــري يف إدارة العقــود، فنــحن 
بحاجة إىل تعزيز الكفاءة يف العمليات القامئة، 
ال مجرد األفكار واملقرتحــات وحل املشكالت«.

وعرّب عن األمل يف أن يساعــد املؤمتر عى خلـق 
بيئة تؤدي إىل توليــد أفكــار جديــدة لتحسني 
التي  العـــروض  أن  معترباً  وتطويرها،  األعامل 
النظــر إىل  العقول عى  تقدم يف املؤمتر تحّث 
املشكالت من منظور مختلف، حيث إن االبتكار 

والتطوير هام الهدف األسايس للمؤمتر.
ورأى أن إدارة العقــود عنصــر رئيســي يف أي 
رشكـــة، وهـي تنطـــوي عى اإلمكانات الالزمـة 
إلنتاج قيمة مضافة للرشكة، مضيفاً أنه يأمل أن 
التي  الفكرة  تواكب مشاركة املهنيني يف املؤمتر 

يقوم عليها، عرب إيجاد قيمة للرشكات، فالنجاح 
النهايئ ملثـل هذه الفعاليات يتمثل يف تطبيق ما 
تسفر عنــه العروض التي تقدم فيها عى صعيد 
االبتكارات ودراسات الحالـة، معرباً عن أمله أن 
يعود كل مشــارك وقــد تـــزّود ببعض األفكار 

من املؤمتر لتطبيقها يف رشكته. 

تغيريات متسارعة
من جهتها، ألقت مدير مجموعة العقود عائشة 
الصليي كلمــة أكدت فيهــا أن املجال املهنــي 
يشهـد تغيريات متسارعــة تتعلق بالتكنولوجيا 
واالبتكــــار والعمليــات واالسرتاتيجيـــات، إذ 
ُتعـد إدارة العقــود املحــرك األسايس للعمليات 
الصناعيــة، وال ميكــن لهــا أن تبقـى مبنأى عن 

التغيريات التـي تحـدث.
وقالـت الصليـي إن موضوعـات املؤمتـر تتنـاول 
التكنولوجيـا وتأثريهـا عـى إدارة العقود، معربة 
عـن األمـل يف أن يسـتفيد منها الجميـع، مضيفة 
أنـه يف عـامل اليـوم الذي يشـهد تنافسـاً محموماً، 
مـن املهـم تقليـص التكاليـف التشـغيلية، حيث 
تلعـب إدارة العقـود دوراً بـارزاً وهامـاً يف هـذا 
قيمـة  إيجـاد  عـى  املؤمتـر  يركـز  كـام  املجـال، 
مضافـة للـرشكات، وبالتـايل ال يتـم ذلـك إال عـرب 

التغيري املطلــوب.
وأشـارت إىل أن معظـم الخدمـات يف الـرشكات 
الكبـرية تنفـذ مـن خـالل العقـود، وعليـه فـإن 

عبدالوهاب المذن:

المؤتمــر  يســاعد  أن  نأمــل 
تــؤدي  بيئــة  خلــق  فــي 
إلــى توليــد أفــكار جديــدة 
ــال وتطويرها ــين األعم لتحس

جانب من الفعالية

شـطراً كبرياً مـن األموال يرصف عليهـا، فالعقود 
الجيـدة ميكن أن ترّشـد التكاليـف وتوجد قيمة 
للـرشكات، كـام أن هنـاك مقولة جيـدة مفادها 
أنـه بـني الحـني واآلخـر مثـة تكنولوجيـا جديدة 
ومشـكلة قدمية وفكرة كبـرية تتحول إىل ابتكار.

وختمـت الصليـي بالقـول »آمـل أن يوفـر هـذا 



املؤمتـر املقومـات الالزمـــة إليجـــاد ابتـكارات 
يف مجـــال إدارة العقــود التـي تعتـرب وظيفـــة 
تجاريـة وترتبط بشـكل وثيق بالجوانـب التقنية 

للعمليـات«.

فائدة مشرتكة
ويف كلمتهـا االفتتاحيـة، كشـفت رئيـس فريـق 
عمـل إدارة عالقـات املوردين منال بوشـيبة عن 
أن التعـاون بـني نفط الكويـت والرابطة الدولية 
للعقـود واإلدارة التجاريـة بـدأ قبـل 5 سـنوات، 
حيـث عقـدت الرابطـة دورات دراسـية لصالـح 
الرشكـة، منحــت مبوجبهـــا املوظفني شـهادات 

تخصصـية.
وأشارت بوشيبـة إىل أن الهدف من تلك الدورات 
مل يكن تلبيــة االحتياجـات التعليمية للموظفني 
وحسب، بــل الوفـــاء كذلــك باملعايري العامليــة، 
واليوم ال تستفيد نفط الكويت وحدها من هذه 

الدورات بل أيضاً بقية رشكات القطاع النفطي.
ورأت أن هذا املؤمتر ساهــم يف إيجــاد نظــام 
اتصـال يتيح للمهــارات الخاصـــة بإدارة العقود 
أن تنمو وتتطــور، مؤكــدة »أننا حققــنا إنجــازاً 
بعقد هذا املؤمتر، فاملوضوعــات التي يناقشهـــا 

املشاركون اليوم حديثـة وتالئم املهام والوظائف 
التي نؤديها، وأنا عى يقني مــن أن االختصاصيني 
املشاركني سيتمكنــون مــن نقـل خربات جديدة 
إىل وظائفهم، واالستفـــادة مــن املؤمتر، حيــث 
بقدرات  يتمتعون  العقود  إدارة  يف  العاملني  إن 
مهاريــة وعقليـــة ممتـازة، وتنــوع املوضوعات 
املطروحة يف املؤمتر سيمثــل اختباراً لهم إليجاد 

حلول للكثري من املشكالت«.

تحسني الجودة
واسـتهلتها  العـروض،  تقديـم  بـدأ  ذلـك،  بعـد 
الرئيـس التنفيـذي العاملـــي للرابطـــة الدولية 
للعقـود واإلدارة التجاريـة سـايل غويـر، بعـرض 
بعنـوان »اقتصاديـات العقـود: الحصـول عـى 
قيمـة مضافة مـن العالقات التجاريـة«، تناولت 
يف  املتمثلـة  ورؤيتهـــا  الرابطـة  عضويـة  فيـه 
عـامل تحقـق فيـه العالقـات التجاريـة الفائـدة 
االجتامعيـة واالقتصاديـة، وهدفهـا يف تحسـني 

جـودة ونزاهـة العالقـات التجاريـة.
وذكـرت غويـــر أن مثـــة حواجـــز تحول دون 
تحقيق القيمـــة املنشـــودة مـــن العالقـــات 
التجاريـــة، منهـــا األنشطـــة املجـزأة وانعدام 

النظــرة الشموليــة وعــدم استغــالل الوقــت 
بشكــــل صحيـــح، مشــرية إىل أن املامرســــة 
التجاريـة الجديـدة تتطلـب إرشافـاً فعـاالً عـى 

دورة الحيـاة املمتـدة للعقـود.
وأوضحـت أن الهـدف مـن العقد هـو أن يكون 
سـجاًل للحقـوق واملسـؤوليات والواجبـات، وأن 
يوفـر الحاميـة حـال حـدوث خـالف، وأن ميثـل 
لعالقـة تجاريـة ناجحـة لطرفيـه، وأداة  إطـاراً 
املاليـة،  الفائـدة  وتحقيـق  املخاطـر  لتقسـيم 

إضافـة إىل مميـزات أخـرى.
وقالـت إن هنـاك صعوبات تواجههـا الرابطة يف 
هـذا السـياق، وتـؤدي إىل تـآكل قيمـة العقـد، 
وعـدم إرشاك  األهـداف،  عـدم وضـوح  ومنهـا 
أصحـاب املصلحــــة، وافتقـار العقـد للمرونـة، 
وعدم الرتكيـــز عى قضـــية الحوكمـــة بصورة 

كافيــة.
أمـا قـوى التغيري التـي تؤثـر يف العقود واإلدارة 
التجارية، فتشـمل التغيري املستمـــر يف النامذج 
التجاريــة واالبتكـــار، وتنامـــي تأثيـــر األمتتة 
)التشغيل اآليل(، والضغــط مــن أجـل الوصول 
إىل عالقـــات تجاريـــة تخلو مــن االحتكـــاك، 

وزيادة التوقعـــات بشـأن القيمة.

منال بوشيبة:

نشــعر بأننــا حققنــا إنجــازًا 
بعقــد هــذا المؤتمــر الــذي 
ــة  ــات حديث ــش موضوع يناق
تالئــم المهــام التــي نؤديهــا

عائشة الصليلي:

ــرك  ــي المح ــود ه إدارة العق
ــات  ــي للعمليـــ األســاســ
أن  يمكــن  وال  الصناعيــة 
ــر ــن التغيي ــأى ع ــى بمن تبق

سالي غوير:

هــو  العقــد  مــن  الهــدف 
للحقــوق  ســجاًل  يكــون  أن 
والواجبــات  والمســؤوليات 

الحمايــة يوفــر  وأن 
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أمتتة متنامية
الرابطة تتوقــع أن تؤدي األمتتة  وأفــادت بأن 
إىل تقليص تدخل العنرص البشــري يف األنشطة 
باملئة يف غضون  بواقع 60  التقليدية  التعاقدية 
السنوات الخمس املقبلة، الفتــة إىل أن التعاقد 
يجري عندما تقوم أطراف العقــد بوضع األساس 
الالزم لتوافق املصالح والحفاظ عليها، من خالل 
مبادئ وإجــراءات متبادلـــة تدعم الوصول إىل 

نتيجة ناجحة بالنسبة إليها. 
كام قدمت غوير عرضاً آخــر فــي نهايـة املؤمتر 
عن عمليــات االبتكــار والتحسني املستمر التي 
يقودها املوردون، قالت فيه إن نسبــة 79 باملئة 
من العقـــود تتضمــن رشوطــاً تتعلق باالبتكار 
والتحســني، غــري أن 70 باملئـة من املشاركني يف 

االستطالعات يشريون إىل أنها غري فّعالة.
وأضافـــت أن هنــاك مبادئ أساسيــة لتمكني 
املشكالت،  وحل  التواصل  يف  تتمثــل  االبتكــار 
والعمــل املشـرتك والتوعية باملخاطر، واالبتعاد 
عن ثقافـة اللــوم، وقيــاس األداء واملشاركــة يف 
املكاســب وعنرص الثقــة، حيــث ينــدرج كل 
ما سبـق يف إطار تعريف االبتكار واالتفاق عى 
الخاصة به، وإعداد  الرئيسية  نطاقه واألفكـــار 

خطة العمل وإدارة الحوكمـة واالتصال. 

تقييم وتقليص
وقــدم د. راميش بابو اختصاصـي العقود - سلم 
الوظائــف الفنيــة واملهنية يف نفــط الكويــت، 
عرضاً سّلط فيــه الضوء علـى معايري منح عقـود 
متعددة يف مناقصة واحــدة، وناقــــش خاللـــه 
اإليجابيات والسلبيات والشـــروط التي ينبغي 

تضمينها يف املناقصة.
وأشار بابو إىل أن ذلك يستند إىل عدة عوامل، من 
بينها النطاق املتشابه للعقود يف مواقع متعددة، 
وتجنب االعتمـــاد عــى مقـــاول واحـد، وتأمني 

تخصصات متنوعة، ومقارنة تقنيات مختلفة.
وأضاف أن هنــاك أنواعاً محددة مــن املشاريع 
التي ميكن اللجوء فيها إىل مثل هــذا النوع من 
العقود، والتي تشمل بناء إنشاءات مثل مراكز 
وخدمات  النفط،  نقل  وأنابيب  النفط،  تجميع 
الصيانـــة والتفتيش واالستشـــارات، واستئجـار 

املعدات مثل الشاحنات ومنصات الحفر.
كام أن هناك أموراً أساسية تتم مراعاتها يف تلك 

وأن  عديدة،  أجزاء  إىل  تقسيمها  مثل  املناقصة، 
يقدم املشاركــون عـــروض أسعار لكل أجزائها، 
ويتم اختيار الفائزين وفقاً ألقل األسعار املقدمة، 
عى أن يكون للرشكـة الحــق يف منح عدة أجزاء 
من املناقصة، أو أي جــزء محــدد منها إىل أحد 

مقدمي العروض.  
ومن املميزات التي ينطــوي عليــها هذا النوع 
من العقــود، أنــه بسيط ومبارش عندما يتعلق 
األمر بتقييم العــرض وعملية اختيار الفائز، كام 
أن الوقـــت والجهــد املطلوب لوضع اللمسات 
النهائية عى العــقد أقـــل بكثري، وهذا يقّلص 
املــوارد املطلوبة ويوفر يف التكلفــة، وال يسمح 
ملقدمــي العروض بالتالعــب بهــا اعتامداً عى 

مناقصة سابقة. 

مستشفى األحمدي منوذجاً
بدورها، قدمت رئيـس فريق العقود )1( باإلنابة 
نــــوره الرتكيــت، وكبري مهنديس العقود سامية 
حسني، عرضـــاً حـول االسرتاتيجية املبتكرة التي 
اتبعــت يف بــناء مستشفى األحمـــدي، والتي 
ناجحاً ومنوذجــاً يحتذى من خالل  متثل إنجازاً 
تبني مبدأ تفويض جهة واحــدة باملسؤولية عن 
مرشوع ما، مبعنى أن يتحـــدث مدير املرشوع 

املسؤول عن الفريق عام يقوم به من أعامل.
وقــد بني املستشفى بسعــة 300 رسيــر وتم 
تجهيزه بأحــدث املعــدات والتقنيــات الطبية، 
الرشكة  يف  العقود  من  للكثيــر  منوذجاً  ليكون 
وسواها، حيث كانــت اسرتاتيجية العقد الخاصة 
باملستشفى خريطة طريق أمكــن مــن خاللهــا 
تحديد أفضل السبـل الستكامل املرشوع يف كل 
مراحله، وكانت تلــك عملية متواصلة بدأت من 

مرحلة التخطيــط حتى اكتامل املرشوع.
وتــم فــي العــقد مراعاة اختيار أفضل األسعار 
واملواعيد، واالمتثال لألنظمة الداخلية املتبعة يف 
مؤسسة البرتول الكويتية، وسياسات رشكة نفط 
الكويت يف مجال العقود، وكذلك مختلف أوجه 
املخاطر املحتملة، وتشمل القانونية والتعاقدية 
واملاليـــة والتكنولوجيـــة واالقتصاديـة والبيئية 

واالجتامعية.
أما العقد، فهو من النوع الذي ينص عى سعر 
إجاميل محـدد سلفاً باستثناء املعــدات الطبيــة، 
وبعد تصنيف املقاولني ومقاويل الباطن مبوجب 

معايري اللجنة املركزية للمناقصات بشأن األعامل 
املدنية، تم اعتامد قامئة موردي املعدات الطبية. 
وتطــرق العرض إىل السياســات التأمينية التي 
اتبعــت يف عقـــد املستشفى، وبـــدء مرحلــة 
البناء ومراقبة الجودة وصوالً إىل تسلم األعمــال 

اإلنشائية.
أما بشأن املعدات الطبية، فقــد جــرى التعاقـد 
عى توريد أحدثها والتأكد من مطابقتها للمعايري 
العاملية، يف حني تـم تسعريها من خالل التكلفة 
مضافاً إليها هامـــش ربح محدد، كام نص العقد 
عى تدريب الكفاءات الكويتية لتأهيلها لتسلم 

املسؤولية عن األعامل بعد إنجاز املستشفى.

تحسني إدارة العقود
أما كبري مهنديس العقود يف نفط الكويت برويز 
حنيف، فقـدم عرضــاً حول عملية تحسني إدارة 
العقود، أشار فيه إىل أن الرشكــة طبقت أسلوب 
تقليــص  بهــدف   Project Lean Six Sigma
دورة العقود، وتحسني األداء والعمليات وخفض 

التكاليف.
وتناول حنيف يف عرضه مراحل العقود املختلفة 
وكيف تطــور تعامــل الرشكة معها، مستعرضــاً 
التحديات التـي تواجهــها مــن كـــل جوانبهــا، 
وموضحاً أن مثة رضورة لالتفاق عى اسرتاتيجية 
خاصة بالعقود بني فريق الرقابة وفريق العقود 

يف الرشكة قبل طرح أي مناقصة.
تعديالت  إجراء  التي طرحها،  التوصــيات  ومن 
عى سياسات وأنظمـة الرشكة املتعلقة بالعقود، 
ومقاييس األداء الخاصـــة بدورة العقـد، ووضع 
»بروتوكول تعاون واتصال« ينظم عالقــة العمل 

بني فريقي الرقابة والعقود. 

قصة نجاح
الرابع  املؤمتر  أن  عى  التأكيد  يجب  الختام،  يف 
إلدارة العقود شّكل قصة نجاح تضاف إىل سجل 
نجاحــات رشكــة نفـط الكويــت يف استقطاب 
الكفاءات والخربات، للمشاركة يف تسليط الضوء 

عى التحديات التي تواجهها يف هذا املجال.
كام أن حجم املشاركة واالهتامم باملؤمتر عكس 
قدرة الرشكة عى التعاطي مع كل املستجدات 
يف عامل صناعة النفط والغاز، وكل ما يتصل بها 

من أنشطة متنوعة. 



منـذ بدايتهـا، وضعـت شـركة نفط الكويـت نصب 
وسـالمة  العامليـن  صحـة  علـى  الحفـاظ  عينيهـا 
المرافـق، وتأميـن بيئة صحيـة خالية مـن أي تأثيرات 
تسـببها عمليات استكشـاف وإنتـاج النفـط والغاز، 
فعاليـات  واسـتضافة  تنظيـم  علـى  دأبـت  كمـا 
وذلـك  البيئـة،  مجـال  ومنهـا  المجـاالت،  بمختلـف 
لضمـان الرفـاه االجتماعي لسـكان دولـة الكويت.

وفـي هـذا اإلطــار، نظـــم فريـق عمـل الصحـــة 
والسـالمة والبيئـة )عمليـات التصديـر والعمليـات 
البحريـة(، فعاليـة توعوية حـول إدارة جـودة الهواء، 
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  وحضـور  برعايـة  وذلـك 
مديـر  ومشـاركة  الزعبـي،  محمـد  الكويـت  لغـرب 
مجموعـة الخدمـات المسـاندة لعمليـات التصديـر 
وعمليـات البحريـة شـمالن الرومـي، ورئيـس فريـق 
العمـل المنظـم صالـح الحربـي، وعـدد كبيـر مـن 
المسـؤولين والعاملين بالشـركة ولدى المقاولين.

مـن  الخبـرات،  لتبـادل  منصـة  الفعاليـة  وشـّكلت 
خــالل التعـــرف علــى أنـواع التلـوث المختلفـة، 
مسـعى  فـي  والبيئـة،  الصحـة  علـى  وتأثيراتهـا 
للمسـاعدة علـى اتخـاذ خطـوات نحـو المحافظـة 
علـى جـودة الهـواء، وتضمـن برنامجهـا عـددًا من 
علـى  والسحوبـــات  والمسابقـــات  المحاضـرات 
الجوائـز، باإلضافـة إلى معـرض تثقيفـي مصاحب 
إدارة  بمجـال  متخصصـة  شـركات  فيـه  سـاهمت 

الهـواء. جـودة 

مجلـة »الكويتـي« اهتمت بنقـل أبـرز الوقائع التي 
شـهدتها الفعاليـة، وفيما يلـي التفاصيل:

شملت محاضرات حول أنواع التلوث وتأثيراتها على الصحة والبيئة

فعالية إدارة جودة الهواء..
الهدف ضمان الرفاه االجتماعي
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خفض التلوث
ــذي  ــس التنفي ــب الرئي ــب نائ ــة، رح يف البداي
الزعبــي يف كلمــة  الكويــت محمــد  لغــرب 
افتتاحيــة بالحضــور، ســواء الذيــن ســيلقون 
محاضــــرات وعروضــــاً تقدمييـــة، أو مـــن 
معربــاً  املصاحــب،  املعــرض  يف  سيشــاركون 
ــز ألهــداف هــذه  ــق التمّي ــه يف تحقي ــن أمل ع
الفعاليــة، مــن خــالل تضافــر جهــود الجميــع.  
وقـال الزعبـي »قـد يبـدو مفهـوم تلـوث الهواء 
بدورنـا  القيـام  جميعـاً  ميكننـا  لكـن  معقـداً، 
أنـواع  فهـم  إن  حيـث  التلـوث،  هـذا  لخفـض 
التلـوث املختلفـة، وكيفيـة تأثريها عـى الصحة 
والبيئـة، سيسـاعدنا عـى اتخـاذ خطـوات نحـو 

املحافظـة عـى جـودة الهـواء مـن حولنـا«.
وأكــد أن املحافظــة عــى جودة الهــواء وحاميته 
مــن مصــادر االنبعاثــات املختلفــة، متثــل إحدى 
ــعوب  ــدى الش ــاً ل ــية وهاجس ــا الرئيس القضاي
ــي أصبحــت تعــاين مــن مشــاكل االزدحــام  الت
ــى  ــي ع ــراين والصناع الســكاين والزحــف العم
حســاب املــوارد املختلفــة، إضافــة إىل التصاعــد 
الهائــل يف أعــداد املركبــات عــى الطرقــات 

وداخــل املــدن الرئيســية.
ــًة  ــل قيم ــواء ال تق ــى أن جــودة اله وشــدد ع
ــرياً إىل أن  ــاج، مش ــة اإلنت ــن عملي ــة ع وأهمي
رشكــة نفــط الكويـــت وضعـــت يف صلـــب 
ــن  ــد م ــن للحـ ــو ممكـ ــا هـ ــا كل مـ أولوياته
انبعــاث الغــازات، ســواء مــن خالل نظــام إدارة 
الصحــة والســالمة والبيئــة، أو عــرب تركيــب 

ــن  ــد م ــواء يف العدي ــودة اله ــد ج ــزة رص أجه
ــم  ــأت تنظي ــام ارت ــري، ك ــا الكث ــع وغريه املواق
هــذه الحملــة بالغــة األهميــة، والتــي تأمــل أن 
ــة.  ــا املتنوع ــن فعالياته ــع م ــتفيد الجمي يس

هواء أنظف
أمــا عــن تفاصيــل الفعاليــة، فقــد أدارهــا كبــري 
ــوىل  ــذي ت ــل ال ــق العم ــة يف فري ــرباء البيئ خ
تنظيمهــا، املهنــدس إبراهيــم الســيد إبراهيــم، 
ــى   ــا ع ــد فيه ــة أك ــه مداخل ــت ل ــذي كان وال
ــإدارة جــودة  ــت ب ــط الكوي ــة نف ــامم رشك اهت
الهــواء، ملــا يشــّكله هــذا املوضــوع مــن تحــٍد 
لــدى العديــد مــن الجهــات يف إطــار التعــرّف 
عــى كيفيــة التصــدي ملختلــف أنــواع التلــوث.

ويف هــذا الســياق، أفــاد إبراهيــم بأنــه تــم 
ــداً  ــو »ي ــة وه ــة بعناي ــعار الفعالي ــار ش اختي
بيــد نحــو هــواء أنظــف«، والــذي يؤكــد حــرص 
الجميــع يف رشكــة نفــط الكويــت عــى الوصول 
إىل الهــدف املنشــود املتمثــل بالعمــل يف بيئــة 

ــة. نقيــة وســليمة وآمن

مركبات متطايرة
تضمنت الفعالية تقديم عــدد مـــن العـروض، 
أحدها الختصايص الصحــة والسالمــة والبيئــة 
بالفريق املنظم، هيامنت كولكــارين، بعنــوان 
»األسطــح العامئـــة الخارجيـة لخزانات النفط 
)EFRTs( – انبعاثـــات املركبــات العضويـــة 
املتطايرة والحد منها«، قدم فيه رشحاً عن هذه 

صورة تجمع املشاركني يف الفعالية

الزعبي:

نفــط الكويـت وضعـت في 
صلـب أولوياتهــا الحــد مـن 

انبعاث الغازات

جــودة الـهواء ال تقــل قيمًة 
وأهميًة عن عملية اإلنتاج

العمليات التي تعترب مصادر مختلفة لالنبعاثات، 
مشرياً إىل أنها تستخــدم حاليــاً منهجيـة تقدير 

كميات انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة.
كــام تطــرق العــرض إىل تدابــري الرقابــة الحاليــة 
التــي تــم تنفيذهــا بالفعــل كجــزء مــن تصميــم 
الخزانــات، والتــي نتــــج عنهــا إدارة أفضــل 
تطابــق متطلبــات  بحيــث  الهــواء،  لجــودة 
ومعايــري الهيئــة العامــة للبيئــة يف هــذا املجــال.



تغرّي مناخي
من جانبــه، قــدم الباحــث العلمي املشارك يف 
دراسات  املعــزز مبركز  النفــط  إنتــاج  برنامج 
البرتول يف معهــد الكويــت لألبحاث العلمية، 
الدكتور وليد البزاز، محاضـــرة بعنوان »التغرّي 
املناخي: ما وراء االحتباس الحراري«، رشح فيها 
العديد من املحاور املهمة يف هذا املجال، ومنها 
عى  تأثريه  ومدى  الحراري  االحتباس  تعريف 
زيادة درجة الحرارة بالقـرب من سطح األرض.

التــي  اآلراء  مــن  الكثــري  إىل  تطـــرق  كــام 
ــة  ــة الحكومي ــتنتاجات الهيئ ــع اس ــجم م تنس
الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاخ )IPCC(، والتــي 
ــات  ــط درج ــادة يف متوس ــت إىل أن الزي خلص
ــف  ــذ منتص ــامل من ــتوى الع ــى مس ــرارة ع الح
القــرن العرشيــن، مــن املرجــح للغايــة أن تكون 
بســبب االرتفــاع امللحــوظ يف تركيــزات الغازات 

ــرشي. ــاط الب ــن النش ــة ع ــة الناتج الدفيئ
وأشـار البـزاز إىل أنـه ال يتفـق مـع رأي الهيئـة 
املذكـورة الذي يسـتند فقط إىل غاز ثاين أكسـيد 
هنـاك  أن  يعتـرب  حيـث  ديفء،  كغـاز  الكربـون 
غـازات دفيئـة أخـرى ال تقاس بتاتـاً، ومنها بخار 
محـل  اآلن  إىل  وهـذا  الغيـوم،  وغـازات  املـاء، 

جـدل علمـي، ألن الحقائـق غـري مكتملـة.
وأضاف أن هناك أيضاً عوامل أخرى لتغري املناخ 
غري معروفة، مثــل انبعاثـات الرباكني ومتغرّيات 
شأنها  من  التي   Lithosphere األريض  الغالف 

أن تزيد انبعاث أكرث من غاز ديفء.
ثـــم تطــرق إىل نظريـــة االحتبــاس الحــراري، 
فتحـدث عن الحاالت االفرتاضية التي تؤدي إليه 
كـــل عى حــــدة، مثــل الحساسيـــة العاليــة 
والحساسية املنخفضة للمنــاخ وغريه، كمـا لفـت 
إىل ما يتوقــع حدوثــه يف املستقبــل استناداً إىل 
املعطيـات املختلفة، ليختم برشح ما ميكن عمله 
للمساهمة يف الحــد من هذه الظاهرة الخطرية، 
وذلك باالستخدام األمثل ألنواع الطاقة املختلفة. 

جرد االنبعاثات
بدوره، قدم مدير إدارة رصد جودة الهواء يف الهيئة 
العامة للبيئـة املهنــدس رشيــف الخياط، محارضة 
بعنوان »نتائج جـــرد انبعاثـــات غـازات االحتباس 
بدولة الكويت ضمن مرشوع تنفيذ التزامات الدولة 

يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ«.

وتحدث الخياط خـــالل املحاضــرة عـن غازات 
االحتباس الحراري، والقرارات األمميـــة املنظمة 
لجرد االنبعاثـــات واملنهجيـــة العلميـة للجرد، 
الرئيسيـة النبعـــاث غازات  فضاًل عن املصادر 
االحتبــــاس الحــراري، واملتمثلـــة يف إنتـــاج 
الطاقــــة وصناعـة النفــط والغــاز والنفايــات 
والنــقل والزراعــة والصناعـة، إىل جانب حجم 
انبعاثات الدولة من غـازات االحتباس الحراري.

وقــدم مجموعــة مــن التوصيــات املهمــة، اعتــرب 
يف أبرزهــــا أن الوقــود األحفــوري وانبعــاث 
غــاز ثــاين أكســيد الكربــون ليســا املســبب 
ــاخ، لكنهــام األكــرث شــيوعاً،  الوحيــد لتغــرّي املن
 0.27 نســبة  تتحمــــل  الكويــت  أن  مؤكــداً 
باملئــة مــن إجــاميل االنبعاثــات العامليــة، فيــام 
يعتــرب نصيــب الفــرد مــن تلــك االنبعاثــات يف 

ــداً. ــاً ج ــت مرتفع الكوي
وشــدد عــى أهميــة جــرد االنبعاثــات مــن 
قبــل الجهــات الحكوميــة والــرشكات النفطيــة، 
حســب املنهجيــة العلميــة املعتمــدة مــن قبــل 
ــتهالك  ــيد اس ــرباً أن ترش ــدة، معت ــم املتح األم
ــاه بالكويــت مــن أهــم مشــاريع  الطاقــة واملي
خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري.

معادالت رياضية
ــن  ــد م ــود الخال ــورة العن ــت الدكت ــام قدم ك
ــت،  ــة الكوي ــة يف جامع قســم الهندســة املدني
محــارضة بعنــوان »مراقبــة جــودة الهــواء - 

مــدى متثيـــل قيــــاس جــودة الهــواء«.
وقالـت الخالـد يف ترصيـح ملجلـة »الكويتـي«، 

إن كل محطـة لقيـاس جـودة الهـواء تعد نقطة 
ألخـذ عّينـة يفـرتض أنهـا متثـل منطقـة كاملـة،  
وهـو مـا يصعـــب معـــه قيـاس تركيـز التلوث 
بدقـة، وكطريقـة ملعالجـة هـذا املوضـوع، تـم 
اللجـوء إىل مــــا يسمــى »Modeling«، وهـي 
عبـارة عـن معــادالت رياضيــة متثـــل فيزيـاء 
االنتقـال والتفاعـل يف الهـواء السـتنتاج تركيزات 
التلوث بشـكل عام، وبالتايل يتم حسـاب نسـبة 
التلـوث يف أي مكان باسـتخدام هذه املعادالت.

وأضافـت أنـه »لنتمكن مـن الوصـول إىل نتائج 
أقـرب إىل الواقـع، نقـوم بتنظيـم حملـة قيـاس 
بهـدف أخـذ قـراءات متقاربة، بحيث نسـتطيع 
رياضيـاً  املسـاحة  مـع  املوجـود  التغـرّي  متثيـل 
ونسـتخدم املعـادالت، األمــــر الـــذي يحّسـن 
التوقعـات ويســاعد باسـتنتاج املخاطـر يف أي 
مـكان أو منطقـة متثلهـا النقطـة، سـواء كانـت 
مجموعـة مـن املناطـق السـكنية أو الصناعيـة، 
وهـذا األمـر ليـس مثاليـاً لكنـه ميثـل تحسـيناً 

للتعامـل مـع هـذه املشـكلة«.

مدن ذكية
وتحدثــت الدكتــورة الخالـــد أيضــــاً عــــن 
املســتقبل، قائلــة: هنــاك توجــه حاليــاً للمــدن 
ــميت  ــد س ــكلة، وق ــج املش ــي تعال ــة الت الذكي
ذكيــة ألنهــا تســتخدم أجهــزة استشــعار يف 
الهــواء  وتلــوث  املواصــالت  حركــة  قيــاس 
ــض  ــتخدامها لخف ــم اس ــرارة، ويت ــة الح ودرج
االنبعاثــات واالســتفادة مــن املــوارد بشــكل 

ذيك لتقليــل تأثريهــا عــى البيئــة. 

الزعبي يسلم املهندس الخياط درعاً تكرميية
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آثار إيجابية 
مـن جهتـه، قـدم املهنـدس عـي عسـكر مـن 
فريـق عمـل الصحـة والبيئـة، محـارضة بعنوان 
نفـط  برشكـة  املحيـط  الهـواء  جـودة  »رصـد 
الكويـت«، وقـال إن فريقه أراد مشـاركة فريق 
)عمليـات  والبيئـة  والسـالمة  الصحـة  عمـل 
التصديـر والعمليـات البحريـة(، مبرشوعه الذي 
ينـدرج ضمـن برنامـج إدارة جـودة الهـواء يف 
الكويـت، موضحـاً أن هـذا املرشوع بـدأت فيه 
الرشكـة عـن طريـق مذكـرة تفاهـم مـع الهيئة 
واسـتكملت   ،2011 عـام  يف  للبيئـة  العامـة 
مرحلتـه األوىل يف 2016، فيـام ال تـزال املرحلـة 

الثانيـة مسـتمرة.
وأفاد عسـكر بـأن هذا املرشوع يغطي مسـاحة 
الدولـة كاملـة ملراقبـة جودة الهـواء، عن طريق 
13 محطـــة مراقبـــة جـــودة حالياً ومحطتني 
متنقلتـني، وكذلـك عـرب حصـــر االنبعاثـات من 
كل منشـآت الرشكـــة للتعـــرف عـى كميتهـا، 
وبنـاء عـى هـــذه املعلومـــات التـي نحصـل 
عليهـا، يتـم إجـراء عـدد مـن الدراسـات، منهـا 

دراسـة تحديـد املخاطـر للتعـــرف عـى مـدى 
تأثـري هـذه امللوثـات، وأخـرى لحصــر املصـادر  
املسـببة لهـذه االنبعاثـات كمحطـات الطاقـة، 
وعمليـــات االستكشـــاف واإلنتـاج، وعمليـات 
التكريـر، واملركبـــات عى الطرقـات وغري ذلك، 
باإلضافـة إىل نسـبة مساهمــة كل مصـدر منها 
يف التلـوث، ليتـم بعـد ذلـك مقارنتها ومشـاركة 

املعلومـات مـع الهيئـة العامـة للبيئة.

شركات 

ومساهمات

ــة يف  ــدة رشكات متخصص ــه ع ــاهمت في ــرض س ــة مع ــل الفعالي تخل

ــا: ــن أبرزه ــواء، م ــودة اله ــال إدارة ج مج

ــا  ــي له ــرّية، والت ــرات املس ــة بالطائ ــة »Zain Drone« املتخصص رشك

ــا  ــة م ــا ومعرف ــواء لتحليله ــن اله ــات م ــا أخــذ عّين ــرية، منه ــد كث فوائ

إذا كان هنــاك أي تلــوث فيهــا، وقــد ســاهمت بطائــرة مجهــزة لهــذا 

ــرى. ــزة أخ ــة إىل أجه ــرض باإلضاف الغ

رشكــة »جاســم محمــد عبدالرحمــن البحــر« املتخصصــة مبجــال إدارة 

جــودة الهــواء الداخــيل، مــن خــال تركيــب أجهــزة وكبائــن للتدخــني، 

ــواء  ــة اله ــة لتنقي ــزة متحرك ــني وأجه ــة تدخ ــب كابين ــاهمت برتكي وس

الداخــيل وغريهــا.

ــي،  ــواء الخارج ــودة اله ــة يف إدارة ج ــة »OPSIS AB« املتخصص رشك

مــن خــال رصــد تلــوث الهــواء عــن طريــق مختــربات ثابتــة ومتنقلــة، 

وشــاركت بأجهــزة يدويــة لقيــاس تلــوث الهــواء الخارجــي.

رشكــة »NAPESCO« املتخصصــة يف العديــد مــن املجــاالت املتعلقــة 

ــوث  ــددة لرصــد التل ــزة متع ــاركت بأجه ــي ش ــاع النفطــي، والت بالقط

الخارجــي. 

ــا  ــة ولديه ــاالت مختلف ــل مبج ــي تعم ــة “Bureau Veritas” الت رشك

ــا  ــي وغريه ــواء الخارج ــوث اله ــد تل ــة لرص ــة ومتحرك ــربات ثابت مخت

ــازات  ــواء الخارجــي وغ ــوث اله ــاس تل ــزة لقي ــاركت بأجه ــري، وش الكث

ــات. ــوادم املركب ع

واعتــرب أن الفعاليــة املذكــورة وغريهــا مــن 
ــبة  ــة بالنس ــد مهم ــاطات تع ــالت والنش الحم
لرشكــة نفــط الكويــت، التــي تضــم عــدداً كبــرياً 
ــل هــذه  ــم مث ــث إن تنظي مــن املوظفــني، حي
التوعويــة عــى مســتوى جميــع  الحمــالت 
إدارات الرشكــة يعــود بالفائــدة الكبــرية  عــى 
العاملــني بهــا، ويحقــق األهــداف التــي تســعى 

ــة.         ــة البيئي ــال التوعي ــة يف مج ــا الرشك اليه

م. إبراهيم السيد إبراهيم د. وليد البزاز



واضحة  استراتيجية  الكويت  نفط  شركة  تعتمد 
فهي  للصدفة،  شيئًا  تترك  وال  عملياتها،  كل  في 
تتطلب  واستدامتها  العمليات  سالمة  بـأن  تؤمن 
على  للحفـاظ  المتاحــة  اإلمكانــات  كـل  توفير 
انسيابية العمل، وسالمــة األصــول، وصورتهــا 

كواحدة من أبرز الشركات النفطية في العالم.

ومن هذا المنطلق، ال تتوانى قيادات الشركة في 
السعي لتحقيق أقصى درجات الجاهزية في كل 
مرافقها، وذلـك للتغلــب على كافـة التحديات 

التي قد تواجهها.

المرسى  مؤخرًا  الشركة  دشنت  السياق،  هذا  وفي 
أصولهـا،  إلــى  سيضيــف  الــذي  الجديد  الرحوي 
خالل  سواء  الجاهزية،  حاالت  أفضل  في  ويجعلها 
عمليات الصيانة الدورية أو في حال حدوث أي طارئ 
يستدعي استبدال أي من المراسي الرحوية األربعة 
الذي  المرسى  تدشين  حفــل  أقيـم  وقد  الحالية، 
صّممته شركة »بلو ووتر - Bluewater« الهولندية، 
الثقيلة  الهندسية  الصناعات  شركــة  وصنّعتــه 
وبناء السفن »هيسكو«، بمقر الشركة في ميناء 
عماد  للشركة  التنفيذي  الرئيس  برعاية  الشويخ، 
محمود سلطـان، الذي نــاب عنــه مدير مجموعة 

العمليات البحرية المهندس سامي الصواغ.

مجموعة  مدير  كذلـك  التدشين  حفــل  وحضــر 
باإلنابة  والبحرية(  )التصدير  المساندة  الخدمــات 
محمد التميمي، ومدير مجموعة عمليات التصدير 
العالقات  مجموعـة  ومدير  هاشــم،  سيــد  علي 
مجلس  ورئيس  البصـري،  محمد  واإلعالم  العامة 
إدارة الشركة المصنّعة عدنان الخرافي، والرئيس 
الكويتيــة  النفــط  ناقــالت  لشركــة  التنفيذي 
بالوكالة علي شهاب، والرئيس التنفيذي للشركة 
الهولندية، باإلضافة إلى السفير الهولندي بدولة 
القطاع  شركــات  مــن  عــدد  وممثلي  الكويت 
والسلك  الحكومية  والهيئات  والوزارات  النفطي 

الدبلوماسي في الكويت. 

في احتفالية ضمت ممثلي  القطاع النفطي
والهيئات الحكومية والسلك الدبلوماسي

نفط الكويت دّشنت المرسى الرحوي الجديد
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جهد محيل 
ألقــى مديـــر مجموعــة  يف بدايــة الحفــل، 
العمليــات البحريــة املهنـــدس ســامي الصــواغ 
ــذي، أكــد  ــس التنفي ــة عــن الرئي كلمــة، بالنياب
فيهــا أن املــرىس الرحــوي إنجــاز فريد، ويشــكل 
عنــرصاً هامــاً يف البنيــة األساســية الخاصــة 
ــة يف  ــدرات الرشك ــّزز ق ــط، ويع ــر النف بتصدي

ــة. ــة إضافي ــا مرون ــال، ومينحه ــذا املج ه
وقـال الصـواغ إن األهم من ذلـك هو أن عملية 
البنـاء متـت يف دولـة الكويـت بـكل مراحلهـا، 
أن النجـاح يف بنـاء  وبخـربات محليـة، مضيفـاً 
املـرىس هـو نتيجـة للتعـاون املمتـاز والتفاهـم 
والدعــم والتنســيق بـني الرشكـــاء الثالثــة يف 
ووتـــر«  و»بلـو  الكويــت،  نفــط  املشــروع: 
الهولنديـة لخدمـات الطاقة، ورشكـة الصناعات 
الهندسـية الثقيلــة وبناء السفن، حيـــث تـــم 
تنفيـذ كل األعـامل ذات الصلـة ببنـاء املـرىس 

مبسـتوى ممّيـز مـن االحرتافيـة وااللتـزام.
وأشـار إىل أن عقـــد تصميـم وبنـاء وتشـغيل 
وتسـليم املـرىس ُمنـح للرشكـة الهولنديـة، التـي 
صممــت يف السابــق مرسـيني لرشكـــة نفـط 
الكويـــت يعمـــالن بصــورة تتميـز بالكفـاءة، 
موضحاً أن ما شـجع نفــط الكويت عى إسـناد 
تنفيـذ املرشوع لها، سـجلها الحافـل باإلنجازات 

عـى مـدار أكرث مـن 35 عاماً، إضافـة إىل تجربة 
نفـط الكويـت مـع منتجاتها السـابقة.

ولفـت إىل أن إحــدى السـامت الفريـدة لعقـد 
صناعــة املرســى الرحــوي، تتمثــل يف القــيام 
بـكل األعـامل اإلنشـائية الخاصـة بــه واختباره 
يف دولـة الكويـت، متوجهـاً بالتهنئـة إىل رشكـة 
»هيسـكو« عـى تحقــيق هــذا اإلنجـاز املهـم 
والفريـد، قائـاًل إنهـا تلعــب دوراً هامـاً يف دعم 
عمليات تطويــر صناعــة النفـط والغاز املحلية 

والصناعـة البحريـة عـى وجـه الخصـوص.

عاقة تاريخية
ووصــف الصــواغ عالقة نفــط الكويــت مــع 
»هيسكو« بالتاريخيـــة والتـــي متتد لعقـــود، 
قدمـت خاللهـا العديد مـن الخدمـات للرشكة، 
حيـث إن »هيسـكو« توفـــر لهـا، إىل جانـب 
مشــاريع بنـــاء وإصـــالح السـفن، خدمـــات 
لصيانـة  والجـودة  بالكفـاءة  تتميـز  احرتافيـة 
األصـول البحريــة مـن قـوارب وقطـع بحريـة، 
مبـا فيها املـرايس الرحويـة، إضافــة إىل خدمات 
األحـواض الجافـة والعاملـة املتخصصـة، وقطع 
الغيـار، وخدمـات القــوارب، والدعـــم الفنـي.

وأوضـح أن نفـط الكويـت تتطلع إىل االسـتمرار 
يف عالقـة التعـاون مـع »هيسـكو«، باعتبارهـا 

سامي الصواغ: 

يعــــزّز  الرحـــوي  المرســى 

قــدرات الشــركة فــي تصديــر 

مرونــــة  ويمنحهــا  النفــط 

إضافيــة

عمليــة بنــاء المرســى تمــت 

فــي دولــة الكويــت بخبــرات 

محليــة فــي كل مراحلهــا

ممثلو الرشكات الثالث يقصون رشيط االفتتاح



رشيـكاً، وتأمـل يف تنفيـذ مشـاريع أخـرى معها 
عمليـة  ألن  سـعيد  أنـه  مؤكـداً  املسـتقبل،  يف 
بنـاء املـرىس متـت بنجـاح ضمن الوقـت املحدد 
مبوجـب العقـد، وعـى النحو الذي يـريض نفط 
تثلـج  البنـاء  أعـامل  أن جـودة  الكويـت، كـام 
الصـدر، وال شــك يف أنــه سـيتم تركيـب املرىس 
الربنامـج  ضمـن  بالخدمـة  ووضعـه  وتشـغيله 

املحـدد يف العقـد. 
ويف ختـام كلمتـه، توجـه الصـواغ بالشـكر إىل 
مجموعـة العمليـات البحريـة بكل فرقهـا، التي 
قـال إنهـا متكنت مـن إدارة املرشوع باسـتخدام 
مـوارد الرشكـة الداخليـة، منـذ بدايتـه وحتـى 
نهايتـه، كـام شـكر جميـع األفـراد العاملـني يف 
املـرشوع عـى جهودهـم وعطائهـم وإخالصهم 

يف متابعـة مراحـل املـرشوع.

إنجازات وطموحات
من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة »هيسكو« 
عدنان الخرايف كلمـــة شكـــر فيها وزارة النفط 
ومؤسسة البرتول الكويتية، ورشكة نفط الكويت 
بصورة خاصة، لدورهم الفعال يف تحقيق اإلنجاز 

الـذي يعّد األول من نوعه يف دولة الكويت.
وأعــرب الخـرايف عـن األمــل يف رفــع مسـتوى 
التعـــاون لتحقيـــق املزيـــد مـن اإلنجـــازات 

والطمـوحـــات، مشيـــراً إىل أن شــركتــه التي 
أنشئت يف عام 1974، أصبحت قاعــدة إنتاجية 
ذات مسـتوى متقـدم، ورصحـاً صناعيـاً محليـاً 
يحتـذى به، كـام برهنت عى كفاءتهـا وقدراتها 
الهندسـية واإلداريـة الرفيعـة، ونجاحهـا بامتياز 
مـن خـالل تنفيـذ العديد من املرشوعـات، رغم 

التحديـات والصعوبـات التـي تواجهها.
وأكـد أن أهــداف الرشكـــة لـــن تتحقـق إال 
بالتعـــاون بـني القطاعـني الخـــاص والعـــام، 
الهيئـات  وكافـة  النفطـي  القطـاع  وخصوصـاً 
والجهـــات الحكومية املعنية، والسـيام مؤسسة 
البتـــرول ورشكاتهـــا التابعـــة لخلـق مجاالت 
جديـدة للتعاون، وتذليـــل العقبـــات لدعـــم 
الصناعـات املحليــة وترسـيخ الثقـة بالـرشكات 
الوطنيـــة، وتحقيـــق اإلنجـازات بأعـى معايري 

الجـودة العامليـة.
وخلــص إىل القـول إن الرشكـة تسـعى إىل خلق 
بيئـة عمـل أساسـية، لتحقيـق الهـدف األسـمى 
املتمثـــل يف أن تصبـح العبـًا رئيسـياً يف تنميـة 
أساسـياً يف تنفيـذ  االقتصـاد الوطنـي، ورشيـكاً 
رؤيـة صاحـب السـمو أمـري البالد الشـيخ صباح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــــاح »كويت 2035«، 
وتحويـــل البـــالد إىل مركـــز تجـــاري ومـايل 

رائد. إقليمـــي 

شكر وتقدير وتدشني
بدوره، ألقى نائب الرئيس التنفيذي للمرشوعات 
يف رشكة »بلو ووتر« جــي داتيام كلمة عرّب فيها 
عن سعادته بحضور حفل التدشني، وشكر نفط 
الكويــت عــى منـح العقد لرشكته بعد أربعة 
أشهر من األعامل الهندسيــة التــي تــم خاللها 

إنجاز تصميم املرىس.
وأشـاد داتيـام بالتعـاون البّناء بـني رشكته ونفط 
الكويـــت ورشكـــة »هيسـكو« خالل مراحـــل 
التفـاوض عـى العقـد، وصـوالً إىل التوقيع وبدء 
العمـل، كـام شـكر مقـاويل الباطـن، معتـرباً أن 
مـرشوع بنـاء املـرىس يف الكويـت أمـر جديـد 

لهم. بالنسـبة 
وبعـد ذلـك، قــدم نائـــب الرئيـــس التنفيذي 
يف  السفــن  وإصـــالح  بنـاء  حـوض  لعمليـات 
»هيسـكو« املهنـــدس ســـامل معـــريف، عرضـاً 
الرحـوي  املـرىس  تصنيـع  مراحـل  فيـه  تنـاول 
حتـى إنجـازه بصورتـه النهائيـة، وشـكر جميـع 
إنجـاح املـرشوع.  التـي سـاهمت يف  األطـراف 
وقبيـل تدشـني املـرىس، ارتجـل مديـر مجموعة 
العمليـات البحريـة كلمـة توجـه فيهـا بالشـكر 
»هيسـكو«  ولرشكـة  الحضـور  إىل  جديـد  مـن 
ونقـل  الرحـوي،  املـرىس  مـرشوع  نجـاح  عـى 
شـكر نفط الكويـت والعاملني فيهـا إىل القامئني 

صورة تذكارية أمام املرىس

16
فبراير  2020 العدد )1430(



عليـه، مؤكداً أن هـذا اإلنجـاز واالحتفال ميثالن 
تتويجـاً وتطويـراً لعالقـة ورشاكـة حقيقيـة بـني 
الرشكتـني، مشـرياً إىل أنـه واكـب هـذه العالقـة 

منـذ بدايـة تعيينه.
وأضـاف الصـواغ أن الكثرييـن يف نفـط الكويت 
اكتسبوا، يف سيـــاق العالقـــة مــع »هيسكو«، 
خـربات جديـدة يف العديـد مـن املجـاالت ذات 
الصلـة بعملهـم، مثلـام تعلمـوا يف الرشكـة األم، 
وهـذا مبعـث فخـر واعتـزاز، مشـدداً عـى أن 
تلـك العالقـة آتـت مثارهـا، وصقلـت الكثري من 
بـني  املوظفـني  بانتقـال  مستشـهداً  الخـربات، 
رشكات القطـاع النفطـي، ومنها إىل »هيسـكو«، 
األمـر الـذي يصـب يف مصلحـة الكويـت بنهاية 

املطاف.
ومـن ثـم قــــام مديـر مجموعـــة العمليـات 
البحريـة، والرئيس التنفيذي لرشكة »هيسـكو«، 
والضيـوف واملدعـوون، بتدشـني املـرىس، حيـث 

جـرى التقـاط الصـور التذكارية. 

مرايس الرشكة
ويف لقـــاء ملجلـة »الكويتـي« مـــع املهنـــدس 
سـامي الصـــواغ، تحـــدث بإسـهاب عـن أحـد 
مرافـق تصدير النفــط املهمة بالرشكـة ويتمثل 
يف املـرايس الرحويـة، قائـــاًل إن فكرتهـا العامـة 

النفـــط  بنـاء أرصفـــة لتصديـــر  تتلخـص يف 
للناقـالت العمالقـة يف عــــرض البحــــر، بعيداً 
عـن املوانـئ النفطيـة، وقـد وّفـرت الكثـري عى 
الرشكـة، حيـث إن بنـاء األرصفـة عـى األرض 
مكلـف جـداً، ويحتاج إىل مسـاحات من األرض 

ومبالـغ ماليـة كبـرية. 
كام أفاد بأن األعمــاق يف عــرض البحــر تساعد 
عى وصول السفن العمالقة، باإلضافة إىل توفري 
عوامل األمن والسالمــة يف حال حصول حوادث 
أو حرائق، ال قدر الله، حيــث تكــون يف عــرض 

البحر بعيداً عن املنشآت واملرافق النفطية.
وأشار الصواغ إىل أن لدى الرشكة أربعة مراٍس 
رحوية، اثنان منها مــن تصميــم وبنــاء رشكــة 
»SOFEC« األمريكيــة، وآخــران مــن تصميــم 
رشكة »بلو ووتر« الهولندية، يف حني أن املرىس 
الجديد CALM Buoy لن يتم استخدامه اآلن، 
بــل سيكون مرىًس احتياطياً ليسد أي نقص يف 
حال تعطل أحد املرايس األخرى، أو تــم سحبه 
إىل الحوض الجاف بغرض الصيانة أو الفحــص، 
لتتمكــن الرشكــة مــن الحفــاظ عى طاقتهــا 

التصديرية. 
وأفاد بأن املرىس لديـــه القـــدرة عى استقبـال 
السفن مبا يتناســب مــع احتياجـــات الرشكــة، 
بدياًل ألي مــن املرايس التــي متلكهــا، وقد بدأ 

مرشوع بناء املرىس يف أغسطس 2018، وانتهى 
يف ديسمرب 2019.

وأضـاف أن الكثـري مـن الـدول تسـتخدم هـذا 
النـوع مـن املـرايس، كـــدول الخليـج والجزائـر 
املتحــــدة  والواليـات  وإندونيسيـــا  وماليزيـا 
األمريكيـة ودول أفريقيـة، الفتـًا إىل أنـه متــــت 
ترسـية العقـد عى رشكــة »هيسـكو«، حيـــث 
وفـرت املنشـآت الخاصــــة بالعمليــــة مثـــل 
الحـوض الجـاف والـورش واملعـدات الالزمة، يف 
حـني تولـت »بلـو ووتـر« اإلرشاف عـى أعـامل 

التصميـم والبنـاء.
أمـا رشكـة نفـط الكويـت، فقـد أرشفـت عـى 
املـرشوع، مـــن خـــالل فريق عمـل الخدمات 
الفنيـة البحريـة وفريق عمل الصيانـة البحرية، 
الفريقـني  مـن  مهندسـني  تكليـــف  تـم  فيـام 
بـاإلرشاف عـى العملية والتواجـد بصورة دامئة، 
حيـث كانـوا يعـدون تقاريـر يوميـة وأسـبوعية 

وشـهرية عـن سـري العمل. 
وحـول العالقـــة بـني نفـــط الكويـــت ورشكة 
تعـاون  إنهـا عالقـة  الصـواغ  قـال  »هيسـكو«، 
وثيـق ووطيـد عـى مـدى عقـود، حيـث وفرت 
لهـا الكثري مـن الخدمات، فهنـاك عقود الحوض 
الجـاف، وعقـود الصيانـة وعقـود توفـري قطـع 
الغيـار، إضافـة إىل عقـود العاملـة املتخصصـة. 

جانب من الحضور



أسطول متطور
وبشـأن أسـطول الرشكـة مـن القطـع البحريـة 
يتواكـب  أنـه  الصـواغ  أكـد  أنواعهـا،  مبختلـف 
مـع متطلبـات العمـل والتطـورات التكنولوجية 
التـي يشـهدها قطاع النفـط والشـحن البحري، 
إذ بـادرت الرشكـة لزيـادة عدد القطـع البحرية 
يف السـنوات األخـرية، بنـــاء عـى االحتياجـات، 
التصديريـة  الطاقـــة  زيـادة  مواكبـة  وبهـدف 
الرابعـة  املصفـاة  عمليـات  وتغطيـة  للرشكـة، 
األسـطول  وتجديـد  والـزور،  »كيبيـك«  برشكـة 
و1994،   1993 عامـي  يف  بنـي  الـذي  السـابق 

واسـتمر مـا يقـارب 25 سـنة يف الخدمـة.
ويف سـياق تلـك العمليـة، تـم وضـع املواصفات 
الخاصـة باحتياجـــات الرشكـــة، حيـــث لعب 
موظفـو فريـق عمل الخدمـات الفنيـة البحرية 
والفـرق األخرى باملجموعـة، دوراً كبرياً يف ذلك، 
مبـا لديهـــم مـــن خـربة يف إعـداد املواصفـات 
واملتطلبات، وجــرت مفاضلـة بني أكرث من 173 
حـوض بنـاء سـفن يف العـامل، وبعـد املراجعـة 
وتحديـد املطلـوب، تــم طـرح املناقصـات عى 
قوائـم تضـم 12 رشكـة متنافسـة يف كل مرشوع 
املســتوى  يف  ومتساويـــة  القـوارب،  ونوعيـة 
التـي  املنطقــة  والكفـاءة وطبيعـة  والقـدرات 
تعمـل فيهـا، يك تكـون املنافسـة عادلـة، وخالل 

العـام املنـرصم تسلمـــت املجموعـة 10 قطـع 
بحريـــة جديــدة وأدخلـــت الخدمــة لتؤدي 

مهـامت مختلفـة. 
وقــال الصــواغ إن املجموعــة بصــدد زيــادة 
حجــم أســطولها، إضافــة إىل زيــــادة عــدد 
املرشــدين البحريــني واملهندســني والربابنــة، 
ــة إىل  ــام املوكلــ ــرثة املهــ ــل ك ــك يف ظــ وذلــ
املجموعــــة، مثـــل إضــافــــة مناطــــق عمــل 
جديــدة لعمليــات مكافحــة التلــوث البحــري، 
وإدارة العمليــات يف مينــاء الــزور، والعمليــات 
ــات  ــة للصناعــ ــة الكويتيـ ــة بالرشكــ الخاصـــ
البرتوليــة املتكاملـــة »كيبيــك« هنــاك، وتوفــري 
الدعــم اللوجســتي لعمليــات الحفــر البحــري.

ويف هـذا السـياق، عملـت املجموعة باسـتمرار 
عـى تنميـة مواردهـا بحيـث تتـم زيـادة حجم 
أسـطولها، وكذلـك عـدد املرشـدين واملهندسـني 
بـادرت  وقـد  القاطـرات،  وربابنـة  البحريـني 
املجموعـة، بالتعـاون مـع رشكـة ناقـالت النفط 
الخريجـني  مـن  أعـداد  ابتعـاث  إىل  الكويتيـة، 
للدراسـة يف أفضـــل املعاهـــد والكليـــات يف 
بريطانيـــــا، لتخريـــج عـــدد مـــن الضبــاط 
أفضـل  عـى  الحاصلـني  البحريـني  واملهندسـني 
الشهـــادات والخــربات الفنيـــة املتخصصة يف 

املجـال البحـري.

الصواغ يتسلم درعاً من الخرايف

عدنان الخرافي:

ألن  تسعــــى  »هيسكـــو« 
ــي  ــيًا ف ــريكًا أساس ــح ش تصب
ــت 2035« ــة »كوي ــذ رؤي تنفي

ــن  ــّد األول م ــاز يع ــذا اإلنج ه
ــت ــة الكوي ــي دول ــه ف نوع

نــأمــــل  برفــــع مســتوى 
ــاون لتحقيــق المزيــد  التعــ
مــن اإلنجــــازات والطموحات
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ــاص  ــي خ ــوي احتياط ــرىس رح ــت رشاء م ــط الكوي ــة نف ــررت رشك ق

 Catenary Anchor Leg الســطحية  البحريــة  التحميــل  مبرافــق 

Mooring (CALM) Buoy، يتــم تصميمــه وتصنيعــه دون أي تغيــري 

أو تعديــل عــى نظــام املــرايس املعمــول بــه حاليــاً، أو عــى ترتيبــات 

ــات. ــب والتوصي ــام األنابي ــم، أو نظ ــام التحك ــو، أو نظ الرس

ــدرج  ــة تن ــل بحري ــة تحمي ــن محط ــارة ع ــو عب ــوي ه ــرىس الرح وامل

ــاء  ــة إلنش ــي الحاج ــو يلغ ــة، وه ــاء الفردي ــة أدوات اإلرس ــن فئ ضم

بنيــة تحتيــة أكــرب للرســو البحــري، كاملوانــئ وأرصفــة الشــحن وأذرع 

ــري. ــل البح التحمي

وتتألــف األجــزاء الرئيســية للمــرىس الرحــوي مــن هيــكل املــرىس 

ــاع البحــر  ــة بق ــاس 95 ميلليمــرتاً، متصل املــزود بـــ6 ساســل رســو قي

ــن  ــك م ــط)، وكذل ــاوم للضغ ــت وهــو مق ــاء (الجــزء الثاب ــز إرس بركائ

الوصلــة الــدوارة، والرحــى (الجــزء الــدوار)، ونظــام أنابيــب صلــب مــع 

وصلــة أنابيــب وصاممــات ومفاصــل مرنــة، فيــام تســتخدم الخراطيــم 

 ما هو المرسى الرحوي؟

ــطح  ــت س ــة تح ــم املرن ــري، والخراطي ــف الكب ــة ذات التجوي املطاطي

البحــر، والتــي يشــار إليهــا باســم »األنابيــب القامئــة«، لتوصيــل خــط 

ــدن املــرىس. ــب تحــت ســطح البحــر عــرب مشــعب إىل ب األنابي

ــكل)  ــدن (هي ــر ب ــول قط ــي: ط ــرىس فه ــة للم ــات الفني ــا املواصف أم

ــك القاعــدة أو اإلطــار الســفيل) يبلــغ 15.80 مــرت،  املــرىس (مبــا يف ذل

فيــام يصــل ارتفاعــه إىل 11.30 مــرت، وعمــق الغاطــس 3.20 مــرت، بينــام 

ــاً. ــاً مرتي يصــل الــوزن اإلجــاميل إىل 340 طن



دأبت شركة نفط الكويت خالل تاريخها الذي يمتد ألكثر من ثمانية عقود، على المشاركة في معظم المؤتمرات 
من  المزيد  الكتساب  السعي  ذلك  في  ورائدها  والغاز،  النفط  بصناعة  الصلة  ذات  الدولية  واألنشطة  والمعارض 
عرض  عن  فضاًل  وتطبيقها،  العتمادها  المناسبة  والتوجهات  التقنيات  أحدث  على  التعرّف  في  والرغبة  الخبرات، 

تجاربها الرائدة في عدة مجاالت.

ومن هذا المنطلق جاءت مشاركتها، مؤخرًا، في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2019« بوفد ضم 
ومدير  الزويّر،  حمد  الغاز  عمليات  مجموعة  ومدير  البصري،  محمد  واإلعالم  العامة  العالقات  مجموعة  مدير  من  كاًل 

مجموعة العقود عائشة الصليلي، إضافة إلى عدد من رؤساء فرق العمل والموظفين من تخصصات مختلفة. 

وفي إطار فعاليات المؤتمر الذي يعتبر واحدًا من أهم الملتقيات الدولية لرواد صناعة النفط والغاز، قدمت الشركة، 
ممثلة بعدد من المجموعات، تسعة عروض مميّزة، تناولت فيها جوانب مختلفة من عملياتها وأنشطتها، وذلك 

على مدى األيام األربعة التي أقيمت خاللها فعاليات المؤتمر. 

ويتضمن المقال التالي الحديث عن هذه المشاركة، من خالل تلخيص أبرز ما جاء في العروض التسعة.

مشاركة مميزة لنفط الكويت
في »أديبك 2019«

قدمت تسعة عروض تناولت جوانب مختلفة من أنشطتها وعملياتها
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تخطيط واسرتاتيجية
قدمت فــرح عي من مجموعــــة التخطيــط، 
ملحة عامـة عن اسرتاتيجيـــة 2040 الخاصـــة 
بالقــطــــاع النفطـــــي الكويتـــــي، حيــــث 
استعرضــت تصنيـفات الرشكات الثامين التابعة 

ملؤسسة البرتول الكويتيـة من حيث أنشطتها.
ثـم انتقلـــت إىل الحديــــث عـــن طمــــوح 
رشكــــة نفـــط الكويــت وتطلعهـا للمحافظة 
عـى موقعـــها كرشكة رائـــدة عى املستـــوى 
العاملي، ومواصلــة تعزيـزه وتدعيمه، باعتبارها 
متمّيــــزة يف مجـــال االستكشـــاف واإلنتــاج، 
وكذلــك رسالتها التي تهدف لالستـــفادة مـــن 
املـــــوارد الهيدروكربونيــة يف البــالد بأكفـــأ 
صـــورة، عـرب عملـــيات االستكشـاف والتطوير 

واإلنتـاج لضـامن اسـتدامتها.
كــام ســلطت الضــــوء عــى ِقَيــم الرشكـــة 
املتمثلــــة بالنزاهــــة والتمّيــز والشـراكـــــة 
وااللتــزام مبعايــري الصحة والسالمـــــة واألمــــن 
والبيئـــــة، واالبتكـار والعمـــل بـــروح الفريق 

ــة.  ــوارد البرشي ــام باملـ واالهتمـــ
ولّخصــــت فــرح علــي األهـداف االسرتاتيجية 
للرشكــة بالسعــي إىل التمّيز التشغيي وفـــق 
املعايري العامليــة، وإدارة املحفظة االستثامريـــة 
بأكمــل صورة، وتحقيق طاقة إنتاجية مستدامة 
من النفط الخام والغاز غري املصاحب، وتعويض 

االحتياطيات بهـدف استدامة اإلنتاج، واالهتامم 
بالتكنولوجيا ونقــل الخربات لالستفـادة منها يف 

عملية التطوير.
وبّينــت أن مـــن بـني أهـــداف الرشكــة إقرار 
برامـج جديدة لالستكشـاف والتطويـر، وإضافة 
احتياطيـات ثابتة مـــن النفـط والغاز، موضحة 
أن مثـة فرصاً كثـرية يف مجاالت عدة مثل تطوير 
النفـط الثقيـل، وتعزيز اسـتخالص النفط بطرق 
غـري تقليديـة، واالستكشـاف البحـري، وتطويـر 

إنتـاج الغاز غـري املصاحب.

ابتكار وتكنولوجيا
بدورهـا، قدمت مجموعة االبتكار والتكنولوجيا 
عرضــاً مميـزاً من جزأين، قدم الجـزء األول كل 
مـن فـرح السـامل وسـعود السـلمي، واسـتعرضا 
فيه أهمية األبحاث باعتبــار اسـرتاتيجية 2040 
ترّكـــز عـى دور االبتكـــار يف تحقيـق أهدافها 

اإلنتاجية.
وأشـار مقدمـا العـرض إىل أن خريطــة الطريق 
التكنولوجية يف نفط الكويت تؤّســس ملشـاريع 
بحثيـــة سيتـــم تنفيذهـا، بهـــدف التصـــدي 
للتحديـات التـي تواجه أصـول الرشكة يف مجال 
االستكشـاف واإلنتـاج، موضحـني أن املجموعـة 
عكفـــت عـى تنفيـذ جملـــة مـــن املشـاريع 
البحثيـة عرب منصات مختلفة، كمــا تسـعى ألن 

أعضاء الوفد املشارك يف الفعالية

تكـون يف صلـــب نظـام بيئـي جديـد ومبتكـر، 
مـن خــالل عقـد رشاكات بحثيـة مـع الرشكات 

ومعاهـد األبحـاث والهيئـات األكادمييـة.
ولفتا إىل أن مركــز التمّيز يف قطاع االستكشـاف 
واإلنتـاج يضـم نخبـــة مـــن الخـرباء الفنيــني 
الذيـن يسـعون إىل تحديـد وتطبيق املامرسـات 
العامليـة املثـى، فيـام تبـذل املجموعـة جهـوداً 
كبـرية للعمـــل عـى تأسـيس »مركـــز الكويت 

العاملـي ألبحـاث البـرتول«. 
ويف الجـزء الثـاين مـن العــرض، أشـار حســني 
التميمــي إىل أن املجموعـــة مـرّت مبراحــــل 
عديـــدة مـــن التطـور منـذ تأسيسـها يف عـام 
2003 باسـم مجموعـة األبحـاث والتكنولوجيـا، 
وحتـى تغيري اسـمها يف عـام 2019 إىل مجموعة 

والتكنولوجيـا.  االبتـكار 
وتنـــاول التميمـــي األهـــداف االسرتاتيجيــة 
القيمـــة  تعظيـم  يف  واملتمثلـــة  للمجموعـة، 
االسـرتاتيجية للنفـــط، واستغـــالل اإلمكانــات 
املتوافـــرة من الغـــاز، وتنميــة االحتياطيــات 
لكل منهمـــا، والتمّيـز يف األداء، وتعزيز االلتزام 
مبعاييــر الصحـــة والسالمـــة واألمـن والبيئـة، 

واالستفـــادة مــن التكنولوجيـا املتطـورة.
وأوضـح أن مجــاالت اهتمــام املجموعة تشمل 
إنتاجية اآلبار، وحلـــول املعلومـــات، والحفـــر 
واستكامل اآلبار، والطاقــة، والصحـــة والسالمـة، 



والحقول الذكية، وإدارة امليـاه، وتعزيز استخراج 
النفط والغـاز، وتكنولوجيـــا املكامـــن، وإدارة 
معلومات االستكشاف واإلنتاج، والنفـط الثقيل. 

رحلة االستكشاف
مـن جانبـه، اسـتعرض خلـــف عبدالعزيـز من 
مجموعة االستكشــاف، رحلة استكشاف النفط 
التـي انطلقت بكميات تجارية مـــن النفــــط 
ثـــم بدء عمليـــات التصدير وتطور عمليــات 
الحفـر، وصـوالً إىل اكتشـاف النفـط الجـورايس 
يف عـام 1984، وتأسـيس املجموعة عـام 1995، 
واكتشـــاف مكامن جديدة، والسـعي لزيـــادة 

احتياطيات البـــالد.
وأشـار عبدالعزيـز إىل الـدور املنـاط باملجموعة 
بهـــدف التمّيـــز يف عمليـــات االستكشـــاف، 
والتعـاون مـع املجموعـات األخـرى، واسـتغالل 
التكنولوجيـا، إذ تعمـل املجموعــة عـى تطوير 
خريطـــة طريــق تتامشـــى مــع اسرتاتيجيــة 
مؤسسـة البـرتول، وإدارة محفظـة متنوعـة من 

مشـاريع الهيدروكربونـات يف الكويـت.
وتطـــرق للحديـــث عـن أنشطـــة املجموعـة 
وفرقهـا وإنجازاتهـــا، والتـي تّوجتهــا مبـرشوع 
املسـح الزلـزايل ثـاليث األبعـاد لجـون الكويـت، 
والـــذي شمـــل بيئـات مختلفـة مثـل املناطق 
الحريـــة واملـــدن واملنشآت الهيدروكربونية 
والصحـــاري واملـــزارع واملناطــق العسكريــة 
و"السـبخات"، وأدى الكتشـاف النفـط الثقيـل 
التكوينـات  مـن  والعـادي يف عـدد  والخفيـف 

مبناطـق مختلفـة.
وختـــم عبدالعزيـــز حديثـــه بعرض تحديات 
االستكشاف يف الوقـــت الحاضـــر، واملتمثلـــة 
يف الحصـــــول عـى بيانـــات سيزمــية ثالثيـة 
األبعـــاد ومعالجتهـــا، نظـــراً لضحالـــة املياه 
وكـون املنطقـة ذات طبيعـة متقلبـة، الفتـاً إىل 
أنـه مـــن التحديـــات كذلـك عمليــات الحفر 
البحـري، واإلحاطـــة باألنظمـة الجيولوجيــــة 
والجيوفيزيائيــــة للمكامــــن يف التكوينـــات 
العميقة وفهمهـــا، وإجــــراء اختبـــارات عى 
تصميـــم وتحفيــــز واستكمـــال املكامـن غري 
التقليدية، واختبار اآلليــات الخاصــة باملكامن 
ذات الضغـط والحـرارة املرتفعني، والتـي تتمّيز 

بارتفـاع نسـبة ثـاين كربيتيـد الهيدروجني. 

هندسة الحفر
وقدمـت ســارة حيـات مـن مجموعة هندسـة 
الحفـر، عرضـاً تعريفيـاً باملجموعـة اسـتعرضت 
فيـه رؤيتهـا ورسـالتها، باعتبارها تشـكل القلب 
النابـض للرشكـة، وتقـوم بـكل أنشـطة الحفـر 
وإصـالح اآلبـار، فهـي تقــدم املسـاندة والدعم 
الهنـديس للعمليـات التـي تجـري يف املكامـن، 
ويف مجــــال البحــــوث والتكنولوجيا ومعاينة 
اآلبـار والتخطيط والعقود والربامج الرأسـاملية، 
كـام تضطلـع بـدور رئيـي يف تحقيـق أهـداف 
الخطـة اإلنتاجيـة الخاصـة بالرشكـة، متاشـياً مع 
اسـرتاتيجية 2040، مـن خالل اسـتغالل تقنيات 

الحفر الجديـــدة.
وأشــــارت حيـــات إىل أن املجموعــة تواجــه 
تحديـات يف بعـض املشـاريع، مثـل اآلبـار التـي 
تعـود لحقـب قدميـة، وتتمّيـز بارتفـاع الضغـط 
والحـرارة، ويزيـد عمقهـا عـى 20 ألـف قـدم، 
واآلبـار التـي تتمّيـز باختـالف الضغـط الخاليل.

كمـــا تطرقـــت إىل املشاريـــع القامئـة، والتـي 
مجـاالً  يعـد  الـذي  البحـري  الحفـر  يف  تتمثـل 
جديـداً يف عمليـات الرشكـة، ويتوقـع أن يزيـد 
احتياطيـات النفـط والغاز، متحدثـة عن »مركز 
قـرارات الحفـر اآلنيـة«، الذي يسـتخدم أحدث 
التقنيـات والنظـم ومنشـآت االتصـال املتقدمة 
عمليـات  متابعـة  عـى  القـدرة  سـتوفر  التـي 

الحفـر أوالً بـأول.
وأخـرياً هنـاك »مختـرب سوائـــل الحفـر« الـذي 
يدعـم عمليات الحفر، مـــن خــالل التأكد من 
أن مواصفــات سوائــل الحفــر تتوافـــق مــع 

الربنامـج املعتمـــد، وكذلـــك تصميـم أنظمـة 
خاصـة آلبـار محـددة، مـن حيـث نوعيـة طـني 

الحفـر واإلسـمنت.

هندسة املكامن
بدورهـــا، قدمـــت هديـــل عبدالرحيـم مــن 
مجموعـة هندسـة املكامـن، عرضـاً حـول رحلة 
االسـتخالص املحّسـن للنفـط يف الرشكـة، ذكرت 
فيـه أنـه يلعـب دوراً هامـاً يف دعم اسـرتاتيجية 
2040، حيـــث ميثـــل تطبيقـــه فرصـــة كبرية 
للرشكـة، ألنهـا تسـعى لتطويـر البنيـة التحتيـة 

لضـامن تلبيـة التوقعـات الخاصـة باإلنتـاج.
وتناولــت عبدالرحيــم التقنيــات املعتـــادة يف 
تحسني استخـالص النفط، واآلفـــاق املستقبلية 
لها، يف ضوء األعامل السابقــة وخطط املستقبل، 
مؤكـــدة أن املبادرات االسرتاتيجيــة الواضحــة 
هي التي تقود مساعي الرشكــة يف هذا املجال.

وأوضحـــت أن الرشكـــة ترّكـــز عـى عنـرصي 
االسـرتاتيجية والتنظيـم، وعـى دراسـة الجدوى 
اسـتخالص  تحسـني  يف  التجريبيـة  والتصاميـم 
النفـط، وهنـاك عمليـات التشـغيل التي تهدف 
إىل إجــراء التجـــارب واالختبـــارات عى اآلبار 
دعـم  يف  منهـا  واالستفـــادة  النتائـج  ودراسـة 
أهـداف الرشكـة، وبذلـك يـزداد معدل النشـاط 

يف الرشكـة عامـًا بعـد عـام. 
وأشـارت إىل أن خطـــة الرشكـــة الحاليــــة يف 
مجـال االسـتخالص املحّسـن تعتمـد عـى ثالث 
ركائـز، تبدأ باالختيـــار عرب دراســـات الجدوى 
والتصاميـم التجريبيـة، ومن ثـم تحديد الهدف 

مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم محمد البرصي يتحدث يف مقابلة تلفزيونية
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التجـارب،  تسـبق  التـي  األنشـطة  خـالل  مـن 
وصـوالً إىل التنفيـذ، الفتـة إىل أن الخطـة تعتمد 
وسائـــل عديـــدة لتحسـني االسـتخالص، منهـا 
الحـرارة، أو حقـن املـواد الكيميائيـة، أو الغـاز 
القابـل لالمتـزاج، وأوردت أمثلـة عـى تطبيـق 

كل منهـا يف الرشكـة.
وأضافـــت أن هنـاك تحديـات تواجـه تطبيـق 
عمليات االسـتخالص املحّسـن، منهـا جيولوجية 
لجهـــة فهـم أداء املكمـن، وقلـة توافـر مـواد 
الحقـن بسـبب تكلفتهـا املرتفعـة، والتعقيدات 
التـي ينطـــوي عليهـــا حقنهـــا، والنفقـــات 
الرأسامليـــة والتشـغيلية، فيـام قدمـت بعـض 

األداء. لتحسـني  التوصيـات 

تأهيل أسايس
مـن  القديـري  ودانـا  الرشـيدي  أحمـد  وقـدم 
مجموعـة املسانـــدة التجاريـــة عرضـــاً حول 
التأهيـل األويل للـرشكات للحصـول عـى عقـود 
مـن الرشكـة، أشـارا فيـه إىل أن نفـط الكويـت 
تهـدف مـن عمليـة التأهيـل إىل إعـداد قوائـم 
فيهـا  تتوافـر  أن  وتشـرتط  الـرشكات،  بأسـامء 
الخـربة الفنية، واملالءة املاليـة، واملعايري الرفيعة 
يف مجـال الصحــة والسـالمة والبيئـة والجـودة.

فريـــق  خـالل  مـــن  يتـم  ذلـك  أن  وأوضحـا 
عمـل إدارة عالقـــــات املورّديـن، وأن هنـــاك 
التأهيـل  يشملهـــا  وفرعيـة  رئيسيــــة  فئـات 
يف مجـاالت عمـل الرشكــــة املختلفـــة، مثـل 
الحفـر، واملسـاندة الفنيـة، والبحـث واالبتـكار، 
والخدمـات االستشاريــــة، وخدمــــات مراقبة 
اآلبـار، والخدمـــات البحريـة، والجيوفيزيائيـة، 
وتكنولوجيـا املعلومـــات، وخدمـات الفحــص 

والتـآكل والحاميـة، وغـري ذلـك. 
كـام تطــرق العــــرض إىل خطــــوات التأهيل 
الخاصـة بـرشكات املقـاوالت واملصانـع، والتـي 
يجـب أن تلبـي رشوط الرشكـة يف كل املجاالت، 
حيـث تخضـع لعمليـة تقييـم وتدقيـق صارمـة 
قبـل املوافقـة عـى تأهيلهـا، بعـد أن يتـم نرش 
إعالنات بهذا الشــــأن يف الجريــــدة الرسـمية 
وبعـض الصحــف املحليـة والعامليـة املختـارة، 
إضافة إىل صحــــف دول مجلــــس التعـــاون 

لخليجي.  ا

أهمية العقود
بدورهـا، قدمـت مديـرة مجموعـة العقـود يف 
الرشكة عائشـة الصليي، ومعها سبيكة القديري 
مـن املجموعـة، عرضـاً حـول إجـراءات ورشوط 
ومقّومـات التعاقـد، قدمتـا فيه ملحـة عامة عن 
املجموعـة واملسـؤوليات املوكلـة إليهـا، وأهمها 
عمليـة التعاقـد الخاصـة باملشـاريع والخدمات 
وتسهيلــها، عـرب تطويـــر توجيهـــات وتدابـري 
تعتمـــد عـى املامرســـات الدوليــــة وتحليل 

واملخاطر. األسـواق 
وأوضحتا أن املجموعـــة هـــي جهــة التنسيق 
الخاصـة باالتصـاالت مـــع املقاولـني املحتملـني 
قبـل منـح العقـود، حيـــث تســعى لتحسـني 
وتعزيـز منـاذج العقـود املختلفـة، متاشـياً مـع 
التوجهـات العاملية، وتحسـني مشـاركة املقاولني 

املحليـني والعامليـني.
وأنـواع  العطـاءات  العـرض تصنيفـات  وتنـاول 
املناقصات، مثل العطاءات التنافسـية، والتعاقد 
املبـارش مع املصـدر الوحيد الذي يقدم خدمات 
خاصـة ال تتوافـر لدى غـريه، ومناقصات الظرف 

الواحـد، ومناقصـات الظرفني.
وتطــرق العـــرض إىل شـــروط املشاركـــة يف 
مناقصـات الرشكـة املفتوحة واملحـدودة، ليقدم 
 )eBusiness( بعدهـــا تعريفاً ببوابــة نظـــام
الـــذي تتواصـــل الرشكـــة عـربه مـع رشكائهـا 
التجاريـني، وميكنهــم مـــن خاللـــه تقديــــم 
املختلفـة،  الفئـات  يف  األويل  التأهيـل  طلبـات 
واالطـالع عـى التفاصيـل الخاصـة باملناقصـات 
والوثائـق التجاريـة، وتنزيـل وثائـق املناقصـات 

ومواعيدهـا.
بعـد ذلـك، تـم عـرض إحصائيـات عـن العقـود 
التـي وقعتهـا الرشكـة وقيمتهـا، لينتهـي العرض 
ببيان الفـــرص املتاحـــة واملسـتقبلية يف مجال 
العقـود، حيــــث تؤكــــد اسرتاتيجيــــة 2040 
عـى زيـادة إنتـاج النفــط والغـاز مـع ترشـيد 
التكاليـف، وبدء عمليات االستكشـاف البحري، 
وإنشـاء شبكات واسعـــة من خطوط األنابيب، 
والتـزام الرشكـة بتطويـر الـرشكات والصناعـات 
املحلية، مبساندة مــــن الرشكــــات العامليـــة، 
وتدريـب الكـوادر الكويتيـــة، ما يوفـــر الكثري 

من الــفرص.

مشرتيات ومواد
العرض األخري كـــان مـــن نصيـــب مجموعــة 
املشـرتيات وإدارة املـواد، وقدمه عمر جمعـــة 
الــذي تطـــّرق بدايــــة إىل أهـــداف مراقبــة 
املخـزون، ومنهـا التأكـد من توافر املـواد للوفاء 
باحتياجـات عمليـات الرشكـة، والحصـول عـى 
التعاقديـة  االلتزامـات  إطـار  قيمـة، يف  أفضـل 
والتنظيميـة، وضـامن الرضـــا الكامـل للعمالء، 
والسـعي لتحسـني املخـزون، وتحقيـــق تـوازن 
مناســب لتوفري منتجــــات عاليــــة الجـــودة 
للمسـتخدمني النهائيـني، والحفـاظ عـى عوامل 

التكاليف. توفـري 
وتحـدث العـرض عـن أوامـر الرشاء الشـاملة أو 
الدامئـة، التـي تقـي بـأن يوفـر املـورّد السـلع 
والخدمـات بسـعر محدد سـلفاً بصـورة متكررة 
ويف فـرتة زمنيـة محـددة، حيـث بـدأت الرشكة 
العمـل يف هذا اإلطار أوائل عـام 2000 وبعقود 
مدتها ثــــالث سنوات، أو أربـــع إىل خــــمس 
سـنوات يف بعـض الحـاالت، فيـام وصلت نسـبة 
الوفـر يف هـذه العقـود إىل نحـو 60 باملئة حتى 

سـبتمرب املايض.
ومبوجـب أوامر الرشاء برسـم األمانـة )اإليداع(، 
يحصـل املـورّد عـى دفعـات شـهرية بنـاء عـى 
تقريـر اسـتهالك املـواد الـذي تصـــدره الرشكة 
للمجموعـات املختلفـة، وال توجــــد أي قيـود 
عـى طبيعـة املـواد يف هـذا النوع مـن العقود، 
بينـام تأخذ الرشكـة يف اعتبارها مصلحـة املورّد، 
حيـث يتـم اسـتخدام صيـغ محـددة لحسـاب 

األسـعار. تذبذب 
العقـود  هـذه  مزايـا  مـن  بـأن  جمعـة  وأفـاد 
أنهـا تقّلـص املخـزون، وال يتـم دفع األمـوال إال 
مقابـل املـواد املسـتهلكة فقـط، كـام توفر عى 
املـورّد عنـاء التسـويق، وتؤّمن املـواد يف الوقت 
املناسـب، بحيث تجري عمليـات اإلنتاج وتوفري 
االحتياجـات الطارئـة بصـورة سلسـة، وقـد بلغ 

إجـاميل الوفـر يف هـذه العقـود 22 باملئـة.
وخلص العرض إىل مالحظـــة أن نسبـــة الوفر 
يف طلبـــات الرشاء برســـم األمانــة ترتاوح بني 
14 و44 باملئة، بعد إجراء دراسات حالة عى 7 
مجموعات من املواد الكيميائية، ما دفع الرشكة 

لتطبيقها عى أكرب مجموعة من السلع. 



سعيًا منها ليكون لديها كيان متكامل مستقل بدءًا من مرحلة استكشاف النفط واستخراجه إلى مرحلة 
التصدير، وحرصًا على جودة المنتجات التي تصّدرها إلى السوقين المحلي والعالمي، أطلقت شركة نفط 
الكويت مختبر التصدير الخاص بها في يوليو من عام 2005، ويختص بمهمة إصدار شهادة بكفاءة وجودة 
حسب  وذلك  مواقعها،  وبمختلف  للشركة  التابعة  التجميع  مراكز  كافة  من  إنتاجه  يتم  الذي  الخام  النفط 

المعايير والمقاييس الدولية المعترف بها.

ويشّكل مختبر التصدير نقطة النهاية لمرحلة اإلنتاج، ولكنه يعتبر البداية لعمليات التصدير، إذ إن الشهادة 
األخضر  الضوء  تمثل  والجنوبية،  الشمالية  الخزانات  حظائــر  في  الخــام  النفــط  وجودة  بنوعية  الخاصة 
لمطابقته مواصفات النفط الخاص بالتصدير، سواًء إلى داخل الكويت أو خارجها، وهي بمثابة إشارة البدء 

لنقل ملكية الخام من شركة نفط الكويت إلى الشركات والدول األخرى.

وللحديث أكثر عن هذا المختبر، أجرت »الكويتي« لقاًء مع خالد الكندري، وهو كبير الكيميائيين في فريق 
وعمليات  التصدير  لعمليات  المساندة  الخدمات  لمجموعة  التابع  النفط،  لتصدير  والقياس  الحركة  عمل 
البحرية، والذي بات حاليًا المسؤول عن المختبر، بعدما كان سابقًا تحت مظلة فريق عمل عمليات التصدير 

التابع لمجموعة عمليات التصدير.

يُصدر شهادة بمطابقة النفط الخام للمعايير والمقاييس الدولية

مختبر التصدير.. عالمة الجودة في نفط الكويت
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واجهة الرشكة
أشـــار الكنـــدري يف البدايـــة إىل أن مختــــرب 
التصديـر يعتبــر مبثابـة واجهـة رشكــة نفـــط 
الكويـت فيـام يتعلـق بجـــودة ومواصفـــات 
النفـط الخـام، حيـــث يقـوم بإصـدار شـهادة 
بكفـاءة وجـودة النفـــط الخــــام املصـّدر من 
الرشكة، والذي يحمـــل اسـم العالمة التجاريــة 
)KEC( )Kuwait Export Crude(، حسـب 
املعايـري واملقاييــس الدولية املعـرتف بها عاملياً.   
وأضـاف أن املختـرب بـــدأ العمل يف شـهر يوليو 
مــن عـــام 2005، وقبــل ذلــك التاريخ كانت 
الرشكـة تعتمـد نتائـج مختـرب مينـاء األحمـدي 

التابـع لرشكـة البـرتول الوطنيـة الكويتية.
ولفـــت إىل أن إدارة نفط الكويـــت اتخـــذت 
هـذا القـرار حتـى يكـون لهـا كيـان متكامـــل 
وبصفة استقاللية، بدءاً من مرحلة استكشـــاف 
النفط واسـتخراجه، إىل مرحلــة التصدير، ونقل 
ملكيـة النفـط الخـام منها إىل الـرشكات األخرى 

.)Custody Transfer( الداخليـة والخارجيـة

اعتامد دويل
مقارنـة  التصديـر  مختـرب  عمـر  لصغـر  ونظـراً 
باملختـربات التابعـة للرشكــة نفسـها والرشكات 
النفطيـة األخرى، كان ال بـــد مـن إثبات جدارة 
وكفـاءة ودقة نتائجه، لذلـــك كان هناك حرص 
عى أن يحصل املختــرب علـــى شـهادة االعتامد 
الدوليـة، وهـو مـــا حـــدث فعـــاًل، حيث نال 
شـهاديت أيـزو، إحداهـام إدارية، واألخـرى فنية 

وإدارية.
ولقد اهتمت الرشكـــة بشكــل خــاص بكفاءة 
ودقة النتائج الصـــادرة عـــن مختـرب التصدير، 
ووفـرت له أحـــدث األجهزة التـي تعطي نتائج 
دقيقـة ملواصفـات النفـط الخـام، وتتويجاً لهذه 
الجهـود، حصـــل املختـــرب يف عـام 2007 عـى 
شـهادة ISO 9001  الخاصـــة باألمور اإلدارية، 
تبعهـا يف عام 2011 نيل شهــادة كفاءة الجودة 
ISO/IEC 17025  الخاصـــة باألمـــور الفنيـة 
واإلداريـة، وهـي األوىل من نوعها عى مسـتوى 
القطـاع النفطـي الكويتـي، حيـــث تعتـرب أعى 
درجـات االعرتاف الدويل عـى نطاق املختربات.

وباإلضافـة إىل ذلـــك، انضــم مختـرب التصديـر 
يف عـــام 2010 إىل برنامـــج اختبـار الكــفاءة 

التابـــــع   Proficiency Testing Program
 ،ASTM للمنظمــة األمريكيـة لالختبـار واملـواد
والتــي تعتبـــر مـــن أبــرز منظمـــات تطوير 
املعايـري الدوليـة، وينـدرج تحـــت برنامجهـــا 
أكـرث مـن 245 مختـرباً عامليـاً، مـع العلـــم أن 
مختـرب التصديـــر التابع لرشكـــة نفط الكويت 
هـو املختـرب الكويتـي الوحيـد املشـارك يف هـذا 

الربنامـج العاملـي.

دراسات ومساعدة
هـذه اإلنجـازات واالعرتافات الدوليـــة بدقـــة 
النتائـج الصــادرة عـن مخترب التصديـــر عـــى 
امتـداد نحـو 15 سـنة، كان لهـا الـدور الكبــري 
يف كســـب ثقـــة العمــــالء ومؤسسـة البرتول 
الكويتيـة، مـا دفـع األخـرية ألن تتخـذ يف عـام 
للنفـط  التحليـل  بإصـدار شـهادة  قـراراً   2013
الكويـت  بـني  املقسـومة  املنطقـة  يف  الخـام 
 Khafji واململكـة العربيـة السـعودية للمنتجني
Crude و Hout Crude عـن طريـق مختـرب 

التصديـر التابـع لنفـط الكويـت.
كـام أنـه ومنذ إنشـائه، سـاهم مختـرب التصدير 
بالكثـري مـن الدراسـات العلميـة التـي هدفـت 
إىل تحديـد كل مـا يؤثـر عـى مواصفـات النفط 
الخـام املتفـــق عليهـــا عامليـاً، والعمـــل عـى 
تـاليف ذلـك والوصـول إىل مطابقتـه الكاملــــة 

للمواصفـات.
ومتاشياً مـــع هـــدف رشكة نفــط الكويـت يف 
تطويـر ثقافتهـا وتعزيـز صورتهـا، قـدم املختـرب 

ــي  ــواره ف ــدأ مش ــر ب المختب

2005 ويعمــل حاليــًا  عــام 

ــة  ــق الحرك ــة فري ــت مظل تح

والقيــاس لتصديــر النفــط

تــم تكليفــه بمهمــة تصديــر 

النفــط ونقلــه مــن الخزانــات 

إلــى الناقــالت 

الشــهادة الصــــادرة عنـــه 

للنفـــط  تســعير  بمثابــــة 

الخـــام الكويتـــي

ســاهم فــي دراســات علميــة 

ــارج  ــراف خ ــًا ألط ــدم دعم وق

ــت ــط الكوي ــركة نف ش

كبري الكيميائيني خالد الكندري

أشـكاالً مختلفة من الدعم واملسـاعدة لألطراف 
الخارجيـة األخـرى، حيـــث ساعـــد عـدداً من 
املختـربات خـارج النطـاق النفطـي يف الحصـول 
يف  الدوليـة  واالعتـامد  الكفـاءة  شـهادة  عـى 
 ISO/IEC( األمـور الفنيـة والتقنيـة واإلداريـة
17025(، ومنهـا مختـرب وزارة الكهربـاء واملـاء، 
واملختـربات التابعـة لرشكـة الخطـوط الجويـة 

الكويتيـة. 



جودة وسعر
أمـــا عـــن كيفيـــة عمـل املختـرب، فأفـاد بأنـه 
يف  الخـام  النفـط  ومواصفـات  جـودة  يفحـص 
خزانات حظائـــر التصدير الشاملية والجنوبية، 
وذلـك للتأكـد من مطابقتـه للمواصفات املتفق 
عليهـا يف العقـود العامليـة املربمـة بني مؤسسـة 
البـرتول الكويتيـة والـرشكات العامليـة والـدول 
بتصديـر  اإلذن  ُيعطـى  لذلـك  األخـرى، ووفقـاً 
النفـط ونقلـه مـن الخزانات إىل ناقـالت النفط، 
بنـاًء عـى النتائـج املوجـودة بشـهادة كل خزان 

حـدة. علـى 
الخـام  النفـط  سـعر  فـإن  معلـوم،  هـو  وكـام 
الشـهادة  فـإن  وبالتـايل  يعتمـد عـى جودتـه، 
التـي تصـدر عـن مختـرب التصديـر تعتـرب مبثابة 

الكويتـي. الخـام  للنفـط  تسـعري 
التصديـر  وباإلضافـــة إىل ذلـك، يقـوم مختـرب 
بفحـص جـودة النفط الخـام يف جميع الخطوط 
واألنابيـب قبـــل مزجـــه يف مشـعب الخلـط، 
ملعرفـة جـودة ومواصفات النفوط املسـتخرجة 
مـن كافـة مراكـز التجميـع التابعـة لرشكة نفط 
الكويـت قبـل خلطهـا، وذلـك للتنبـه يف حـال 

حــــدوث تغرّي للمواصفـــات يف أي منطقـــة، 
والـذي بـــدوره يؤثـــر عـى مواصفـات النفط 

الكليـة بعــد الخلط.
ويقـوم املختـرب كذلـك بدراسـة املتغـرّيات التي 
تطـرأ عـى مواصفـات النفـط الخـام، كارتفـاع 
نسـبة الكربيـت، والتـي لهـا دور كبـري يف سـعر 

النفـط الخـام.

دراسات فنية
كمـــا يقـــوم املختـرب بتحليـــل النفـط الخـام 
قبـل تصديـره، وذلـك إلعطائـه صفـة رسـمية 
للتصديـر، وهـو مـا يتم بإصدار شـهادة رسـمية 
للتصديـر،  تهيئتـه  عـن كل خـزان نفـط متـت 
باإلضافـة إىل تحليـل كميـات النفـط املوجـودة  
بخـزان التجميـع الـذايت، والـذي يحتـوي عـى 
كميـة مـن النفـط الخـام متثـل كافـة الخزانـات 

املصـّدرة لناقلـة نفـط معينـة. 
ونظــراً لدقــة نتائــج مختــرب التصديــر، باإلضافــة 
إىل حصولـــه عــى شــهادات اعتــامد دوليــة 
تخّولــه إجــراء دراســــات فنيــة لخصائــــص 
النفــط الخــام، فــإن مؤسســة البــرتول الكويتيــة 

وباقــي اإلدارات التابعــة لرشكــة نفــط الكويــت 
تعــّول عليــه يف إجــراء بعـــض الدراســات عــى 
التغــرّيات التــي تطــــرأ عــى النفــط الخــام 

ــي.    الكويت
وأكـد الكنـدري أن املختـرب يحلل جميـع عّينات 
فحـص  إىل  باإلضافـة  الكويتـي،  الخـام  النفـط 
وتحليـل النفـــط الخـــام الكويتي الخفيـــف، 
وهـو مجهـز إىل جانـب ذلـك لتحليـل النفـط 
الخـام الثقيـل، والنفـط الخـام املتوسـط كخطة 

مسـتقبلية. 

برنامج الكفاءة
برنامـج  يف  املشـاركة  بـدأ  املختـرب  أن  وأوضـح 
كفـاءة الجـودة الذي تنظمـه الجمعية األمريكية 
الختبـار املـواد يف شـهر نوفمـرب من عـام 2010، 
الفتـًا إىل أن هـذا الربنامـج يضـم أكـرث مـن 200 
الواليـات  مثـل  العـامل  دول  شـتى  مـن  مختـرب 
وسـنغافورة  وكوريـا  واليابـان  وكنـدا  املتحـدة 

واملكسـيك.
وتتلخـص فكـرة هـذا الربنامج يف إرسـال عّينات 
النفـط الخـام مـن الواليـات املتحـدة إىل كافـة 

الكندري يرشف عى العمل يف املخترب
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املختربات املشـاركة ثــــالث مـــرات يف السـنة، 
تلـك  وتقـوم  أشـهر،  أربعـة  كل  عّينـة  بواقـع 
املختـربات بتحليـل هـــذه العّينـات وإرســـال 
النتائـج إىل الجهـة املختصـة يف الجمعية، وذلك 
للتأكـد مـــن دقتهـا، وقـد أثبـت مختـرب رشكـة 
نفـط الكويـــت جـدارة كبـرية منـذ انضاممـه 
إىل الجمعيـة، حيـــث نجــــح بامتيـاز يف كل 
االختبـارات وال يـزال يحقـق هـذا التمّيـز حتى 

الوقـت الحـايل.

تعاون مفيد
وبشـأن الجهـــات التـي تعـاون معهـا املختـرب 
الكنـدري  قـال  الكويـت،  نفـط  رشكـة  خـارج 
إن املختـرب قـام يف عـام 2013 بتحليـل عّينـات 
 )Hout Crude( و   )Khafji Crude( النفـط 
التابعـة للمنطقـة املقسـومة بني دولـة الكويت 
سـبعة  وملـدة  السـعودية  العربيـة  واململكـة 
البـرتول  مؤسسـة  مـن  بطلـب  وذلـك  أشـهر، 

الكويتيـة، بعـد أن حـاز املختـرب ثقتهـا.
املختـرب فكـرة عامـة  أعطــى  عـام 2017،  ويف 
ملختـربات وزارة الكهربـاء واملـــاء يف الكويـت، 

كفـاءة  شـهادة  عـى  الحصـول  طريقـة  حـول 
جـودة املختـربات )ISO/IEC 17025(، وذلـك 

بنـاًء عـى طلـب مـن الـوزارة.
كـام قام مختـرب التصديـر بالتعاون مـع مختربات 
الخطــوط الجويـــة الكويتيـــة لتسـهيل مهمـة 
ذلـك  وكان  نفسـها،  الشهـــادة  عـى  حصولهـا 
يف عـام 2019، وقـد حصـل ذلـك بعـد زيـارات 
املعنيـني مـن  األشـخاص  قبـــل  مـــن  متعـددة 
الخطـوط الجويـة الكويتيـة، والتي أرسـلت كتاباً 
نفـط  إىل رشكـة  بالشـكر  فيـه  توجهـت  رسـمياً 

خالل تحليل إحدى العينات

الكويت عى حســن التعاون واملسـاعدة القّيمة.
ويف إطــار التطويــر املســتمر، كشــف الكنــدري 
ــل  ــم العم ــداً يت ــاً جدي ــاك مرشوع ــن أن هن ع
الســنوات  يف  النــور  وســريى  حاليــاً،  عليــه 
 ،2024 عــام  يف  األرجــح  وعــى  القادمــة، 
ويتمثــل يف إنشــاء مختــرب جديــد للتصديــر 
ــة،  ــات العاملي ــزة والتقني ــدث األجه ــزّود بأح م
بهــدف تحليــل النفــط الخــام وامليــاه املعالجــة، 
بالفعــل طــرح مــرشوع املختــرب  تــم  وقــد 

الجديــد للمناقصــة مؤخــراً.



عملها،  بإطار  المتعلقة  خاصة  المجاالت،  جميع  في  التفوق  إلى  دائم  بشكل  الكويت  نفـط  شركـة  تسعى 
وبالتالي فإنه من غير المستغرب أن تعمل كل إدارة فيها، سواء على مستوى المديرية أو المجموعة أو فريق 

العمل، على تطوير نفسها وتميز أدائها وتحقيق آفاق جديدة.

وهذه الجهود تتطلب أحيانًا التعاون مع شركاء آخرين من أجل تحقيق النجاح، والمعروف عن الشركة أنها تتميّز 
بدقة اختيار شركائها، ولديها في هذا السياق الكثير من قصص النجاح التي حققتها مع شركات عالمية رائدة 

في مجاالتها.

نتحدث اليوم عن قصص نجاح تحققت مع إحدى أبرز الجهات الشريكة، وهي شركة »شلمبرجير«، والتي ساهم 
التعاون معها في حصد عدة إنجازات وإطالق وتنفيذ مشاريع ضخمة كان لها األثر اإليجابي الكبير في تطوير 

الصناعة النفطية بالكويت.

قصـص النـجـــاح هــذه كانــت أحــد المواضيـــع التــي تمـت مناقشتهــا في ورشــة عمــل عقدتهــــا 
مجموعة الحفر التطويري )1( في الشركة مع  »شلمبرجير«، وتم خاللها استعراض مجاالت التعاون بين الجانبين 

خالل عام 2019، بما في ذلك التحديثات التي أجريت على المشاريع، وجودة الخدمة المقدمة وغير ذلك.

مجلة »الكويتي« كانت هناك واهتمت بتسجيل وعرض قصص النجاح في المقال التالي.

تضمنت عرض قصص النجاح ومناقشة أحدث التقنيات

ورشة عمل الحفر التطويري
مع »شلمبرجير«
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تكنولوجيا ومهارات 
العمـل  ورشـة  أن  البدايـة  يف  نذكـر  أن  بـد  ال 
أقيمـت برعايـة وحضور مديـر مجموعة الحفر 
التطويـري )1( بـدر العازمـي، كـام شـارك فيهـا 
رئيس فريـــق عمــل الحفـر التطويري وإصالح 
اآلبـار )3( ناصــر الربازي، ورئيس فريـــق عمل 
الحفـر التطويـري وإصـــالح اآلبــــار )5( عـي 
الخالـدي، ورئيـس فريق عمل الحفـر التطويري 
وإصـالح اآلبـار )6( عي سـفر، إضافـة إىل مدير 
العمليـات اإلقليمـي لشمـــال الـرشق األوسـط 
للحفــــر يف مجموعــــة »شـلمربجري« دمييـرتي 

كوفامن.
وتـــم خـــالل الورشـة مناقشـة االسـرتاتيجيات 
والتحديـات والتحسـينات والخدمـات، وقصص 
النجـاح املختلفـة بـني الجانبـني، فيـام قدمـت 
»شـلمربجري« عرضـًا حـول أدائهـا يف الفـرتة مـن 
ينايـر حتـى يونيـو 2019، وجـودة الخدمة التي 

قدمتهـا لعمليـات رشكـة نفـط الكويـت.
كـام تناولـت الفعاليـة عـرض تفاصيـل منتجات 
وخدمـات عمليـات الحفـر املقدمـة إىل رشكـة 
والسـالمة  الصحـة  وشـؤون  الكويـت،  نفــط 
والبيئـة، وإحصائيـات األداء التشـغيي، وترقيـة 
مرافــق التشـغيل، وأحــــدث التطــــورات يف 
الرئيسـية  النجـاح  الحفـر، وقصـص  مامرسـات 

التـي لهـــا قيمـــة مضافـــة مثبتـة، وتوصيات 
الحفـر بالتقنيـات الحديثـة يف الفـرتة القادمـة، 
مـن أجـل رفـع مسـتوى أداء الحفـر وكفاءته يف 

رشكـة نفـط الكويـت.
وال شك أن قصص النجاح التي تحققت ساهمت 
يف توفري الكثري من الوقت والجهد والتكلفة عى 
نفط الكويت، كمـــا زّودتها بالعديد من املوارد 
واإلمكانـــات، وذلــك نتيجـــة االستخدام املثري 

لإلعجاب للتكنولوجيا واملهارات.
الفقـرات التاليـة ستسـلط الضوء عـى كل قصة 
التحديـات  عـن  الحديـث  خـالل  مـن  نجـاح، 
التـي واجهتها، والحلـول التي قدمتهـا، والنتائج 

الجيـدة لتنفيذهـا.

تجربة أوىل
قصـة النجـاح األوىل كانت مع »جيوسـفري أتش 
دي«، وهـي أول تجربـة مـــن نوعهـا يف الرشق 
األوسـط، وتـم تنفيذهـا مـع فريق عمـل الحفر 
التطويـري وإصـالح اآلبـار )10( يف رشكـة نفـط 

الكويت.
وتتعلـق التجربة بكيفية رسـم خرائـط املياه يف 
حقـل أم قديـر، وطريقـة تحديد مسـتوى البرئ، 
وتوجيـه القسـم الجانبـي عـى ارتفـاع 3 إىل 5 

أقـدام أسـفل سـطح املكمن.

مدير مجموعة الحفر التطويري )1( بدر العازمي يتحدث خالل الفعالية 

ــة العمـــل شملــــت  ورشـــ
ســاهمت  نجــاح  قصـــص   6
التكلفــــة  تحسيــــن  فــي 
ــدد  ــي ع ــة ف ــز اإلنتاجي وتعزي

ــار ــن اآلب م

نفــط الكويــت و »شــلمبرجير« 
قـامتــــا بتحسيـــن موقــــع 
ــاحات  ــل واألرضيات ومس العم
المـعـــــدات مــــــن أجــــل

 نتـائــج أفضــل

فتــرة التعــاون مــن ينايــــر 
شــهدت   2019 يونيــو  إلــى 
 116 و  بئــــر  رأس   143 حفــر 

قســمًا

وعـن الحلـول، متكنت هذه التقنيـة من تحديد 
تخطيـط امليـاه عـى بعـد 100 قدم، ثـم نوعية 
الطبقـات املختلفـة أثنـاء الحفـر للتعـرف عـى 

خصائـص البرئ.
أمـا بشـأن النتائـج، فقـد سـاعد اعتامدهـا عى 



تعزيـز إنتـاج البـرئ ليبلـغ نحـو 1700 برميـل يف 
اليـوم، مقارنـة مبسـتوى 700 برميـل يوميـاً يف 
الوضـع السـابق، باإلضافة إىل أنـه بات باإلمكان 
إلغاء الحفرة التجريبية يف املسـتقبل باسـتخدام 

التقنية.  هـذه 

تصحيح إسمنتي
بتصحيـح  فتتعلـق  الثانيـة،  النجـاح  أمـا قصـة 
بنـاء  يتـم  كان  التـي   MN-0264 البـرئ  وضـع 
حاجـز إسـمنتي بالقـرب منهـا، وقـد تـم تنفيذ 
التطويـري  الحفـر  عمـل  فريـق  مـع  املـرشوع 

.)4( اآلبـار  وإصـالح 
وتكمـن املسـألة األساسـية يف أنـه أثنـاء حفـر 
قسـم 16 بوصـة يف بـرئ مناقيـش 264، فقـدت 
أدوات الحفـر بالبـرئ، يف الوقـت الـذي تـم ضخ 
العمليـة  كفـاءة هـذه  أن  ولوحـظ  اإلسـمنت، 
املائـل  الحفـر  باعتـامد  الحـل  فـكان  ضعيفـة، 
لالبتعـــاد عـــن األدوات املفقـودة واسـتخدام 
معـدل 2.12 إلنشــاء الزاويـة، وتــم االبتعـــاد 

بنجاح من دون مواجهة أي معوقات.  

كفاءة يف الحفر
وتتعلـــق قصــة النجــاح الثالثــة باستخــدام 
تكنولوجيا »آرترش« للمساعــدة يف أن يكـــون 
الحفــر أكرث كفــاءة ورسعـــة، وتم تنفيذها مع 
فريق عمل الحفر التطويري وإصالح اآلبار )6(.

أمـا ملخـص التجربـة، فهـو أنـه كان مطلوباً أن 

يتـم حفـر قسـم 8.5 بوصـة يف بـرئ الصابريـة 
466، وتـــم استخــــدام األداة املعتـادة وهـي 
موّلـد »جايـرو« الـذي يتـم مـن خاللـه الحفـر 
بـاألدوات املتحركـة، لكـن كانت هنـاك خطورة 
مـن عـدم التمكــن مـن اسـرتداد األدوات، كـام 
أن األداء افتقـد الرسعـة املطلوبـة وعابه البطء، 
فـكان الحـل باعتـامد تكنولوجيا »آرتـرش« التي 
تتميـز بتصميـم أفضـل لـألدوات واسـتخدامها 

بالشـكل الصحيـح.
 48 قدرهـا  زاويـة  بنـاء  ذلـك  نتائـج  وكانـت 
درجـة، ثـم النـزول إىل عمـق 8 درجـات مـن 
دون أي تغيـري يف األدوات، ومـن ثـم النجـاح يف 
الوصـول إىل عمـق 2377 قدمـاً برسعـة كبـرية، 
عمليـة  وخـالل  سـاعة   50 يف  القسـم  وإنجـاز 

حفـر واحـدة فقـط.

من الروضتني إىل بحره
تـم  فقـد  الرابعـة،  النجـاح  قصـة  عـن  وأمـا 
التطويـري  الحفـر  عمـل  فريـق  مـع  تنفيذهـا 
الحفـر  ملجموعـة  التابـع   )5( اآلبـار  وإصـالح 
التطويـري )2(، وذلـك يف حقـل الروضتني، وكان 
هدفهـا األسـايس هـو الرسعـة يف حفر قسـم 16 

بوصـة بواسـطة موّلـد قـوي العـزم.  
أمـا عـن التفاصيـل، فهي أنـه خالل حفر قسـم 
يتـم  كان   ،742 الروضتـني  بـرئ  يف  بوصـة   16
إىل  افتقـر  والـذي  العـادي،  املوّلـد  اسـتخدام 
تأخـري  إىل  أدى  الـذي  األمـر  الالزمـة،  الرسعـة 

العمـل، فلجـــأ املعنيـــون إىل االسـتعانة مبوّلد 
قـوي العـزم، وترافق ذلــك مع اسـتخدام أفضل 
لـألدوات، مـا أسـفر عـن بنـاء زاويـة قدرها 25 
درجـة والحفـاظ عليهـا، وبالتـايل التمكـن مـن 
الحفـر إىل عمـق 4926 قدمـاً مبعـدل نحـو 80 

قدمـاً يف السـاعة. 
وننتقـل مـن حقـــل الروضتـني إىل حقـل بحره 
حيـث تـم تسـجيل قصـــة النجــاح الخامسـة، 
والتـي تم التعاون فيها مــع فريـق عمل الحفر 
مجموعـة  يف   )9( اآلبـار  وإصـالح  التطويـري 

الحفـر التطويـري )2(.
وجـرت أحـداث اإلنجـــاز يف بـرئ بحـره 118، 
حيـث كان يتـم حفر قسـم 12.25 بوصة، وقد 
واجهـت العمليـة بعـض العقبـات حينـام تـم 
التعـاون مـع رشكات أخـرى، فضـاًل عـن وجود 
مخاطـر لفقـدان األدوات أو التصاقهـا بالبـرئ، 
اإلنتـاج،  تأخـري يف  مـن  ذلـك  يرافـق  مـا  مـع 
فتمـت االسـتعانة برشكـــة »شـلمربجري« التـي 
استخدمـــت أداة حفــــر »أوربـت« املتحركة 
بالكامـــل، والتي تعطـــي أفضــــل الحلـــول 
لتصميم األدوات، وكـــان مـــن نتائــج هـــذا 
القســـم يف عمليـة  وتسـليم  التعـاون حفــر 
واحـدة مقارنـة بأربع عمليات يف السـابق، مع 
كفـاءة يف الحفـر وصلـت نسـبتها إىل 88 باملئة 
مقارنـة بنسـبة 40 باملئة سـابقاً، مـا يثبت مرة 
أخـرى أن رشكـة نفـط الكويـت تتعامـل فقـط 

مـع األفضـل يف هـذه الصناعـة.  

العازمي يسلم درعاً تكرميية ملمثل »شلمربجري« عدد من املشاركني يف ورشة العمل
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آرترش من جديد
أمـا قصـــة النجـاح السادســـة واألخـرية التـي 
سـنتحدث عنهـا، فقـد متت مجـدداً باسـتخدام 
تكنولوجيـــا »آرتـرش«، وهـــذه املـــرة للحفـر 
بعـدة اتجاهـات، وتـــم تنفيذهـــا مـع فريـق 
عمـل الحفـر التطويـري وإصـالح اآلبـار )5( يف 

مجموعـة الحفـر التطويـري )2(. 
وكـــان الهـــدف مـن هذه العمليـــة، حفــــر 
بـرئ الروضتـني 747 بعـدة اتجاهــات، يف حـني 
أن العملية املعتادة هـــي حفـــر االتجاه األول 
L0، ثـم الخـروج وحفـر االتجاه الثـاين L1، فتم 
اسـتخدام تكنولوجيـــا »آرتـرش« التـي أعطـت 
فعاليـة للحفـــــر وسـاهمت يف توفـري الوقـت، 
ونتيجـة لذلك تـم حفر البـرئ باالتجاهني بنجاح 

ويف فـرتة قياسـية مل تتجـاوز 12 سـاعة. 

تحسني موقع العمل
قصـص النجـاح التـي ذكرناهـا مل تكـن لتتحقق 
لـوال وجـود تكامـل بـني رشكتـي نفـط الكويـت 
باملثابـرة  فكلتاهـام معروفتـان  و»شـلمربجري«، 
أن  كـام  األداء،  بتحسـني  األمـر  يتعلـق  عندمـا 
الرشكتـني ال تكتفيـان بتقديـم املطلـوب منهـام 
والتمّيـز  للتحسـني  دامئـاً  تسـعيان  بـل  فقـط، 
مـع  عاليـة  مبهـارة  التعامـل  وإىل  والريـادة، 
جميـع التحديـات املهنيـة، وهـو مـا قامتـا بـه 
معـاً لتحسـني وتطويـر موقـع عملهـام الخـاص.

فبدالً من مسـتودع التخزين والركام، تم إنشـاء 
ورشـة، وبدالً من تخزين املعـدات دون فصلها، 
تـم خـالل العمل فصـل املعـدات منـذ البداية، 
بأخـرى  العاديـة  الرافعـات  اسـتبدال  تـم  كـام 
بعملهـا  تقـوم  كانـت  األوىل  أن  مـع  متطـورة، 
بكفـاءة، لكـن ارتـأت الرشكتـان توفـري الوقـت 

والتكلفـة يف هـذا السـياق.
كمــا أنه وبدالً من العمــل عى أرضيـــات غري 
منتظمة، متت إقامة ورشة مخصصة لذلك عى 
إنشاء  تم  وكذلك  الثابتــة،  »إبوكي«  أرضيات 
ساحات واسعة تتضمن مساحة كافية لألدوات 

بدالً من وضعها عى األرفف املحدودة. 

تقنيات جديدة وتحديثات
كـام جـرى خـالل اللقـاء بـني الرشكتـني، والـذي 
تـم فيـه اسـتعراض مجـاالت التعـاون بينهـام، 

عـرض عـدد مـن التقنيـات الحديثـة ومناقشـة 
فائـدة كـــل منهــا، وأهمهـا IriSphere، وهي 
مـن  الجيولوجـي  متّكـن  متقدمـة  تكنولوجيـا 
الوقـوف يف النقطـة املثـى بالبـرئ، كـام تؤهلـه 
البـدء  قبـل  تواجهـه  التـي  التحديـات  ملعرفـة 
بالحفر، وبــذلـــك يتــم تفـــادي أي عقبـــات 

قـد تطـرأ يف املسـتقبل. 
وهـي   ،GyroSphere هـي  الثانيـة  والتقنيـة 
أن  لوحـظ  ولكـن  الواقـع،  ليسـت جديـدة يف 
تحديـث أدوات Gyro توقـف مؤخراً، لذلك تم 
تطويـر هـذه األداة ألخذ القياسـات مرة واحدة 

بـدالً مـن اسـتخدامها بعـد كل قسـم. 
ــي  ــة OptiDrill، الت ــة تقني ــت مناقش ــام مت ك
ــات  ــة لعملي ــر املصاحب ــن املخــاطــ ــل مــ تقل
الحفــر، كمــــا تساهـــم يف الحصــــول عــى 
ــة  ــة الفعلي قياســات اســتباقية، وكشــف الحرك

للهيدروكربونــات يف البــرئ، فضــاًل عــن تحســني 
ــول  ــن الحص ــن م ــالل التمك ــن خ ــا م جودته
عــى الســجالت والبيانــات حــول نوعيــة البــرئ 

ــري. ــت قص ــتقرارها يف وق ــم اس وتقيي

إحصاءات استثنائية
وكان الفتـًا للنظـر، اإلحصاءات االسـتثنائية التي 
تـم الكشـف عنهـا خـالل اللقـاء، والتـي تتعلق 
ببيانـات الحفـر خـالل فـرتة التعـاون املذكـورة 
تختـص  وهـي   ،2019 يونيـو  إىل  ينايـر  مـن 

التطويـري. بالحفـر 
وبلغـة األرقـام، فقـد تـم حفـر 116 قسـاًم يف 
اآلبـار، اسـتغرقت 9410 سـاعات مـن العمـل، 
فضـاًل عـن حفـر 143 رأس برئ، فيام تـم التقاط 
228391 صـورة لتلـك اآلبار لتحليلها ومناقشـة 

فيها. التقـدم 

جانب من الحضور يف الفعالية



يشهد عالمنا المعاصر تطورًا كبيرًا ومتسارعًا في المعلومات، لما لها من أهمية في ازدهار وتقدم المؤسسات 
بمختلف قطاعاتها، حيث بات االهتمام بمصادرها أمرًا أساسيًا وسط الثورة المعلوماتية الهائلة. 

والنظم  التقنيات  يواكب  بشكل  وأقسامها  إداراتها  منظومة  تطوير  إلى  بحاجة  مؤسسة  كل  أن  في  شك  وال 
التكنولوجية الحديثة في مجال عملها، وال بد أن يرتكز هذا التطوير على قاعدة معلوماتية رصينة مستمدة من 
األبحاث والمصادر الموثوق بها التي تعتمدها مراكز أكاديمية ذات خبرة في مجالها، ما يجعل هذا التطوير مبنيًا 

على أسس علمية صحيحة.

ولم تغب هذه الفكرة عن القطاع النفطي الكويتي، الذي عمل على إنشاء مكتبة إلكترونية خاصة به، على 
بالمعلومات  والقطاعات  األقسام  جميع  إمداد  في  أهمية  من  لها  لما  وضروريًا،  ملّحًا  مطلبًا  باتت  أنها  اعتبار 
أي  عن  البحث  عملية  تسهل  الحديثة،  التكنولوجية  بوسائلها  اإللكترونية  المكتبة  إن  إذ  المختلفة،  والبيانات 

معلومة، كما أنها توفر الوقت والجهد.

إداريين في فريق عمل  الجمعة، وهي كبير مراقبين  التقت مجلة »الكويتي« بنهاد  الموضوع،  للتحدث عن هذا 
عمليات تكنولوجيا المعلومات بشركة نفط الكويت، والتي تطرقت إلى كافة الجوانب المتعلقة به، والفوائد 

التي تعود من خالله على العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وكافة الشركات التابعة لها.

تعزّز مكانة مؤسسة البترول وشركاتها وتنّمي مهارات الباحثين

المكتبة اإللكترونية في القطاع النفطي
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مواكبة التقدم
قالت الجمعـــة إن العوامـــل األساسية لتقدم 
بعض  يف  تتمثـــل  نفطــي،  قطاع  أي  وتطــور 
األمور املهمة التي يجـــب مراعاتهـــا والحـرص 
عليهــا، ومنهــــا مواكبـــة التقدم التكنولوجي 
الرسيع يف مجاالت العمل، واالطالع عى كـــم 
هائــــل مــــن املعلومـات، باعتبارها إحــدى 
عــرب  الحديـث  اإللكرتوين  االتـصـــال  واجهات 
الشبكــة العنكبوتية وبرامــج قواعــد البيانات 
املختلفة، باإلضافـــة إىل األبحــاث األكادمييـــة 
العريقة،  للمؤسسات  السابقــــة  والدراســات 
وهذه جميعها تعترب أحد األهداف التي يسعى 
لهذا  النفطي،  القطاع  يف  العاملني  جميع  إليها 
يجــــب أن تكــون هناك مكتبـــة إلكرتونيـــة 
بجمــيع  املعلومـــات  تكنولوجيــــا  يف قســم 

املؤسسات.
وأضافـت أنه من أجل الحرص عى تحقيق هذه 
الغاية، أصبحــت املكتبــة اإللكرتونية يف القطاع 
النفطي هي األكرب من نوعها يف الكويت وتختص 
بالقطاعني النفطــي والطبي، وتضــم الكثري من 
اإلصدارات والكتب والدوريات الرقمية من أهم 
النارشين عى املستوى العاملي، كام تشتمل عى 
العديـــد مـــن مجــــاالت العلم واملعرفة عى 

وذلــك  وتخصصاتهـــا،  فروعهـــــا  اخــتــالف 
ليستفيــد منها الباحث واملستخدم.

ورأت أن التطور التكنولوجي يف عرصنـــا الحايل 
ساهـم كثرياً يف تطــــور املكتبــــة التقليديـة، 
وتحويلهــــا إىل مكتبـة إلكرتونيـــة معاصــرة 
تستخــدم كافـــة أنـــواع التكنولوجيـا الحديثة، 
مـا يساعــد عى تطويـــر ورفـع مستـوى أداء 
العامليــن يف القطاعــات واملؤسسات، وتنميـة 
مهاراتهـــم ومعرفتهـــم بصـــورة سلسة، وهو 
ما ينعكــس إيجاباً عى مواكبة التطور والتقدم، 

وبالتايل منو ونجاح املؤسسة.

وسائط املعلومات
املعلومات  مصـــادر  أن  الجمعــة  وأوضحــت 
عبارة عن الوسائـــط الخاصــــة بهـــا والتـــي 
ُتنشـر إلكرتونيـــاً، وتختــــص مبوضــوع معنّي 
تقوم مبعالجته وتتوجـــه فيـــه إىل فئة محددة 
من القراء، وبالتايل لديهـــا دور كبـيـــر يف دعم 

البحوث العلمية.
املصــادر،  أنــواع هــذه  مــــن  أن  وأضافــت 
الكتــاب اإللكــرتوين الــذي هــو عبــارة عــن 
متثيــل رقمــي للنصــوص املطبوعــة، بحيــث 
ــاز  ــى جهـــ ــه عـــ ــخص قراءتـ ــن ألي ش مُيك

صفحة املكتبة اإللكرتونية عى بوابة الرشكة

أكبـر مكتبـة إلكترونيــة في 

الكويـت تختـص بالقطاعين 

النفطــي والطبــي وتضـم 

إصدارات وكتبًا ودوريات رقمية

تكنولوجيـا  عمليــات  فريــق 

المعلومـات فـي شركة نفط 

مسؤوليـة  يتولـى  الكويــت 

إدارة المكتبة

 Science قاعدة  مصادرها  من 

 Springer للبيانات ودار Direct

للنشر ومنصة Knovel وقاعدة 

Nexis

متوافــرة للقــارئ على مـدار 

الساعة وتتيـح لــه إمكانيــة 

علــى  واالطـــالع  الدخـــول 

محتوياتها مــن أي مــكان



الحاســـوب الشــخيص أو أي جهــاز ذيك، وكذلــك 
ــوزع  ــدر وتـ ــي تص ــة الت ــات اإللكرتوني الدوري
ــة  ــا الحديث ــز مبعلوماته ــت، وتتمي ــرب اإلنرتن ع
وأمانهــا، باإلضافــة إىل إمكانيــة البحــث الرسيع 
فيهـــا وسهولـــة االطـــالع عى املصــادر العلمية 

األخــرى املتعلقــة مبواضيعهــا.

دور حيوي
وأشـارت إىل الـدور الكبـري الـذي تؤديـه املكتبـة 
اإللكرتونية، حيـــث تتحـــمل مسؤوليـــة كبرية 
األقسـام  احتياجـات  جميـع  تلبيـة  يف  تتمثـل 
العاملـة تحـت مظلـــة القطـاع النفطـي، سـواء 
كان الطبـي أو الهندســـي أو اإلداري، ودعمهـا 
مـن  املختلفـة  املعلومـات  مبصـادر  وتزويدهـا 
كتـب إلكرتونيـة ودوريـات وأبحـاث ودراسـات.

ورأت أنـه يجــب علـــى املكتبـة اإللكرتونية أن 
والبحثيـة  األكادمييـة  املؤسسـات  مـع  تتعامـل 
العريقـة، حتـى يكـون مسـتخدمو املكتبـة عـى 
صلـة وثيقـة بأهـم وأحـدث املخرجـات العلمية 

املتطـورة.
مثـل  العلميـة  القطاعـات  يف  أنـه  إىل  وأشـارت 
تكـون  وغريهـام،  والهنـديس  الطبـي  القطـاع 
األبحـاث والدراسـات العلميـة مصدراً أساسـياً يف 
عملهـا، حيـث إن االطـالع عى كل مـا هو جديد 
األبـرز،  السـمة  يشـّكل  املسـتمرة  والتحديثـات 
عـالوة عـى قيمـــة وأهميـة بعـض املعلومـات 
التـي مـن املمكـــن أن توفـــر الجهـد والوقـت 
واملـال، أو تقـي مـن كـوارث مسـتقبلية خطـرية.

تعتــرب  اإللكرتونيــة  املكتبــة  أن  إىل  ولفتــت 
مــن جانــــب آخــــر أداة فعالـــــة ومشجعــــة 
للنــرش العلمــي مــن قبــل الباحثــني والعاملــني 
ــوي  ــة تحت يف رشكات القطــاع النفطــي، فاملكتب
عــى جميــع األدوات والربامــج املســاعدة يف 
العلمــي،  للنــرش  الباحثــني  تنميــة مهــارات 
بــني  الرشكــة  مكانــة  يعــزز  بــدوره  وهــذا 
املؤسســات عــى الصعيديــن املحــي والعاملــي، 
ــة،  ــة اإللكرتوني ــال دور املكتب ــن إغف ــال ميك ف
بــل يجــب دعمهــا بــكل الطــرق، إذ إن تقــدم 
ــز  أي مؤسســة يعتمــد عــى مــدى تطــور مرك

املعلومــات لديهــا، باإلضافــة إىل جعــل عمليــة 
بنــاءة  القطــاع  داخــــل  القــــرار  صناعــــة 
ومتطــورة وترتكــز عــى فكــر علمــي مــدروس.

مرجع طبي
وشـددت عـى أن مـرشوع املكتبـة اإللكرتونيـة 
يف القطـاع النفطـي، يعتـرب مـن أبـرز املشـاريع 
الداعمـة التخاذ القرار والتوعيـة العلمية لجميع 
األقسـام والقطاعـات النفطيـة يف الكويـت، كـام 
البحثيـة  املصـادر  لتوحيـد  مشـرتكة  بيئـة  يعـد 
واإللكرتونيـة للقطـاع النفطـي، وإيجـاد مصـدر 
ومركـز معلومـايت واحـد لجميـع عامليـه، فيـام 
يتعلـق بالبحـث اإللكـرتوين وجمـع املعلومـات 
ألي مشـــروع، مـا يوفـــر الكثـري عـى القطـاع 
النفطـي مـن ناحيـة التكلفـة والوقـت، باإلضافة 
إىل تطويـــر املهـــارات واملستــــوى الوظيفـي 

والعلمـي لـدى جميـع العاملـني. 
وأشــــارت إىل أن املكتبــة اإللكرتونيـة تشـكل 
أهميـة كبرية بالنسـبة للقطاع الطبـي املتمثل يف 
مستشـفى األحمـدي، حيـث إن غالبيـة العاملني 
يف املجـال الطبـي بأمـّس الحاجـة إىل تحديـث 
معلوماتهـم بشـكل مسـتمر، األمر الذي يسـاهم 
يف تطويـر املسـتوى الطبـي بشكــــل عــــام يف 
املستشـفى، وهـذا ما تحققه املكتبـة اإللكرتونية 
بصـورة تلبـي حــاجـــات الكـــوادر الطبيـة من 
دوريـات ومقـاالت وأبحاث من أهم املؤسسـات 

العاملية. األكادمييـة 
وأكـــدت أن املكتبـــة اإللكرتونيـة تعـــد ركيزة 
أساسـية يف عمـل القطـاع الطبـي، حيـث باتـت 
مرجعـاً رئيسـياً لجميـع العاملـني يف املستشـفى، 
مبـا يسـاعد عـى تطويـر املهـارات اإلكلينيكيـة 
والتعليـم  األخطـاء  وتقليـل  القـرارات،  ودعـم 

الطبـي املسـتمر.
التي  البيانات  قواعد  تضم  املكتبة  أن  وأضافت 
توفــر أنســب اإلجراءات والربوتوكوالت الطبية، 
كمــا تحتوي عى آخر التطورات الطبية وتشمل 
التحديــث اليومي بشكـــل مستمـــر يف عــــامل 
األدويــة والوصفات الطبيـــة، فضــاًل عن أحدث 
املعلومات للطاقم املساعــد يف العــيادة، وكذلك 

اقســام األشعــة والصيدلية  العاملني يف  لجميع 
منتظم،  بشكل  والدوريات  الكتب  أحدث  عرب 
ومن أهمها STDX الذي يعمل عى ربط قسم 
األشعة يف مستشفى االحمدي باملصادر العلمية 
العاملية، وذلـــك لرسعـــة التحليل والتشخيص.

تخصصات متنوعة
وشـددت الجمعـة عـى أن املكتبـة اإللكرتونيـة 
تسـاهم  التـي  البيانـات  قواعـد  كذلـك  توفـر 
مثـل  التخصصـات،  مبختلـف  القـرار  اتخـاذ  يف 
الهندسـة املدنية والصناعية، والسـالمة، واإلدارة، 
والعلـوم الحياتيـة، والتـي تحصل عليهـا من أكرب 

دور النـرش العامليـة املتخصصـة.
وأشـارت إىل أن مجموعـة تكنولوجيـا املعلومات 
اإلداريـة تسـعى إىل توفـري ورش عمـل وتدريـب 
لجميع منتسـبي القطـاع النفطـي، وذلك بهدف 
املعلومـات  قواعـد  اسـتخدام  بأهميـة  التوعيـة 
واملكتبـة اإللكرتونيـة، ملـا لها من فائـدة كبرية يف 
تطويـر املهـارات واملسـتوى الوظيفـي والعلمي.

ودعـت املسـؤولني يف القطـاع النفطـي وجميـع 
األقسـام املعنية إىل االسـتفادة من هـذه املكتبة، 
والتواصـل املسـتمر مـع القامئـني عليهـا بالطـرق 
التكنولوجيـة الحديثـة، إلبـداء اآلراء وتزويدهـم 
باملصـادر املعلوماتيـة الروريـة التـي يحتاجهـا 
العاملـون مـن مختلـف التخصصـات، ما يسـمح 
للمكتبـة بتلبيـة متطلبـات املوظفـني يف القطـاع 
واملشـاريع  األعـامل  سالسـة  ويضمـن  النفطـي 

بالرشكة. الخاصـة 

جهد تطويري
وأوضحـت أن فريـق عمـل عمليـات تكنولوجيـا 
املعلومـات برشكـة نفط الكويت، واملسـؤول عن 
إدارة املكتبـة، يسـعى بـكل جهـد لتطويرهـا من 
خـالل إدخـال أنظمـة تكنولوجية حديثـة تخدم 
الباحـث واملسـتخدم، وإضافة مصـادر معلومات 
مـــن نارشيـن ومؤسســـات أكادمييــــة كـربى، 
لتحقيـق غايـات وأهـداف القطـاع النفطـي عى 

كل املسـتويات.
وكشـفت عن أنـه من خالل املكتبـة اإللكرتونية، 
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تـم تذليل الكثري مـن الصعوبات واملعوقات التي 
كانــت تواجـــه املسـتخدم للمكتبـة التقليديـة، 
فاملكتبـة اإللكرتونيـة متوافـرة للقـارئ عى مدار 
السـاعة، كـام تتيـح إمكانيـة دخولها واسـتخدام 
محتوياتهـا مـن أي مـكان ومـن خـالل األجهـزة 
الذكيـة املتاحـة للجميـع، باإلضافـة إىل القـدرة 
عـى البحـث الرسيـع ضمـن مصـادر معلومـات 
عـى  االطـالع  يف  الباحـث  يسـاعد  مـا  واسـعة، 

املتعــددة. املصادر 
وأكدت أن مجموعــة تكنولوجيـــا املعلومــات 
املشرتكة بصدد ربط مرشوع املكتبة اإللكرتونية 
 Unified Learning Management مع نظام
System لتوفري مصادر القراءة اإللكرتونية من 
خالل اإلمكانـات التفاعليــة للبحــث والتعليـم 

اإللكرتوين.

مصادر رائدة
وتحدثـت عـن مصـادر املكتبـة، قائلـة إن مـن 
قواعـد البيانـات الرائـدة التـي متتلكهـا قاعـدة 
مقــــاالت  تعـــرض  والتــي   ،Science Direct
الدوريـات العلميـة، وتنمـو محتوياتهـا مبعـدل 
تقريبـي يبلـــغ نصـــف مليـون سـنوياً، حيـث 
قامـت Elsevier، وهي الجهة النـارشة للقاعدة، 
برقمنـة أكـرب قدر ممكن مـن محتوياتها، وكذلك 

إضافـة مقـاالت قدميـة تعـود إىل عـام 1823.
يقدمـون  املؤلفـني  مـن  العديـد  أن  وأوضحـت 
محتـوًى إضافيـاً مرتبطـاً بالبحـث، مثـل امللفات 
وملفـــــات  بالفيديـــو،  واملصـــورة  الصوتيـة، 
Datasets وغريها مـــن املحتويـات التكميليـة.

وأفـــادت بـــأن مـــن املصــــادر األخـــرى دار 
Springer للنـرش، وهـي تنـرش محتـوى يشـمل 
الكتـب اإللكرتونيـة واملجـالت العلميـة والتقنية 
للمحتـوى  نـارش  أكـرب  ثــاين  وتعتـرب  والطبيــة، 
ناشـــر  والطبـــي وأول  والتكنولوجـي  العلمـي 
عاملـي للكتـب اإللكرتونيـة، فيـام تتيـح منصـة 
Knovel االسـتفادة مـن املحتـوى الهنديس الذي 
تـم التحقـق منه واختيـاره من بني أكـرث املصادر 
مـن  بـه  يتمّيـز  ملـا  للمهندسـني،  بهـا  املوثـوق 
دقـة فائقـة، وكذلك لقاعـدة البيانات الهندسـية 
األكادمييـة التـي تشـمل 28 موضوعـاً هندسـياً.

ومـن املمّيـزات الرئيسـية لهـذه القاعـدة أيضـاً، 
اسـتخدام املحتـوى الهنـديس بشـكل تفاعي مع 

املعـادالت والجـداول والبيانـات األخـرى.
باإلضافــة إىل ذلــك، تحتــوي املكتبــة عــى قاعدة 
  Lexis Nexis التــي تتبــع مجموعــــة Nexis
للنشـــــر، واملتخصصــــة يف القونــــني واملســائل 
الحقوقيــة، إىل جانـــــب إمكانيــــة االطــالع عى 
ــا والترشيعــات وغريهــا مــن املعلومــات  القضاي

القانونيــة، فضــاًل عــن الصحــف والدوريــات 
ــر  ــي، والتقاريـ ــي واإلذاعـــ ــث التلفزيونــ والب
واملعلومــات  الــرشكات  ودليــل  واملدّونــات، 

ــة.  املالي

إدارة وهندسة
وقالـت إن قاعـدة Emerald تعتـرب مـن أهـم 
القواعـد املعلوماتيـة العامليـة املتخصصـة مبجال 
اإلدارة، وتضــم مـا يزيـد عـى 120 ألـف مقالـة 
منشـورة يف أكـرث مـن 348 دوريـة علميـة، كـام 
تشـمل سالسل كتــب يصل عددها ألكرث من 90 
سلسـلة يف تخصـص اإلدارة واألعـامل واالقتصاد.

أمـــا يف الجانـــب الهندســـي، فتعتـرب القاعـدة 
الرقمية IEEE مصـدراً قويـاً الكتشـاف املحتوى 
العلمـي والتقني والوصول إليـه، وهي ُتنرش من 
قبل معهـد مهنــديس الكهربــاء واإللكرتونيـات 
ورشكائهـم بالنـرش، وتتيـح الوصـول إىل أكـرث من 
ثالثـة ماليـني وثيقـة ومسـتند مـن املنشـورات 
العامليـة املستشـهد بهـا يف الهندسـة الكهربائيـة 
فيـام  واإللكرتونيـــات،  الحاسبــــات  وعلــــوم 
متثـل EBSCO قاعـدة بيانات رائـدة يف مجالها، 
حيث تـــزود املكتبــــات واملؤسســات بالكتب 
اإللكرتونيـة )eBook( عـرب أكـرث مـن 300 ألـف 

كتـاب إلكـرتوين وصويت.



ال شك أن الكثيرين منا يحبون سماع أو قراءة قصص النجاح والكفاح في الحياة العملية، واالستفادة من أفكار 
أشخاص خاضوا تجارب معينة، وكذلك التعرف على التحديات والصعوبات التي واجهتهم، وكيف استطاعوا 

التغلب عليها والوصول إلى أهدافهم.

فقصص النجاح هذه تحمل في طياتها طاقة هائلة تمدنا بالقوة والصبر،  وتحّفزنا على المضي قدمًا والتغلب 
التعرّف  تأثيرًا قويًا في رسم خططنا وتوجهاتنا، فتلهمنا وتنير بصائرنا من خالل  أن لها  المعوقات، كما  على 
على تجارب الناجحين الذين سبقونا واالقتداء بهم، لذلك نجدها منتشرة كثيرًا في أحاديث الناس، ونشاهدها 

أحيانًا في األفالم أو نقرؤها في الروايات.

ونالحظ في تلك القصص أن معظم أبطالها من العلماء الذين كافحوا وواجهوا الكثير من الرفض ألفكارهم، 
إلقناع  جهدًا  يبذلوا  أن  جديد  بحث  بأي  البدء  قبل  عليهم  فكان  والنفسي،  المادي  الدعم  قلة  من  عانوا  كما 

المعنيين بفائدته وجدواه.

اهتمامنا بهذا الموضوع مناسبته أن وحدة التدريب والتطوير في مجموعة االستكشاف بشركة نفط الكويت، 
أطلقت مؤخرًا مبادرة تحت اسم GeoEng Exploration Club أو نادي المهندسين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، 
مجالهم  في  كأيقونات  عالميًا  مصنفين  ألشخاص  النجاح  قصص  على  الضوء  تلقي  دورية  جلسات  تتضمن 

العلمي، سنتعرف على تفاصيلها في التحقيق التالي.

أطلقتها وحدة التدريب والتطوير بمجموعة االستكشاف

لعرض قصص النجاح الُملهمة 

مبادرة نادي المهندسين والجيولوجيين 
والجيوفيزيائيين 
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هدف ودعم
يف البدايــــة يتوجـــب علينـــا أن نذكــــر أن 
هـذه املبـادرة تحظـى برعايـــة ودعـــم مديـر 
مجموعـة االستكشـاف محمـد دواس العجمي، 
ويقـوم املشاركـــون خاللهـــا، مـن املهندسـني 
والجيولوجيـني والجيوفيزيائيني، بتقديم عروض 
يتطرقـون فيهـا إىل بعـض الكتب التـي تتحدث 
عـن قصـص النجـاح عى مسـتوى العـامل، والتي 
لها عالقة بعلوم األرض والهندسـة والجيولوجيا.

وتهـــدف هـــذه املبــــادرة التـــي تقـام عى 
جلسـات دورية، إىل حــث وتشـجيع املهندسني 
والجيولوجيـني يف املجموعــــة عـى املثابـــرة 
واملـي قدمـًا، كـام تـأيت يف إطـار تنفيذ سياسـة 
الرشكـة بتدريـب وتطويــر العاملـني فيهـا عـى 
الصعيديـن الفنـي والشخصـــي، سـعياً للمزيد 
مـن رفع كفاءتهم، من حيــث التفكري اإلبداعي 

والتعـاون بـني املوظفني.

فكرة تطورت لفعالية 
بـــدأ نـــادي GeoEng Exploration بفكـرة 
مطروحـــة تطـــورت لفعاليـة حقيقيـة بجهود 
خمســـة موظفني كويتيني متميزيــــن مـــــن 
تخصصـات مختلفـة، وقـد يبـدو هـذا التجمـع 
بسـيطاً يف فكرته، لكنه يحمل قيـاًم وأهدافاً لها 
معـاٍن كثـرية، فعند اجتامع املهندسـني املبتدئني 

وزمالئهـم ذوي الخـربة يف مـكاٍن واحـد، تنشـأ 
تلقائيـاً عالقـة وطيـدة يرافقهـا شـعور باالنتامء 
ملجموعـة أكرب، ما يدفعهم لبـذل املزيد وزيادة 
الرغبـة يف التعلـم، كـام يوفـر لهـم ذلـك أرضية 
واملعلومـات  الخـربات  مـن  لالسـتفادة  خصبـة 
والتجـارب، إىل جانـب تبـادل القصـص مـع من 

سـبقوهم يف هـذا الـدرب.
وباإلضـافــة إىل ذلـــك، يكتســب املشاركـــون 
الفائدة مـن القراءة، ما يساهم يف زيادة الرتكيز 
وتنشيــط العقــل، حيـــث إن اإلملــام بقصص 
العلـامء وتجاربهــم، يضيف الكثري من املعرفة 

ألي شخص ويساعد يف مواجهته للصعاب.

خالل الفعالية األوىل للنادي

تقديـم  تتضمـن  المبـــادرة 

والجيولوجييـن  المهندسـين 

لعـروض عـن بعـض الكتـب 

النجاح التـي تتنـاول قصـص 

النـادي بـدأ بفكـرة مطروحـة 

تطــورت لفعاليــة حقيقيـة 

بجهــود خمســـة موظفيـن 

مـــن  متميزيـــن  كويتييــن 

تخصصــات مختلفـــة

أقيمـت   2019 نوفمبــر  فـي 

الفعاليـة األولـــى للنـــادي 

الثانية فـــي  فيمـا سـتنظم 

2020 فبرايـر 

يتم في كل مرة اختيار خمسة 

أشخــاص لتقديـم العـروض 

التي تلخــص مــا قـرأوه من 

قصص نجاح وكفاح

رئيس وحدة التدريب والتطوير غادة أحمد



مرة كل شهرين
تنظـم وحـدة التدريـب والتطويـر يف مجموعـة 
االستكشـاف هـذه الفعاليـة بواقـع مـرة واحـدة 
كل شـهرين أو ثالثـة، بحسـب مـا يسـمح وقـت 
وُيفتـح  واملسـؤولني،  املوظفـني  عمـل  وظـروف 
مـن خاللها باب املشـاركة لجميـع موظفي رشكة 
نفـط الكويـت دون اسـتثناء، حيـث يتـم يف كل 
مـرة اختيـار خمسـة أشـخاص لتقديـم العـروض 
التـي تلخـص مـا قرأوه مـن قصص نجـاح وكفاح 
ثـم اسـتخالص  يف كتـبٍ مـن اختيارهـم، ومـن 
بصـورة  وتقدميهـا  القصـص،  هـذه  مـن  القيـم 
جذابـة والفتـة، بحيث تثبت يف أذهـان الحضور.

وبعــد انتهــاء العــروض املقدمــــة مــــن قبــــل 
ــار أفضــــل  ــا واختيــ املشــاركني، يتـــم تقييمهــ
عــرض، مــع تكريــم مقدمــه مــن قبــل مجموعــة 

االستكشــاف.

فعالية أوىل
يف نوفمـرب 2019، أقيمـت الفعالية األوىل لنادي 
GeoEng Exploration، وذلـك بحضور رئيس 
فريـق عمـل عمليـات االستكشـاف باإلنابة بدر 
العجمـي، ورئيـس وحـدة التدريـب والتطويـر 
غـادة أحمـد، حيـث قـام كل مـن سـيد محمـد 
بهبهـاين، ومنـرية العـويض، وعائشـــة عبداللـه، 
وهاجـــر الـــوزان، ويوســـف العنـزي بتقديم 
العـروض، والقـــت هـذه الفعالية بشـكٍل عام، 
والعـروض املقدمـة بشـكل خـاٍص، استحسـاناً 

وقبـوالً مـن املهندسـني املبتدئـني الحارضيـن.
وخـالل الفعاليـة، قـدم املشـاركون عروضـاً عن 
العديـد مــن الكتـــب املمّيـــزة التـي تناولـت 

قصـــص النجــاح امُللهمـــة وحــازت إعجــاب 
القّيمـة، كتـاب  الكتـب  الحضـور، ومـن هـذه 
 »Heritage of the Petroleum Geologist«
الذي صـــدر سـنة 2003، ويتحـدث عن قصص 
جيولوجيـا  مجـال  يف  البارزيـن  مـن  عاملـًا   43
البـرتول، حيـــث وقـع اختيـار املقدمـني عـى 
ثالثـة علـامء ليسـلطوا الضـوء عـى قصـة نجاح 
وإنجـازات كل منهـم، وبعـد ذلـك يجيبـون عن 
ثالثـة تسـاؤالت، وهـي: مـا أكـرث إنجـاز تفخـر 
بـه؟ ومـا أكـرب إخفـاق تعرضـت له؟ ومـا أفضل 

نصيحـة أو رسـالة توجههـا للقـارئ؟
ويف ختـام العـروض، تـم تقديم رسـائل بسـيطة 
ومختصـــرة مستخلصـــة من قصـــص العلامء 
الثالثـة، ومـن ضمـن الرسـائل التـي تـم ذكرهـا 
أن الفضـول العلمـــي وحـــب املعرفـة صفتان 
أساسـيتان تقـودان كل عالِـم ومستكشـف إىل 
يكـون  أن  ومبتكـر، رشط  جديـد  هـو  مـا  كل 

يكـون  وأن  إليـه،  يصبـو  محـدد  لديـه هـدف 
دقيـق املالحظة فيبحـث ويعيد النظـر فيام قد 
يتغـاىض عنـه ويتجاهله اآلخـرون اعتقاداً منهم 
بعـدم جـدواه، وأن يتشـبث بأفـكاره، باإلضافـة 
إىل عـدم نسـيان فضـل مـن قـدم لـه الدعـم أو 
أي مسـاعدة قـد تعود عليـه بالفائـدة، وإظهار 
أصبـح  مـا  إىل  للوصـول  سـانده  ملـن  االمتنـان 

عليـه مـن خـربة ومعرفـة وتطـور وشـهرة.

تطوير وأفكار
وللتعرّف أكرث عى ظــروف والدة فكرة النادي، 
وإلقــاء الضــوء عى جهـــود وحــدة التدريب 
والتطوير يف مجموعة االستكشاف بالرشكة، كان 
لنا لقاء مع رئيس الوحدة غادة أحمد، السيام أن 
الوحـدة مسؤولة عن عملية التدريب والتطوير 

الخاصة مبوظفي املجموعة.
تقـــول غـــــادة إن فكـرة النـادي هـي إحدى 

عدد من مقدمي العروض

تفاعل إيجايب من الحضور
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كــام ذكرنــا يف نــص املقــال، فقــد تناولــت الفعاليــة األوىل الحديــث 

 Heritage of theعــن قصــص ثاثــة مــن العلــامء املذكوريــن يف كتــاب

Petroleum Geologist أو إرث جيولوجــي البــرتول، والــذي أصــدره 

قســم الشــؤون املهنيــة يف الجمعيــة األمريكيــة لجيولوجيــي البــرتول 

ــا. ــة أوكاهوم ــا يف والي ــة تولس ــا مدين ومقره

ــارلز  ــيكري، وتش ــوراه س ــوب، وديب ــرت ش ــن روب ــاب كل م ــد الكت وأع

ــي. ــارد ناغ ــرتنباخ، وريتش س

أمــا العلــامء الذيــن تنــاول الكتــاب قصصهــم، فبلــغ عددهــم 43 عاملــاً 

ــرت  ــوم – روب ــروس أبلب ــوتز – ب ــب أنش ــوروزو – فيلي ــون أم ــم: ج ه

ــويب  ــوش – ت ــال ب ــت – ريتشــارد بيشــوب – داني ــام باري ــل – ويلي أردي

كارلتــون – رويب كارك – روبــرت كــودري – مــارالن داوين – ويليــام فيرش 

 كتاب وعلماء

– مايــكل فوريســت – جــو فوســرت – أل دبليــو فانكهــاوزر – جيــم غيبــز 

ــويت  ــال هالب ــان – ميش ــدو غوزم ــرت دون – ألفري ــز – روب – رويب غراي

ــون  ــاري جيميس ــون – ه ــور – روي هافينغت ــون جوني ــك هاريس – فران

ــل –  ــرت ميغي ــرز – جــون ماســرتز – روب ــوم ماي ــس – ت – جيمــس لوي

تشــارلز مــول – جيمــس رايــيل – جيمــس روبرتســون – بيــرت روز – جــاك 

ــرت  ــميث – روب ــيتز – دان س ــون س ــميت – ج ــون ش ــانك – هاريس ش

ســنايدر – ليتــون ســتيوارد – راي توماســون – جــاك ثريــت – جــني فــان 

دايــك – راســت والــرت الثالــث – روبــرت فيمــر – ســيندي يلدينــغ.

ــا إىل  ــرق فيه ــامء، تط ــؤالء العل ــن ه ــن كل م ــذة ع ــاب نب ــدم الكت وق

ــة  ــا، وكيفي ــي واجهه ــات الت ــك اإلخفاق ــا، وكذل ــي حققه ــازات الت اإلنج

تخطيهــا والــدروس التــي تعملهــا مــن تجاربــه وعــادت عليــه بالفائــدة.

عمليـات  عمـل  فريـق  العديدة لـدى  األفـكار 
االستكشـاف، بالتعـاون مع املوظفـني املتمّيزين 
مـن باقي فـرق املجموعة، والتـي ال تزال تعمل 
عـى تطويرهـا وتنفيذهـا يف إطار السـعي لرفع 
مؤكـدة  املجـاالت،  العاملـني مبختلــف  كفـاءة 
أن هـذه الفكـرة تلقـى الدعـم التـام مـن مدير 

املجموعـة محمـد دواس العجمـي.
وأشارت إىل أن فكرة تأسيـس هذا النادي جاءت 
نتيجة الحاجــة لتطويــر التفكري اإلبداعي لدى 
املوظفني وجمـــع املتخصصني منهــم، وخاصــة 
املوظفني الشباب، يف منظومــة تساهــم بتعزيز 
التعاون والعالقة فيام بينهـــم، وتدعـــم روح 
العمل الجامعي، وتنمي اإلبداع واالبتكار داخل 

صورة جامعية لفريق العمل الخاص بالنادي

املجموعــة، مبــا يتوافــق مع خطط رشكة نفط 
الكويت لتطوير العنـرص البشــري فيــها ضمن 

إطار اسرتاتيجية 2040.
وأفادت بأن الفعالية األوىل التي تـم تنظيمها يف 
إطار النادي القت استحساناً كبرياً مــن الجميع، 
املوظفني  بيــن  النظري  منقطــع  وأظهرت حامساً 
الفنيني الشباب، ورغبـــة الكثــري منهـم باملشاركة 
الفعالة يف تقديم العروض ومناقشة قصص النجاح 
الفعالية  بانتظار  إنهم  حيث  منها،  واالستفادة 

الثانية التي ستقام خالل شهر فرباير 2020.
املبـادرة يتمثـل  واعتـربت أن نجـــاح هــــذه 
مبشاركــــة كفـــاءات كويتيــــة متميـزة مـــن 
املهندسـني والجيولوجيـني املفعمـني بالحـامس، 

لالطـالع عى تجـارب الناجحني، وكيـف اجتازوا 
النجـاح  قصـص  مـن  واالسـتفادة  الصعوبـات؟ 

التـي يتـم التطـرق إليهـا. 
ويف الختــام، أعربــت غــــادة أحمــــد عــن 
ــات  ــل عملي ــق عمــ ــن فري ــأن يتمك ــا ب أمله
االستكشــــاف مــــن تعميــم هــذه املبــادرة 
ــات  ــة فئ ــمل كاف ــادي ويش ــذا الن ــع ه ليتوس
الشــباب يف الرشكــة، وذلــك بالتعــاون مــع باقي 
فــرق املجموعــة والرشكــة بشــكل عــام، ومــن 
خــالل الكفــاءات الكويتيــة الشــابة، علــاًم بــأن 
ــي  ــاركة باق ــون إىل مش ــادي يطمح ــاء الن أعض
ــأن  ــالء ش ــود إلع ــن يف الجه ــباب املتميزي الش

النــادي يف املســتقبل القريــب.



يمثل العنصر البشري الركيزة األساسية التي تعتمد عليها المؤسسات والكيانات الكبرى في بنائها ونموها 
واألجواء  الظروف  جميع  وتوفير  تطويره،  أجل  من  وسعها  في  ما  أقصى  تبذل  المنطلق  هذا  ومن  وتقدمها، 

المناسبة له، كي يعمل بكل طاقته ويبذل الجهد ويتفانى ويخلص في عمله ويتقنه.

وهذه المؤسسات تدرك جيدًا أهمية االستثمار في العنصر البشري، ودوره في زيادة اإلنتاجية وحصد اإلنجازات 
وتبوئها مرتبة الريادة، ولذلك تعمل جميعها من أجل الوصول إلى تحقيق ما يعرف بالرضا الوظيفي لجميع 

العاملين لديها، وهو الهدف الذي تسعى إليه حثيثًا كي تتمكن من بلوغ مرادها وغايتها.

وفي هذا السياق، يعتبر القطاع النفطي الكويتي عامة، وشركة نفط الكويت خاصة، من الجهات الحريصة 
جدًا على تحقيق هذا الرضا، وقد أنشأ لذلك العديد من اآلليات المختلفة. 

تؤدي  التي  والعوامل  الوظيفي،  الرضا  مفهوم  على  الضوء  »الكويتي«  مجلة  تلقي  التالي،  المقال  وفي 
إليه، وكذلك آثاره اإليجابية على كل من العامل والمؤسسة، فإلى التفاصيل.    

القطاع النفطي الكويتي يعتبر نموذجًا يحتذى في تحقيقه

الرضا الوظيفي.. يحّفز العاملين
ويزيد اإلنتاجية 
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شعور إيجايب
يعـرّف الرضـا الوظيفـي بأنـه الشـعور اإليجـايب 
الـذي يتكـّون عنـد املوظـف بشـكٍل عـام تجاه 
العمـل الذي ميارسـه، بسـبب تلبيـة احتياجاته، 
وتحقيـق رغباتـه يف العمـل، إذ إنـه يعـد أحـد 
التـي  املؤسسـات  ملعظـم  األساسـية  األهـداف 
تسـعى بجديـة مـن أجـل الوصـول إليـه، ملـا له 
مـن دور يف زيـادة إنتاجيـة العـامل وتحفيزهم 
واإلخـالص  وجـه،  بأكمـل  عملهـم  أداء  عـى 

والتفـاين يف البـذل والعطـاء. 

عوامل مساهمة 
يتحقـق رضـا املوظف وشـعوره بالسـعادة وهو 
يــؤدي عمله بكل نشـاط وجدية، عندما تتوافر 
مجموعـة من العوامـــل التي تسـاهم يف جعل 
املوظفـني يشعـــرون بـأن الرشكـة أو املؤسسـة 
التـي يعملـون فيهـــا هـي ملـك لهـم، وبأنهـم 
مسـؤولون عـــن تقدمهـا أو تأخرهـا، ونجاحهـا 
أو فشلهــــا، هـــذا اإلحسـاس الـذي يجعلهـم 
يتخلصـــون مـــن الخـوف والقلـق والضغـوط 
النفسـية، ويعملـون بـكل أريحيـة، فيتجاوزون 
املفهـوم التقليدــي للوظيفـــة ويصلـــــون إىل 
مرحلـة اإلبـداع يف العمل، ومــن تلـك العوامل: 
بيئـة  إن  إذ  للعمـل:  املثـى  الظـروف  توافـر 
العمـل تعتـرب مبثابـة منزل ثـاٍن للموظـف نظراً 

لقضائـه وقتـاً طوياًل فيها يوميـاً، وعند تطويرها 
وتحسـينها يـزداد شـعوره بالرضـا، األمـر الـذي 
ينعكـس إيجاباً عى نفسـيته، وبالتايل إنتاجيته. 
التقـدم والرتقيـات: يعمـل وجود فـرص للتقدم 
والرتقيـات عـى تشـجيع املوظـف لـي يبـذل 
أقـى مـا لديـه مـن جهـد ويدفعـه إىل الجـد 
واالجتهـاد يف عملـــه حتى يرفـــع مـــن أدائه، 
ويسـاهم يف شعـــوره بالرضـــا، عرب اكتســـاب 
مهـارات جديــدة تكـون وسـيلة لحصولـه عـى 

ترقيــة يف عملـه. 
األعبـاء  زيـــادة  إن  األعبـاء واإلجهـاد:  تقليـل 
وكـرثة اإلجهـــاد تؤثـــران سـلباً عـى نفسيـــة 
املوظف مـــا يشعـــره بعــدم الرضـا، ويحدث 
ذلـك غالباً بسـبب سـوء اإلدارة والتنظيم وعدم 
توزيـع مهـام العمـل عـى املوظفني بالتسـاوي، 
مـا ينتـج عنـه تحميـل بعضهـم فـوق طاقتـه 
وقدراتـه، ويـؤدي ذلك بالتايل إىل كـرثة األخطاء 

والجـزاءات. 
االحـرتام املتبادل بني املوظفني: يجب أن يسـود 
الـود واالحـرتام املتبادل العالقـات بني الزمالء يف 
العمـل، ويتحقـق ذلـك مـن خـالل توفـري بيئـة 
عمـل ودّيـة بعيـدة عن العـداءات، ومـن نتائج 
ذلـك زيـادة تركيـز املوظـف وإفـراغ طاقتـه يف 
العمـل واإلنجـاز، مـا يسـاهم يف شـعوره بالرضا 

عـن أدائه. 

نفـــط الكويــــت أولــــت 

العنصـــر البشــــري ُجــــل 

اهتمامهــا ورعايتهــا إليمانهــا 

بــدوره األساســي فــي نموها 

وازدهارهــا  وتقدمهــا 

فــي عــام 2018 أجــرت قيادة 

ــتبيانًا  ــي اس ــاع النفط القط

ــه  ــت نتائجــ ــًا فاقــ خــاصـ

التوقعــــات وأظهـــر مــدى 

الموظفيــن  ارتبــاط  قــوة 

تهم كا بشــر

الذيــن  العاملــون  دراســة: 

يشــعرون بالرضــا الوظيفــي 

زادت إنتاجيتهــم 12 بالمئــة 

بالمئــة   10 تراجعــت  فيمــا 

ــم  ــد غيره عن



العاقـات الجّيـدة مـع املديريـن: إّن املعاملـة 
الحسـنة مـن جانـب املديـر، وشـعور املوظـف 
بوجـود وقـرب مسـؤوله منـه يف حـال الحاجـة 
إليـه ملناقشـة أي أمـور تتعلق بالعمـل، وكذلك 
الثنـــاء علـــى عمله وتشـجيعه ومنحـه الثقة، 
جميعهـا أمـور تسـاهم يف إحساسـه بالسـعادة 

والرضا عــن الوظيفـــة. 
املكافـآت املاليـة: يعتـرب تقديـــم املكافــــآت 
والحوافـز املاليـة للموظفـني كتعبري عـن تقدير 
األداء، مـــن أكـرث وسائـــل التحفيز والتشـجيع 
وبـث روح الحـامس والتنافـس واإلقبـال عـى 
العمـل، مـــا يساهـــم بشكـــل كبري يف رفـــع 

معنوياتهـــم وإحساسـهم بالرضـا الوظيفـي.

آثار عديدة 
الوظيفـي  بالرضـا  العاملـني  عـن شـعور  ينتـج 
عـدد مـن اآلثـار التـي تنعكـس بشـكل إيجـايب 
عـى كـــل مـن املوظـف واملؤسسـة عـى حـٍد 

سـواء وهـي: 

التحفيز:	 
من  والرسور  بالرضا  املوظف  شعور  يلعب 
الوظيفة، دوراً هاماً يف تشجيعــه وتحفيزه 
وزيادة دوافعه نحو العمل واإلنتاج والوصول 
ينعكس  ما  فيه،  واإلبداع  العمل  إتقان  إىل 

إيجاباً عى تقدم مؤسسته وازدهارها.
املشاركة الوظيفية:	 

يقصـد بها مدى مشـاركة الوظيفـة ومكانتها 
الشـعور  عـرب  لديـه،  الشـخصية  الحيـاة  يف 

لها.  باالنتـامء 
االنتامء الوظيفي:	 

يتـم التعبـري عنـه مبواطنـة املوظـف، وذلـك 
عـرب قيامـه بعـدد مـــن السلوكيـــات مثـل 
االلتـزام باملواعيـــد، وتقديـــم االقرتاحـات 
لتطوير العمل، واالهتامم بشـؤون املوظفني 
اآلخريـن وإحساسـه باالنتـامء للمؤسسـة. 

االلتزام:	 
ينعكـــس التـــزام العامـل بالوظيفـة وعدم 
التغّيـب عـن العمـل عـى زيـادة اإلنتاجية. 

رفع األداء الوظيفي:	 
الـذي يعد كـرّدة فعل طبيعيـة إيجابية عى 

مدى شـعور املوظف بالرضا عـن الوظيفة.
الحفاظ عى الصحة:	 

عـى  العمـل  مهـام  توزيـع  يتـم  فعندمـا 
العاملـني بالتسـاوي ينتـج عـن ذلـك تقليـل 
عـى  الحفـاظ  وبالتـايل  العمـل،  ضغـوط 
صحـة املوظـف عـن طريـق تقليـل اإلجهاد 
واإلصابـة بأمـراض القلب والرشايـني، إضافًة 

الفريوسـّية. االلتهابـات  مـن  للوقايـة 
زيادة اإلنتاج:	 

التـي  التجـارب  نتائـج سلسـلة مـن  بّينـت 
أجراهـا اقتصاديـون يف جامعـــة »وارويك« 
يشـعرون  الذيـن  املوظفـني  أن  الربيطانيـة، 
زادت  وظائفهـم  عـن  والرضـا  بالسـعادة 
العـامل  أمـا  باملئـة،  بنسـبة 12  إنتاجيتهـم 
الذيـن ال يشـعرون بالسـعادة والرضـا عـن 
 10 بنسـبة  إنتاجيتهـم  فتقـل  وظائفهـم 
باملئـة، وعليـه يتبـني أن السـعادة والرضا يف 
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العمـل لهـام تأثـريات إيجابيـة كبـرية عـى 
اإلنتاجيـة، فبعـض الرشكات تعطـي اهتامماً 
كبـرياً لدعـم املوظفـني مـن أجـل الحصـول 

عـى إنتاجيـة عاليـة. 
التعاون واإلبداع:	 

يبـدي املوظـف مزيداً من اإلبـداع والتعاون 
عندما يشـعر باإليجابية أثنـاء عمله، وبذلك 
يعمل بشـكل أفضل، ومييل الشـخص إىل أن 
يكـون أكـرث إبداعـاً يف حـل املشـكالت، كـام 
أظهـرت أبحـاث عديدة أن العامل السـعداء 
يكونـون أكـرث تعاونـاً وجدّيـة يف العمل نحو 

تحقيق األهداف املشـرتكة.
الحد من دوران العمل:	 

للرشكـــات  يعتبــر دوران العمـــل مكلفـاً 

وجـه  عـى  الكويـت  نفـط  ورشكـة  الكويتـي،  النفطـي  القطـاع  يعتـرب 

الخصـوص، منوذجـاً يحتـذى بـه لجميـع املؤسسـات والـرشكات يف تحقيق 

الرضـا الوظيفـي لجميـع العاملـني فيـه، حيـث تتوافـر كل العوامـل التـي 

تـؤدي إىل شـعور املوظفـني بالرضـا الكامل وبالسـعادة تجـاه العمل الذي 

ميارسـونه يف جميـع اإلدارات، بـل يصـل هـذا الرضـا إىل اإلحسـاس بقمـة 

الفخـر واالعتـزاز، كونهـم ينتمـون إىل أي مـن رشكات مؤسسـة البـرتول 

الكويتيـة العريقـة والرائـدة.

ويف هـذا اإلطـار، آمنت نفط الكويت تحديداً، وعـى مدى تاريخها العريق، 

بأهميـة العنـر البـرشي ودوره األسـايس يف منوهـا وتقدمهـا وازدهارهـا، 

لذلـك أولتـه ُجـل اهتاممها ورعايتهـا، وحرصت عى تطويـره وتدريبه ورفع 

مسـتوى أدائـه ومهاراتـه العمليـة والعلميـة، وإمـداده بأحـدث الوسـائل 

التكنولوجيـة والتقنيـات الجديـدة يف مجـاالت أعاملهـا كافة.

كـام عملـــت الرشكــــة عـى توفـري جميـــع الظـروف واألجواء املناسـبة 

ملوظفيهـا، وتلبيـة كافـة احتياجاتهـم ورغباتهم، للوصـول إىل تحقيق أعى 

درجـات الرضـا الوظيفـي بينهم عـى مختلـف املسـتويات، وانعكس ذلك 

عـى زيـادة اإلنتـاج وحصد الكثـري من اإلنجـازات واحتالها قمـة الصدارة 

بـني نظرياتهـا مـن الـرشكات عى املسـتوى املحـيل واإلقليمـي والعاملي.

إن أروع صـــور الرضـــا الوظيفـــي تتجى يف كـــم اإلنجـــازات العظيمة 

تـزال  وال  الكويـــت،  نفـــط  رشكـــة  حققتهـــا  التـي  املسـبوقة  وغـري 

وستستمـــر، بسواعـــد أبنائهـا املميزيـن بجميـع درجاتهـم الوظيفيـة، يف 

كل عملياتهـا ومرشوعاتهـا املتعلقـة مبجـاالت عملها، وعى رأسـها تحقيق 

القطاع والشركة نموذجًا

معـــدالت إنتـاج قياسـية مـن النفـط والغـاز، مبـا ينعكـس عـى رخـاء 

وتقـدم البـاد وازدهارهـا.

كـام يتجسـد ذلـك يف حصـد أبنـاء الرشكـة العديـد مـن الجوائـز والدروع 

والشـهادات التقديريـة، تكرميـاً لهـم عـى نبوغهم وإبداعهـم وتفوقهم يف 

مجـاالت عملهـم املختلفـة، وهـذا إن دل فإمنـا يـدل عـى أنهـم يعملـون 

يف بيئـة تسـاعدهم عـى اإلنجـاز واإلبـداع وتقديـم أقـى مـا لديهـم من 

الجهـد والتفـاين يف العمـل. 

وألن األمثلـة كثـرية ومتنوعـة عـى تألـق القطـاع النفطـي يف مجـال الرضـا 

الوظيفـي، وبالتـايل لـن تكفينـا هـذه الصفحـات لتعدادهـا، فإننـا نقـدم يف 

ختـام هـذا املقـال أحد األمثلة الذي ميثـل مؤرشاً ألحد مكّونـات هذا الرضا.

ففـي عـام 2018، أعـدت قيـادة القطـاع، بالتعـاون مـع إحـدى الـرشكات 

االستشـارية العامليـة املعروفـة، اسـتبياناً خاصـاً باالرتبـاط الوظيفي، وكان 

الهـدف منـه التواصـل مـع العاملـني بصـورة مبـارشة، وتوفـري الفرصة لهم 

للتعبـري عـن آرائهـم والتحدث عـن انطباعاتهم حول األمـور ذات األهمية 

نحـو  النفطـي  بالقطـاع  واالنتقـال  للتطـور  الفرصـة  توفـر  والتـي  لهـم، 

مسـتقبل أفضـل ومرشق.

وشــــارك يف االسـتبيان كافـــة العاملـني يف مؤسســـة البرتول الكويتيـــة 

والرشكـــات التابعـة لها، وقـد فاقت نتائجه ما كـــان متوقعاً، حيث أظهر 

مـدى قـوة ارتبـــاط العاملـني برشكاتهم، وتفانيهــم الكبيـــر يف العمـــل، 

الكبـرية يف  ورغبتهـم يف االستمــــرار بتحقيــق اإلنجـازات، ومشـاركتهم 

االقرتاحـات التـي تسـاعد عـى تطويـر العمـل يف إداراتهـم املختلفـة.  

إن  حيـث  صغـرية،  أو  كبـرية  كانـت  سـواًء 
اسـتبدال موظـف مبتـدئ يكّلـف مـا بـني 
30 باملئـة و50 باملئـة مـن الراتـب السـنوي 
لـه، واسـتبدال موظـف متوسـط املسـتوى 
يكّلـف 150 باملئـة، واملوظـف ذو الدرجـة 
العاليـة املتخصص يكّلـف 400 باملئة، وعليه 
يبعـده  بالرضـا  املوظـف  شـعور  أن  يتبـنّي 
عـن التفكـري يف تــرك عملـه، وبالتـايل يوّفـر 
املـال عـى الـرشكات، مـن خـالل انخفـاض 
التكاليـف بشـكل عـام، كام أن األجـر الكايف 
أو زيـادة الراتب سـيجعل املوظفني سـعداء 
وأكـرث رغبـة يف العمـل واإلنتـاج بشـكل أكـرب. 

زيادة املسؤولية:	 
ــام  ــاءة امله ــادة كف ــف زي ــتطيع املوظ يس

ــى  ــادراً ع ــون ق ــا يك ــا عندم ــي أنجزه الت
الشــعور بالرضــا عــن وظيفتــه، فيشــعر 
باملســؤولية امللقـــاة عــى عاتقــه مــن أجــل 
ــا  ــة، م ــرث إنتاجي ــح أك ــه ليصب تحســني عمل
ــرشكات أو  ــدم ال ــاح وتق ــى نج ــاعد ع يس

املؤسســات.
النمو والتقدم يف العمل:	 

تدخل  عندما  الوظيفي  الرضا  نتائج  تظهر 
الرشكة مرشوعاً جديداً أو تنوي رشاء معدات 
جديــدة، بحيــث يعمــل املوظفون الذين 
يشعرون بالرضـــا عــن وظائفهــم بإيجابية 
للمساعــدة يف منـــو الرشكـــة واإلبقاء عى 
الساخطون  املوظفون  يستاء  بينام  نجاحها، 

لذلك، ما يبطئ من إنتاجية الرشكة.



»هذا أنا وهذا ما سأفعل«، شعارٌ قصير يحمل بين كلماته قوًة وأماًل ينشرهما مرٌض خبيث آلم من أصابهم فجعلهم أقوى.

في الرابع من شهر فبراير من كل عام، يتّحد العالم لمواجهة السرطان في اليوم العالمي الذي خصصه االتحاد الدولي 

لمكافحة السرطان، بهدف زيادة الوعي بهذا المرض الخبيث وأنواعه.

وعلى الرغم من تطور الطب والتكنولوجيا، فإن هذا المرض ال يزال يعتبر األكثر حصدًا ألرواح البشر على مستوى العالم، 

لذلك صدرت قوانين دولية ومحلية تمنع استخدام المواد المسرطنة نهائيًا، وتم تسخير اإلمكانات المادية في نشر الوعي 

تقدمت  وقت  في  لهم،  المزيد  تقديم  على  المعنية  الجهات  وحث  المرضى،  لدعم  والمحلي،  الدولي  الصعيدين  على 

األبحاث وتكنولوجيا صناعة األدوية، فتم استغالل ذلك لمساعدة العديد في التغلب على المرض.

مكافحة  منظمات  دعم  في  الدول  أوائل  من  إنها  حيث  السياق،  هذا  في  وسبّاقة  كرائدة  الكويت  دولة  تبرز  وكعادتها، 

األمراض عن طريق التنمية وتطوير البنية التحتية والبحوث والمعامل، سواء في العالمين العربي واإلسالمي أو جميع 

دول العالم، وقد أنشأت مركز الكويت لمكافحة السرطان، والذي تعمل حاليًا على تحديثه وإطالقه بُحلته الجديدة.

شعار »هذا أنا وهذا ما سأفعل« يحمل القوة واألمل

اليوم العالمي للسرطان..
والجهود المتواصلة لمكافحته
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تعريف املرض
الرسطـان مـرض مزمـن وخطـري يصيـب الخاليـا 
ويجعلهـا عدائيـة وهـو نوعان، األول هـو الورم 
الخبيـث حيـث تتكاثـر الخاليـا بشـكل ال ميكن 
التحكـم بـه وتكـون قـادرة عـى غزو األنسـجة 
املجـاورة والتنقـل بينها، أمـا النـوع اآلخـر فهـو 
الـورم الحميـد ويكـون يف مراحـل مبكـرة فـال 
يتمتـع بـأي قـــدرة عـــى االنتقـال إىل الخاليـا 

املجـاورة ويكـون انتشـاره محـدوداً.
وهـذا املـرض ميكنـــه أن يصيـب اإلنسـان يف 
جميـع املراحـل العمريـة، ألن انقسـام الخاليـا 
كـام نعلـم أمر ال بـــد منـه لنمو اإلنسـان، لكن 
مـع تقـدم السـن تزيد فـرص اإلصابة بـه، بينام 

تقـل يف املقابـل فـرص عالجـه.
 

ميثاق باريس
تـم توقيـع ميثـاق باريـس ملكافحـة الرسطـان 
سـنة 2000، ونـص يف حينـه عى دعـم البحوث 
معاملـة  وتحسـني  الرسطـان  مـرض  ومكافحـة 
مـرىض الرسطـان، فضاًل عن إيصـال األدوية لهم 
دون أن يقتـرص ذلـك عـى الـدول املتقدمة، بل 
يشـمل الـدول الناميـة يف إطـار ضـامن حقـوق 

اإلنسان.
وتـم توقيع هـذا امليثاق للضغـط عى الرشكات 
املحتكـرة للعـالج وحقـــوق تصنيـــع األدويـة، 

ورشكات التبـغ، وليكـون داعاًم رئيسـياً لحمالت 
بـني  واملسـاواة  الصارمـة،  والقوانـني  التوعيـة 
النظـر إىل  مـرىض الرسطـان يف الحقـوق، دون 

الديـن أو اللـون أو الجنـس أو العـرق.
ومتـــت تسميـــة هـــذا اليـوم، الـذي يصادف 
الرابـــع مـــن فربايـر، اليـوم العاملـي للرسطان، 
وذلـك تخليـداً لهـذه املبـادئ يف قلـوب وعقول 

لجميع. ا

إحصاءات عاملية
وفقـاً إلحصـاءات منظمـة الصحـة العامليـة يف 
عـام 2015، وصلـــت أعـداد الوفيـات بسـبب 
مـرض الرسطـــان إىل 8 ماليـني حالـــة تقريبـاً، 
مبعـدل حالـــة واحــــدة لـكل 6 حـاالت وفـاة 
مختلفـة عـى مسـتوى العـامل، يف حـني أن 70 
باملئـة منهـا يف دول ناميـة ودول منخفضـة إىل 

الدخـل. متوسـطة 
كـام ورد يف اإلحصائيـة أن أكـرث األنـواع انتشـاراً 
ثـم  الكبـد،  يليـه رسطـان  الرئـة،  هـو رسطـان 
رسطـان القولـون واملسـتقيم ورسطـان املعـدة 

الثـدي. ورسطـان 

إحصاءات محلية
يف عـام 2013، نشـــر مركـز الكويـت ملكافحـة 
الرسطـان إحصائيـة مهمـة، أظهـرت أن إجـاميل 

علــى  تعمــل  الكويــت 
ــدم  ــد متق ــز جدي ــاء مرك إنش
ــع  ــرطان يتوق ــة الس لمكافح
منتصــف  النــور  يبصــر  أن 

الحالــي العــام 

فــي عــام 2013 بلــغ إجمالي 
المصابيــن بمــرض الســرطان 
مــن   2204 الكويــت  فــي 

ــًا ــم 1058 مواطن بينه

وصلــت   2015 عــام  فــي 
أعــداد الوفيــات فــي العالــم 
 8 إلــى  الســرطان  بســبب 
مالييــن بمعــدل حالــة واحــدة 
لــكل 6 حــاالت وفــاة مختلفة

ــس  ــاق باري ــع ميث ــم توقي ت
ــنة  ــرطان س ــة الس لمكافح
2000 ونــص علــى دعــم 
البحــوث وتحســين معاملــة 

ــى المرض

الكويت اهتمت مبكافحة الرسطان 



الكويـت  دولـة  يف  الرسطـان  مبـرض  املصابـني 
تتـوزع عـى 1058 حالـة  بلـغ 2204 حـاالت، 
ملواطنـني كويتيـني )610 سـيدات و448 رجـاًل( 
و1146 حالـة ملقيمني غري كويتيني )562 سـيدة 

و584 رجـاًل(.
وكان رسطـان الربوسـتاتا أكـرث أنـواع هـذا املـرض 
رسطـان  يليـه  الرجـال،  بـني  انتشـاراً  الخبيـث 
القولـون، ثم رسطان الـدم ورسطان الرئة، يف حني 
أنـه لـدى النسـاء، جـاء رسطـان الثـدي باملرتبـة 
األوىل أمـام رسطـــان الغـدة الدرقيـة ورسطـان 
القولـون ورسطـان الرحـــم ورسطـان الليمفومـا.

يف غضـون ذلـــك، أشـارت ميزانيـة املركـز إىل 
أمـراض  لعـالج  املخصصـة  األدويـة  تكلفـة  أن 
الرسطـان للعـام املـايل 2017-2018، بلغـت 23 
مليـون دينـار كويتـي، كمـــا أن قيمـة األجهـزة 
املخصصـة للكشـــف عـن األمـراض الرسطانيـة 
لـدى وزارة الصحـة ومرافقهـــا وصلـت إىل 1.8 

مليـون دينـار كويتـي.
 

محاربة الرسطان عاملياً
طـوال سـنوات الحرب عى الرسطان، تم إنشـاء 
منظمـــات عامليـة غيـــر ربحية لنـرش التوعية 
وتوضيـح مفهوم الرسطــان للجميع، يف محاولة 
لتحقيـق بنـــود ميـــثاق باريـس لعـام 2000، 
أهمهـا الوكالـة الدولية لبحـوث الرسطان، وهي 
تتبـع منظمـة الصحة العاملية، وتضـم 250 عاملاً 

رائـداً ميثلـون أكـرث مـن 40 بلداً حـول العامل.
اتحـاد  هنـاك  املذكـورة،  الوكالـة  إىل  وإضافـة 
السـيطرة الدوليـــة عـى الرسطان الـذي يدعم 
املجتمـع الصحـي ملكافحـة الرسطـان وترسيـع 
البحـوث، فمنـذ عـام 1933 حـرص االتحاد عى 
إقامـة املؤمتـر العاملي للرسطـان الذي يضم أكرث 
مـن ثالثـة آالف مختـص مـن 130 دولة، لبنـاء 
املعرفـة والتواصل وتبـادل املعلومات يف العديد 

مـن املجـاالت ذات الصلـة.
 

دور الكويت
اسـتحقت الكويـت لقـب مركـز اإلنسـانية عـن 
جـدارة، ومل يكـن ذلـك مـن فـراغ، فمنـذ عـام 
البـــالد عـى تعزيـز دورهـا يف  1968 عملـت 
مكافحـة الرسطـــان مـــن خالل تأسـيس مركز 
الكويـت ملكافحـة الرسطـان املكـّون مـن ثالثـة 

مراكـز فرعيـة هـي: مركـز حسـني مـي جمعـة 
للجراحـات التخصصيـة، ومركـز الشـيخة بدرية 
الصبـاح لعـالج األورام، ومركـز فيصـل سـلطان 

بـن عيـى لألشـعة التشـخيصية.
 600 يفـوق  مـا  املذكـورة  املراكـز  يف  ويعمـل 
موظـف مبؤهـالت عالية يف مجـال طب األورام، 
والذين يهدفون لتوفيــــر خدماتهـــم وعلمهم 

ألكـرث مـن ألفـي مريـض بالرسطان سـنوياً.
 

مركز جديد
لكـن جهـود الكويـت يف مكافحة عـدو البرشية 
مل تقـف عنـد هـذا الحـد، حيـث إنهـا تعمـل 
عى إنشــاء مركـــز جديـــد متقـدم يف منطقة 
الصبـاح الصحيـة، والـذي ال يــزال قيد اإلنشـاء 
مربـع  مـرت  ألـف  بــ301  تقـدر  عى مسـاحة 
وبتكلفـة تقـدر بــ173 مليـون دينـار كويتـي، 
ومـن املتوقـع أن يبـرص النور يف منتصـف العام 

الحـايل 2020.
ويتكـــون مركـــز الكويـــت الجديـد ملكافحـة 
الرسطـان مـن مبنيـني، أولهـام رشقـي يتضمـن 
مثانيـــة أدوار، واآلخـــر غـــريب مـن 12 طابقاً، 
ويربـط بينهـام عـدة جسـور وحديقـة خارجية 
ومدخـل خـاص للطـوارئ وآخـر للـزوار وكبـار 
الشـخصيات، يف حـني تبلـغ سـعته 618 رسيـراً.

كـام أن املركـز سـيكون مـزّوداً بأحـدث األجهزة 
الطبيـة والتكنولوجيـا يف هـذا املجـال، باإلضافة 
يف  واملختصـني  األطبـاء  ألفضـل  اسـتقطابه  إىل 
عالجـات الرسطـان محليـاً وعامليـا، كـام تـدرس 
عـايل  مشـغل  وجـود  إمكانيـة  الصحـة  وزارة 
الكفـاءات يف الجانب الفني واإلداري للمرشوع.

 واجبات اجتامعية
ال ميكـــن تسليــط الضـــوء عى الـدور الفّعال 
للمنظـامت العامليـة واملحليـــة دون ذكـر دور 
أفـراد املجتمـع يف نقـل ونـرش التوعيـة، فبينـام 
تسـتحوذ برامـج التواصل االجتامعي عى نسـبة 
كبـرية من االهتامم، نجد أن الناشـطني واملدّونني 
واملتخصصـني عـى أتـم االسـتعداد لإلجابـة عن 

التسـاؤالت ونـرش املقـاالت العلمية.
وهنـــاك مـــن الناشـطني مـن حظـي باهتـامم 
املجتمع وتبنى رسالــة رائعـة، وأبرزهم املقاتلة 
التـي غـرّيت متامـاً  العيـدي  والناشـطة شـيامء 
صـورة مريض الرسطـان يف أذهاننـا، فبدت أكرث 
قـوًة وتأثـرياً وثقًة، ونـرشت تجربتها لنـا لتجعل 
منهـا مصـدر إرادة وعزميـة لنـا جميعـاً، وخالل 
فـرتة عالجهـا حصلـــت عـى اعتـامد منظمـة 
الصحـة العامليـة كأول عضـــو عـريب، وأنشـأت 
موقعـاً عامليـاً للتـربع بالخاليـا الجذعيـة مجانـاً 
وبـدأت  الرسطـان،  مبـرض  املصابـني  لألطفـال 
مـرشوع قبعـــات الشعـــر املستعـــار ألطفـال 
الرسطـان باملجـان، باإلضافــة إىل مشـاركتها يف 

مؤمتـرات ونـدوات عامليـة.

جهود نفط الكويت
لطاملـا حرصـت رشكة نفـط الكويت عـى تأدية 
واجبهـا تجاه املجتمع، فكانت سـّباقة يف تنظيم 
الحمـــالت الدوريــــة للتوعيـة مبـرض رسطـان 
الثـدي، وذلـك يف شـهر أكتوبـر مـن كل عـام، 
ورسطـان الربوسـتاتا يف شـهر نوفمـرب، باإلضافـة 
إىل تنظيـم فعاليـات عديـدة مبختلـف إدارات 
الرشكـــة وخارجهـــا يف املستشفيـــات واملراكز 
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الصحيـــة مـــن أجـــل التعريــف باإلرشادات 
الوقائيـة الخاصـــة مبـــرض الرسطـــان وطـرق 
عالجـه وتقديم االستشـارات املجانيـة، باإلضافة 
إىل النشـاطات الخاصـة باألطفـال لغـرس هـذه 

املبـادئ واملعلومـات القّيمـة يف سـن مبكـرة.
وحرصـت الرشكـة أيضاً عى دعـوة املختصني يف 
هــذا املجـــال مــن أطباء واستشـاريني وناجني 
مـن هـذا املـرض، لتقديـم النـدوات ومشـاركة 
املعلومات املفيــــدة واإلجابــــة عــن أسئــلة 
الحضـور، ومنهـم شـيامء العيـدي التـي تحدثنا 

عنهـا يف الفقرة السـابقة.

دعم نفيس رضوري
إىل جانــب األمل الجسدي، هنـاك أمل نفي يعاين 
منــه املريــض نتيجــة القلق والحيــرة التي يقع 
فيهــا، فهــل عليــــه أن يقاتــل للحياة ويتحمل 
آالم العالج الكيميايئ، أم يستسلم ويوّدع أحبابه؟ 

وهنــا يــأيت دورنــا، نحــن غــري املختصــني واألهــل 
ــن أن  ــام بســيطة ميك ــذ مه ــاء، يف تنفي واألصدق
تســاهم يف تحســن حالــة املريــض النفســية، 
نلخصهــا فيــام يــي، مــع األخــذ باالعتبــار حالــة 
مناعتــه  كانــت  إذا  ومــا  الصحيــة،  املريــض 

ــك: ــمح بذل تس
الحـرص عـى القيـام بكل مـا يجلـب الفرح 	 

والسـعادة لقلـب املريض، كدعـوة األصدقاء 
أو الخـروج ألماكـن يحبها.

فهـم أن مريـــض الرسطـــان مير بتقلبــات 	 
مزاجية ونفسية، وبالتـــايل عـــدم إلزامـــه 
بواجباتـه ومسـؤولياته السابقـــة، فهـو لـه 
الحـق اآلن يف أن يلتفـت لصحتــه وعالجـه.

الحفـاظ عـى خصوصيـة املريـض، فال ميكن 	 
مناقشـة مـا ميـر بـــه مــــن ضعـف وعدم 
القـدرة عى القيـام باألمـور الطبيعية، إن مل 

يرغـب يف ذلك.

عـدم تركه يذهب وحيداً ملواعيد الجلسـات 	 
العالجيـة واملراجعـات، فـال يشء أسـوأ مـن 
شعور الذهاب وحيـــداً إىل املستشفى دون 

مرافق أو مسـاند.
الحـــــرص عى واقــــع أن املريـــض ملتزم 	 

بإرشـــادات الطبيـــب وأخــذ األدوية دون 
جعلـه يشـعر بعبئها.

الجميـع يقــوم بـــدوره، وعلينـــا نحـن أن 	 
نسـاهم بتقديـــم الدعـــم لهـذه املنظامت 
واملؤسسات، فهي ال تهــــدف لجمــع املال 
ألنهـا يف الغالـــب منظامت غـري ربحية، بل 
تسـعى لنـرش الوعـي وثقافـــة التعامل مع 
مريـض الرسطان، وبالتايل فـإن مواجهة مثل 
هـذا املــرض الصعب عـى املريـض تحديداً 
وعـى املجتمـع بصورة عامـة، تتطلب جهداً 

ومثابـرًة مـن كافـة أفراده.

نفط الكويت اهتمت كثرياً بالتوعية باملرض ونظمت عدة حمالت



الذكاء االصطناعي 
مفيد طبيًا

أظهرت دراسة جديدة أن الذكاء االصطناعي قــد يسمـح بتحليل رسيع جداً 
لورم يف الدماغ خالل إخضاع املريض لعملـية جراحــية، ما يساعد الجراحني 

عى العمل بدقة أكرب.
وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون يف جامعة نيويورك، إىل أنه ميكن لألداة 
الباحثني األمريكيني الحسم يف أقل من دقيقتني و30  التي جربها فريق من 
ثانية إن كانت الخاليا املأخوذة من املريض رسطانية أم ال، وذلك يف مقابل 

20 إىل 30 دقيقة مبعدل وسطي يف التحليل العادي. 
وجمع الباحثون بني تقنية تصوير مبتكرة بالليزر وبرمجية حسابــية تستند 
إىل تحليل أكرث من 2.5 مليون صــورة لخزعات، أوضحوا من خاللهــا أنه مع 
هذه األداة، بات الجراحون أفضـل تجهيزاً للمحافظة عى األنسجة السليمة 
واالكتفاء بانتزاع األنسجة التي توغلت إليها الخاليا الرسطانية، مبا يخفض من 

املضاعفات ويعطي نتائج أفضل للمرىض.
من  وغريها  األعصاب  جراحة  يف  وتشخيصها  األورام  رصد  أن  عى  وشددوا 

مجاالت جراحة الرسطانات، أمــر أساســي للقيام باإلجراء الجراحي األنسب، 
موضحني أنه انطالقاً من العينة املأخوذة، يسمح الربنامج بتحديــد نوع الورم 
من بني أنواع رسطانــات الدمــاغ العرشة األكرث شيوعــاً، مــع فعالية موازية 

لفعالية األطباء املختصني. 
وخالل تجربة رسيرية شملت 278 مريضاً مصاباً بورم يف الدماغ، وضع الذكاء 
االصطناعي تشخيصاً صحيحاً يف 94.6 باملئة من الحــاالت، يف مقابــل 93.9 
باملئة للتحليل البرشي، والالفت هو أنه يف كــل املــرات الــتي أخطأ األطباء 
املختصون، متكن الربنامج من إيجاد الجواب الصحيح، بينام يف كل الحاالت 

التي أخطأ فيها الربنامج، أصاب األطباء. 
وقال معدو الدراســة إن أداة كهــذه قــد تحــسن صوابيــة التحليل البرشي 
وتعّوض النقص يف الخـرباء باملناطق التي يكون عددهم فيها قلياًل، مشريين 
إىل تشخيص إصابة نحـو 15.2 مليون شخص بالرسطان سنوياً، يخضع أكرث 

من 80 باملئة منهم لجراحة. 

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« مؤخراً أن قمرها االصطناعي »تيس« 
املطارد للكواكب، رصد كوكباً جديداً بحجم األرض قد تتوافر فيه املياه ألنه 

يقع عى مسافة متوسطة من نجمه.
وأوضحت الوكالة أنه متت تسمية الكوكب »يت أو آي 700 دي«، مشرية إىل 
أنه قريب نسبياً من األرض، إذ يقع عى مسافة مئة سنة ضوئية، عى ما 

أوضحت الوكالة.
ويف هذا السياق، قال مدير دائــرة الفيزياء الفلكية يف »ناسا« بول هريتس إن 
القمر »تيس« مل يرصد الكوكــب يف البداية، إال أن علامء فلك هواة اكتشفوا 
خطأً يف التصنيف منذ البداية، ما سمح بفهم طبيعة الكوكب الفعلية، ثم عاد 

تليسكوب »سبيتزر« الفضايئ ليؤكد االكتشاف بعد ذلك. 
وكانت تليسكوبات أخرى ال سيمــا »كيبلر«، رصدت كواكب أخرى كهذه، 
لكنه أول اكتشاف لقمــر »تيس« الــذي أطلق منذ عامني، ومهمته مراقبة 
جزء من السامء لرصد مرور محتمل لكواكـب أمام نجوم، األمر الذي يتسبب 
برتاجع مؤقت يف بريقها، ويسمح ذلك للقمر باستنتاج وجود كوكب وتقدير 

حجمه ومداره وغري ذلك. 
ونجم »يت أو آي 700 دي« صغري ويشكل نحو 40 باملئة من حجم الشمس 

وكتلتها مع حرارة عى سطحه أقل بالنصف. 

واكتشف »تيس« ثالثة كواكب حول هذا النجم سميت يب وأس ودي، لكن 
وحده األخري يقع يف منطقة قابلة للسكن وهو بحجــم كوكـب األرض تقريباً 
)يزيد عنها بواقع 20 باملئة( ويحصل عى 86 باملئة من الطاقة التي توفرها 

الشمس واألرض. 
ويبقى اآلن معرفة مَم يتشكل الكوكــب، وقــد وضــع الباحثون لذلك مناذج 
الجوي ودرجات  الغالف  يتكّون  مَم  لتوقع  ونوعه  النجم  إىل حجم  استناداً 

الحرارة عى السطح. 
وأشارت »ناسا« إىل أن إحدى عمليات املحاكاة أظهرت كوكباً تغطيه محيطات 
مع غالف جوي كثيف يهيمن عليــه ثاين أكسيد الكربون شبيه مبا كان عليه 
املريخ عندما كان فتياً بحسب افرتاضات العلامء، بينام توقعت محاكاة أخرى 
أن يكون نسخة من األرض من دون محيطات تهب الرياح فيها من الجانب 

الخفي إىل الجانب املضاء.

كوكب جديد في عالمنا
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Yلى J�شجيل هذه الأMداث aي اإUشداراJها, Hهدف K�Jيقها ليع�د إليها الباMث�ن والدارSش�ن.

واأVشحت هذه الأMداث LزAًا eن التراث, وه� eعين ل ين�شب eن الإنج```اRات...
وeادام الإن�شان ه� الذي ي�شنع هذه الأMداث, وه� الذي يكتب التاريخ, aاإن }PاcرI الك�يتيJ z�شجل 

Hهذه اللقطات الم�ش�رJ Iاريخ Jلك الأMداث لتبقى NالدN Iل�د الك�يت.

وفد إعالمي صيني يضم رئيس 
هيئة التحرير لوزارة اإلذاعة 
والتلفزيون، ومدير العالقات 

يف اتحاد الصحافيني، خالل 
زيارة ملعرض الرشكة.

الفنر

مجلد 1983
عدد من العاملني الذين 

خاضوا الدورة الثانية من 
برنامج اإلدارة الوسطى 
يف مقر مؤسسة البرتول 

الكويتية.

جانب من مشاهدي املباراة النهائية للبطولة 
املفتوحة السنوية التاسعة للتنس، والتي 

نظمتها الرشكة عى مالعب مركز الحبارى. 

دخول  قبل  لإلضاءة  الرئيسية  الوسيلة  الفانوس،  أو  بالرساج  كذلك  وُيعرف  الفرن،  كان 
الكهرباء للكويت، وكان يصنع من الحديد أو النحاس أو املعادن الخفيفة، ويصبغ بألوان 
عديدة، أبرزها األزرق لون البحر، وقد شّكل يف املايض الضوء الذي يبدد الظالم، فاقتناه 

األجداد يف الرب والبحر وعملوا عى االعتناء به ألهميته لديهم.




