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قصي ناصر العامر

نكتـب هـذه السـطور وكلنـا فخـر بكــل مـا تـم إنجـازه فـي شـركتنا، سـواء على 

مـدار األعـوام الــ85 التـي مـرت منـذ تأسيسـها، وقـد احتفينـا بتلك الذكـرى في 

شـهر ديسـمبر الماضـي، أو خالل عـام 2019 الذي طوى آخر صفحاته، لنسـتقبل 

عـام 2020 ونحـن يحدونـا األمـل لتحقيـق المزيد مـن اإلنجازات.

إنـه الفخـر بمـا قدمـه المؤسسـون األوائـل وكل مـن تالهـم مـن نخـب تحملت 

عـبء المسـؤولية، وكذلـك العاملـون المتمّيـزون علـى كل المسـتويات، الذيـن 

يبذلـون قصـارى جهدهـم مـن أجـل أن تحافـظ نفـط الكويـت علـى ريادتهـا 

وتفوقهـا فـي مختلـف المجـاالت، ويعملون بجد ونشـاط على تطويرهـا ورقيها، 

هـؤالء المميـزون الذين تولت الشـركة إعدادهـم وتدريبهم على أعلى مسـتوى، 

لتعطـي الكويـت أفضـل العناصـر البشـرية الذيـن يتولـون أسـمى المهمـات في 

دعـم بالدنـا الغاليـة وااللتـزام الدائـم بإعالء شـأنها.

ثمانيـة عقـود ونصـف العقـد هـي عمـر شـركتنا تمثـل تاريـخ أمة، فقد رسـمت 

صـورة الكويـت الحديثة، وسـاعدتها علـى أداء دورها الراقي تجـاه العالم، والذي 

وصلـت مـن خاللـه إلـى تبوؤ مكانـة مركز اإلنسـانية فـي العالم.

وباإلضافـة إلـى اإلنجـازات التي حققتها الشـركة فـي العمليات الفنيـة واإلدارية، 

وفـي مختلـف المجـاالت األخـرى التـي تتضمنهـا أولوياتهـا، فـإن أكثـر مـا يمّيـز 

هـذه الشـركة روح العمـل الجماعـي التـي جعلتها أشـبه بالعائلة الكبيـرة، والتي 

ال تجمـع فقـط العامليـن فيهـا، بل أيضاً أبنـاء المجتمع من حولهـا، حيث تحرص 

نفـط الكويـت دائمـاً علـى أن تتولـى دوراً قياديـاً فـي جميـع القطاعـات بالبالد: 

النفطـي، واالقتصـادي، والمالـي والثقافي واإلنسـاني وغيرها.

ومـن الطبيعـي أن تكـون مدينـة األحمـدي نموذجاً عمـا يمكن أن تقدمه شـركة 

نفـط الكويـت، مـن حيـث التطويـر والبنـاء والتحديـث والمسـاندة، فهـي منـذ 

إنشـائها فـي األربعينيـات علـى يد الشـركة، تواصل النمـو والنهضة بالتـوازي مع 

رقـي وتطـور الشـركة نفسـها، وقد شـهدتا معـاً في الفتـرة األخيـرة، وتحديداً في 

العـام المنتهـي، صفحـات مضيئة في مسـيرة التقدم، من بينها بالنسـبة للشـركة 

توقيـع عقـد االستكشـاف البحـري، والـذي دخلـت بـه عصـراً جديداً بـكل معنى 

الكلمـة، وإطـالق خدمـة النقـل الجـوي والطـوارئ السـريعة لمناطـق العمليات 

البعيدة.

إن كل مـا تقـدم يظهـر كـم كان الماضي جمياًل ومجيداً وسـطرته الشـركة بجهود 

عظيمـة فـي سـجل الكويـت والعالـم، فـي حيـن أن ثقافـة التطويـر التـي باتت 

راسـخة لدينـا، تدفعنـا للسـعي الحثيـث نحو مسـتقبل أكثـر إشـراقاً، ونحن على 

ثقـة بتحقيـق ذلك.  

08

16

22

ماٍض مجيد ومستقبل مشرق



لم يكن من قبيل المصادفة، تأسيس شركة نفط الكويت في شهر ديسمبر الذي يشهد في العادة طي صفحة 
بلد  تاريخ  تمثّل  التي  الشركة  هذه  على  ينطبق  ما  تحديدًا  وهو  جديد،  آخر  الستقبال  واالستعداد  المنتهي  العام 
بأكمله، إذ ارتبط اسمها بشكل راسخ بدولة الكويت، وهي قامت، وال تزال، بدور ريادي في مسيرة نمو وتطور ونهضة 

البالد، وتشكل إحدى دعائمها األساسية.

تم  التي  باإلنجازات  مليئة  صفحات  الكويت  نفط  شركة  سّطرت  تاريخها،  من  ونيّف  الثمانية  العقود  مدى  وعلى 
تسجيلها باسم الكويت، كما رسمت أجمل صورة عن هذه األرض الحبيبة من خالل مساهمتها الكبيرة في دعم 

المجتمع والبيئة وكافة القطاعات المنتجة، وتعاونها مع مختلف جهات الدولة في بناء وتنمية الكويت الحديثة.

وتميّزت الشركة بالقدرة الدائمة على العودة من جديد وبحاٍل أفضل، وهذا ما أثبتته بعد مأساة الغزو وما رافقها من 
أحداث وصلت إلى مستوى الكارثة، لكنها انتفضت مجددًا وأعادت التعمير، وحققت اإلنجاز تلو اآلخر منذ ذلك الحين.

نحتاج إلى الكثير من الصفحات لنسرد الحكاية، لكننا سنكتفي بذكر بعض المحطات التي مرت بها الشركة في 
تاريخها الطويل.

أطفأت في ديسمبر شمعة الـ 85 عامًا

نفط الكويت.. ونكمل المسيرة 



تأسيس وبداية
وكان ذلــك يف ديســمرب مــن عــام 1934، عندمــا 

تــم منــح رشكــة نفــط الكويــت املحــدودة 

الكويــت،  النفــط يف  التنقيــب عــن  امتيــاز 

وذلــك بعدما أسســتها رشكــة النفــط اإلنجليزية 

ــة. ــت األمريكي ــف للزي ــة غال ــة ورشك اإليراني

ومنــذ تأسيســها، حــرص املســؤولون يف الرشكــة 

تضييعــه،  وعــدم  الوقــت  اســتغالل  عــى 

ــد  ــافية بع ــر استكش ــر أول ب ــوا يف حف فنجح

ســنة فقــط، وذلــك يف منطقــة »بحــره«، لينشــأ 

ــم. ــس االس ــروف بنف ــل املع ــا الحق معه

وبعــد أربــع ســنوات، وتحديــداً يف عــام 1938، 

ــذي  ــان ال ــل برق ــط يف حق ــاف النف ــم اكتش ت

حافــظ منــذ ذلــك الوقــت عــى موقعــه الرائــد 

كثــاين أكــرب حقــل نفطــي يف العــامل، حيــث يــأيت 

مبــارشة بعــد حقــل الغــوار الضخــم يف اململكــة 

العربيــة الســعودية.

وتواصلــت الجهــود يف هــذا الســياق خــالل 

ــري يف  ــكل كب ــزت بش ــة، وترك ــنوات الالحق الس

حقــل برقــان الــذي تــم حفــر 8 آبــار إضافيــة 

ــالد. ــبة للب ــداً بالنس ــرشة ج ــت مب ــه، كان في

ــي  ــة الت ــة الثاني لكــن وبســبب الحــرب العاملي

اقرتبــت أحداثهــا مــن املنطقــة حينهــا، توقــف 

ــدأ  ــا، ليب ــن انتهائه ــنة إىل ح ــو س ــل لنح العم

بعدهــا العمــل باملنشــآت املرافقــة، والتــي 

تســاهم يف العمليــات املرتبطــة باإلنتــاج.

تصدير ومدينة
ومــن تلــك املنشــآت، تــم متديــد أول خطــوط 

ــا  ــالت، مب ــط إىل الناق ــل النف ــر لتحمي يف البح

ــر أول شــحنة  ــة تصدي ســاهم يف إنجــاح عملي

ذلــك يف 30  وكان  الخــارج،  إىل  نفــط خــام 

األعــوام  يف  تالهــا   ،1946 عــام  مــن  يونيــو 

ــويب يف  ــف الجن ــاء الرصي ــة إنش ــة الالحق الثالث

مينــاء األحمــدي ومصفــاة ومحطــة للطاقــة 

ــر. ــاه البح ــري مي ــة لتقط ومحط

وألن رؤيــة الرشكــة كانــت ثاقبــة منــذ البدايــة، 

ــع  ــكاز وموق ــن إنشــاء نقطــة ارت ــد م كان ال ب

ــاك  ــون هن ــوب أن يك ــه، أي وج ــالق من لالنط

ــدي  ــة األحم ــاء مدين ــم إنش ــي، فت ــر رئي مق

العمــل  وورش  اإلداريــة  املقــرات  لتضــم 

واملبــاين الســكنية واملرافــق املختلفــة للرشكــة، 

ــام 1949،  ــدي يف ع ــمس األحم ــزوغ ش وكان ب

والتــي اســتمر تطويرهــا وإدخالهــا يف املنظومــة 

ــة. النفطي

ــب  ــدد التنقي ــة مت ــنوات الالحق ــهدت الس وش

ــوع  ــي املق ــاج إىل منطقت ــاف واإلنت واالستكش

ــت،  ــال الكوي ــن بش ــم الروضت ــدي، ث واألحم

ــل  ــا إىل حق ــن بعده ــش، وم ــة املناقي ومنطق

ــدودي. ــي الح الخفج

استقطاب دويل
مــع تطــور العمليــات يف الرشكــة، كان البــد 

لهــذا  اإلعالميـــــة  بالصــورة  االهتــام  مــن 

ــم يف  ــط ككل، فت ــه النف ــن خلف ــاط، وم النش

عــام 1956 افتتــاح معــرض الرشكــة الــذي كان 

والــذي   ،»Display Center« باســم  ُيعــرف 

شــّكل خطــوة رائــدة واســتقطب أبــرز الوفــود 

والشــخصيات الدوليــة التــي مّثلــت زيارتــه 

البــارزة يف  لهــا إحــدى املحطــات  بالنســبة 

جولتهــا داخــل الكويــت.

ومــع بــدء تشــغيل رصيــف التصديــر الشــايل 

يف عــام 1959، ثــم بــدء اإلنتــاج يف حقــول 



الروضتــن والصابريــة وبحــره بشــال الكويــت 

ــاً  يف عــام 1960، حققــت الرشكــة إنجــازاً صحي

 27 األحمــدي يف  مستشــفى  بافتتــاح  متثــل 

أبريــل 1960، وذلــك لتقديــم أفضــل الخدمــات 

النفطــي  القطــاع  موظفــي  لكافــة  الطبيــة 

ــم. وعائالته

وتواصلــت اإلنجــازات عــى صعيــد العمليــات 

يف الســنوات الالحقــة، حيــث تــم اكتشــاف 

ــر أول  ــو 1962، وتصدي ــر يف ماي ــل أم قدي حق

ــاء  ــرتول الســائل مــن مين شــحنة مــن غــاز الب

األحمــدي يف ديســمرب 1965، بينــا تــم يف 

ــة  ــة املربم ــة عــى االتفاقي ــو 1966 املوافق يولي

ــة  ــيم املنطق ــعودية لتقس ــت والس ــن الكوي ب

ــدة. املحاي

ــن  ــل حق ــدأ تشــغيل معم ــو 1967، ب ويف يولي

ــد خــط  ــاله م ــش، ت ــاز الطبيعــي يف املناقي الغ

ــام  ــط الخ ــل النف ــاًل لنق ــه 35 مي ــب طول أنابي

البــرتول  رشكــة  مصفــاة  إىل  قديــر  أم  مــن 

الوطنيــة الكويتيــة الزميلــة مبنطقــة الشــعيبة، 

ــاج  ــه إنت ــدأ في ــذي ب ــه ال ــخ نفس ــو التاري وه

ــويب. ــر الجن ــل أم قدي ــن حق ــط م النف

تطوير بحري وبري
يف عــام 1968، تــم اســتكال عمليــات توســعة 

ــاء األحمــدي، كــا تــم  منشــآت التحميــل مبين

تحميــل أول ناقلتــي نفــط عمالقتــن تبلــغ 

حمولــة كل منهــا 26 ألــف طــن عــى رصيــف 

ــال  ــد 10 أمي ــذي يبع ــة ال ــرة االصطناعي الجزي

عــن الشــاطئ.

ــري  ــه األم ــور ل ــح املغف ــر 1969، افتت ويف فرباي

الراحــل الشــيخ صبــاح الســامل الصبــاح رصيــف 

ــا،  ــة له ــق التابع ــة واملراف ــرة االصطناعي الجزي

فيــا شــهد شــهر أكتوبــر مــن عــام 1970 

تكريــر مليــار برميــل نفــط لــدى مصفــاة 

ــة. الرشك

ــك، كانــت املنشــآت املســاعدة  ويف غضــون ذل

يف عمليــة اإلنتــاج تشــهد تطــوراً كبــرياً، حيــث 

بــدأ يف عــام 1969 تشــغيل أربعــة مراكــز 

تجميــع جديــدة ليصبــح إجــايل عــدد مراكــز 

ــزاً. ــع 25 مرك التجمي

عىل طريق التكويت
يف عــام 1974، تــم منــح نســبة 60 باملئــة مــن 

عمليــات الرشكــة لدولــة الكويــت مبوجــب 

اتفاقيــة املشــاركة التــي وقعهــا مجلــس األمــة 

الباقيــة  النســبة  ُقســمت  فيــا  الكويتــي، 

الربيطانيــة  البــرتول  رشكــة  بــن  مناصفــة 

ــك  ــارس 1975 متل ــاله يف م ــج، ت ــة الخلي ورشك

حكومــة الكويــت الرشكــة وعملياتهــا املختلفــة 

بالكامــل.

ــيخ  ــه الش ــور ل ــام املغف ــرب 1976، ق ويف نوفم

ــاح بوضــع حجــر األســاس  ــاح الســامل الصب صب

ملــرشوع الغــاز يف مينــاء األحمــدي والــذي 

افتتــح رســمياً يف فربايــر 1979، بينــا جــرى يف 

عــام 1977 حفــر أول بــر عميقــة استكشــافية 

ــف  ــل إىل 20 أل ــتوى يص ــان مبس ــل برق يف حق

قــدم.

البــرتول  أنشــئت مؤسســة  ويف عــام 1980، 

لكافــة  األم  الجهــة  باتــت  التــي  الكويتيــة 

ــط  ــة نف ــا رشك ــي ومنه ــاع النفط رشكات القط

الكويــت، وبــدأ معهــا تنظيــم القطــاع ووضــع 

هيكليتــه الجديــدة.

توقف قرسي
أدى الغــزو العراقــي للكويــت يف أغســطس 

1990 إىل وقــف العمليــات النفطيــة حتــى 

التحريــر، بينــا شــهدت الكويــت يف فربايــر 

ــي  ــة الت ــوارث العاملي ــوأ الك ــدى أس 1991 إح

ــة بتفجــري 727  ــوات العراقي ــام الق ــت بقي متثل

معهــا  لتبــدأ  للرشكــة،  تابعــة  نفطيــة  بــراً 

أضخــم عمليــة إطفــاء حرائــق يف العــامل يف 

شــهر مــارس، وكانــت عبــارة عــن ملحمــة 

ــن  ــاء م ــرق إطف ــاركة ف ــهدت مش ــة ش بطولي

فريــق  بينهــا  ومــن  العــامل،  أنحــاء  جميــع 

اإلطفــاء الكويتــي الــذي حقــق املعجــزات.



حقبة التعمري 
عقـــب التحرير، انطلقـــت عمليـــة واسعـــة 

النفطيــة  املنشــــآت  النطـــــاق الستعــــادة 

واستئنـــاف العمليــات والنشــاط مــــن أرض 

مدمــرة ومحروقـة، حيث ُعرفت هـذه العملية 

باسـم »التعمـري«، وفيهـا تألقـت كافـة إدارات 

وحـب  والجهـد  بالعزميـة  وتسـلحت  الرشكـة 

يوليـو   27 يف  الرشكـة  نجحـت  حتـى  الوطـن، 

بعـد  خـام  نفـط  شـحنة  أول  بتصديـر   1991

التحريـر، تاله يف 14 سـبتمرب اسـتئناف عمليات 

الحفـر يف حقـل املقـوع.

ويف 6 نوفمــرب 1991، قــام املغفــور لــه الشــيخ 

جابــر األحمــد الجابــر الصبــاح أمــري البــالد 

الراحــل بإطفــاء آخــر بــر نفطيــة مشــتعلة يف 

ــة  ــا بلغــت القــدرة اإلنتاجي ــان 18«، بين »برق

ــل  ــوين برمي ــن ملي ــر م ــر 1993 أك يف 25 فرباي

ــه. ــياً يف حين ــًا قياس ــاً، وكان رق يومي

ويف 23 مــــارس 2002، احتفلـــت الشـركــــة 

بافتتــاح املبنــى الرئيــي الجديــد بعــد إعــادة 

بنائــه، وذلــك بعــد سلســلة مــن إعــادة بنــاء أو 

تجديــد العديــد مــن املرافــق واملنشــآت الفنيــة 

واإلداريــة، فضــاًل عــن تدشــن أخــرى.

ــم  ــد ت ــط، فق ــن دون تخطي ــه ال نجــاح م وألن

يف 19 مــارس 2005 إطــالق اســرتاتيجية الرشكــة 

ــل  ــن برمي ــاج إىل 4 مالي ــول باإلنت 2020 للوص

ــو  ــم يف 18 ماي ــا ت ــوم، بين ــط يف الي ــن النف م

ــاء  ــد بن ــى عق ــع ع ــام التوقي ــس الع ــن نف م

ــذي يتســع لنحــو  ــد ال مجمــع املكاتــب الجدي

ــاً. 1850 موظف

ملكيــة  نقــل  تــم   ،2005 ديســمرب   31 ويف 

الكويتيــة  الرشكــة  إىل  املشــرتكة  العمليــات 

ــد  ــخ، مل تع ــك التاري ــذ ذل ــج، ومن ــط الخلي لنف

رشكــة نفــط الكويــت مســؤولة عــن إدارة الجزء 

الكويتــي مــن املنطقــة املقســومة.

وطــــوال مسريتهـــا، اهتمــت رشكـــة نفــط 

الكويــت بأمــور الصحــة والســالمة واألمــن 

والبيئــة، وهــذه األخــرية حظيــت باهتــام 

ــات  ــدة محميــ ــاء عــ ــل يف إنشـ ــايف متثــ إض

ــي  ــراء الت ــة روح الصح ــا محمي ــات، منه وواح

افتتحــــت يف 6 نوفمبـــر 2006، واملحميـــة 

.2007 فربايــر   22 يف  البحريــة 

مستويات جديدة
يف عــام 2008، احتفلــت الرشكــة بالبــدء يف 

إنتــاج 50 مليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز 

الحــر يوميــاً مــن حقــول شــال الكويــت، 

كــا بــدأت بتشــغيل املرحلتــن األوىل والثانيــة 

مــن مــرشوع مرافــق التصديــر، بغــرض زيــادة 

القــدرة التصديريــة إىل 3 ماليــن برميــل نفــط 

ــوم. يف الي

ويف 2009، تــم اكتشــاف حقــل جديــد للنفــط 

ــة بشــال  ــة املطرب ــاز يف منطق ــف والغ الخفي

غــرب الكويــت، بطاقــة إنتاجيــة مبدئيــة تبلــغ 

80 ألــف برميــل مــن النفــط الخفيــف يوميــاً، 

و110 ماليــن قــدم مكعبــة مــن الغــاز يوميــاً.

وحيــث إن التعــاون يقــدم أفضل النتائــج، تبنت 

اللجنــة العليــا لــرشكات قطــاع االستكشــاف 

واإلنتــاج )رشكة نفــط الكويت، الرشكــة الكويتية 

لنفــط الخليــج، الرشكــة الكويتيــة لالستكشــافات 

ــة(،  ــة النفطي ــة، رشكــة التنمي ــة الخارجي البرتولي

قــراراً بإنشــاء »مركــز التمّيــز« لتبــادل الخــربات 

وبناء القدرات واملهـــارات املطلوبــــة مـن أجـل 

تحقيـــق أهــداف اســرتاتيجية 2030، وكان ذلــك 

يف شــهر يوليــو 2012.

ويف أكتوبـر 2012، تـم افتتـاح »مركـز الكويـت 

وحضـور  برعايـة  املتكاملـة«  الذكيـة  للحقـول 

سمـــو الشيـــخ جابـــر املبـارك الحمـد الصباح 

مـن  وعـدد  آنـذاك،  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس 

كبـار املسـؤولن يف الدولـة، بينـا شـهد مـارس 

2015 إنجـازاً بيئيـاً رائـداً متثـل يف نجـاح الرشكة 

بخفـض نسـبة حـرق الغاز إىل أقل مـن 1 باملئة، 

وتحديـداً 0.4953 باملئـة، وهـو مـا ميثـل هدفـاً 

الدائـم عـى  للرشكـة يف سـياق حرصهـا  مهـًا 

املسـاهمة يف الحفـاظ عـى البيئـة.



نحو األمام
يف الســنوات األخــرية، شــهدت الرشكــة تحــوالت بــارزة أظهرت 

مــدى تطلعهــا نحــو املســتقبل وســعيها إىل ترســيخ مكانتهــا 

وتعزيــز وضعهــا، فــكان التطــور يف كل اإلدارات، ودخلــت 

الرشكــة يف مجــاالت جديــدة.

ويف هــذا الســياق، تــم يف 17 أكتوبــر 2016، افتتــاح معــرض أحمــد 

ــة  ــة وتعليمي ــة تثقيفي ــذي يقــدم تجرب ــر للنفــط والغــاز، ال الجاب

رائــدة وفريــدة مــن نوعهــا وُيعــد معلــًا حضاريــاً مميــزاً، والــذي 

بنــي يف موقــع معــرض الرشكــة القديــم، وهــو يعتــرب نســخة أكــر 

حداثــة وريــادة منــه. 

ويف 26 أكتوبــر 2016، دشــنت الرشكــة مــرشوع »ســدرة 

500« للطاقـــة الشمســية إلنتــــاج النفــط من حقــل أم قدير، 

وذلــك لتوليــد 10 ميغــاواط مــن الكهربــاء، بينــا تــم يف 26 

أبريــل 2017 افتتــاح مستشــفى األحمــدي الجديــد يف حفــل 

ــيخ  ــالد الش ــري الب ــمو أم ــور س ــة وحض ــم برعاي ــم أقي ضخ

ــاح. ــر الصب ــاح األحمــد الجاب صب

ــدي  ــزه األحم ــو 2017 منت ــة يف 14 ماي ــت الرشك ــا افتتح ك

ــدة. ــه الجدي بحلت

العمليات  بنجــاح  الرشكــة  استكملت   ،2017 مــايــو  ويف 

األبـعــاد  ثاليث  الزلزايل  االستكشايف  املسح  ملرشوع  امليدانية 

موعده  قبل  وذلك  به،  املحيطة  واملناطق  الكويت  جون  يف 

سنتن،  نحـو  استمر  الــذي  املــرشوع  غطى  حيث  بشهرين، 

نحو 3300 كيلومرت مربع متثل 19 باملئة من مساحة الكويت.

تطوران بارزان
وألول مـرة يف تاريـخ الكويـت، وبالتعـاون مع قطاع التسـويق 

العاملـي يف مؤسسـة البـرتول الكويتيـة، تـم تصدير أول شـحنة 

مـن النفـط الكويتـي الخفيـف املمتـاز يف يوليـو 2018، حيـث 

بلـغ حجـم اإلنتـاج مـن هـذا النفـط 160 ألـف برميـل يوميـاً 

وبطاقـة تصديريـة تقـارب 120 ألـف برميـل يومياً.

وتشــّكل هــذه الخطــوة انطالقــة جديــدة وتاريخيــة للصناعــة 

ــر  ــة تصدي ــل أهمي ــث تتمث ــت، حي ــة الكوي ــة يف دول النفطي

ــع  ــزز وض ــدة تع ــات جدي ــدم إمكان ــه يق ــط يف أن ــذا النف ه

الكويــت بــن الــدول املصــدرة للنفــط يف العــامل وتدعــم 

االقتصــاد الكويتــي، نظــراً للجــودة العاليــة التــي يتمتــع بهــا 

هــذا النفــط وأفضليتــه مــن حيــث الســعر بالســوق العامليــة.

وألول مــرة يف تاريخها أيضاً، دخلت رشكة نفط الكويت قطاع 

يوليو 2019 عقد مرشوع   1 البحري، حيث وقعت يف  الحفر 

الحفر واالستكشاف البحري للتنقيب عن النفط والغاز داخل 

املياه اإلقليمية الكويتية، وذلك مع رشكة »هاليربتون« العاملية، 

والذي مبوجبه ستقوم الرشكة بحفــر ستـــة آبـــار استكشافية 

جوراسية وكرياتية كمرحلة أوىل عن طريق برجي حفر بحرين.





اعتدنا  ما  وهو  المنتهي،  العام  أحداث  نستذكر  جديد،  عام  كل  بداية  مع 

شهر  عدد  »البانوراما«  صفحات  تتصدر  حيث  »الكويتي«،  مجلة  في  عليه 

شهدتها  التي  والفعاليات  األنشطة  أبرز  عن  لتتحدث  عام،  كل  من  يناير 

وفقًا  أو  فئات،  عدة  إلى  مقسمة  وتكون  المجاالت،  مختلف  في  الشركة 

للتواريخ والشهور أو اإلدارات المختلفة.

وذلك  الصيغة،  هذه  في  التغيير  لبعض  بحاجة  أننا  ارتأينا  العام  وهذا 

عامها  خالل  الكويت  نفط  شركة  شهدته  لما  أكبر  قيمة  إعطاء  خالل  من 

المنقضي، والذي عادًة ما يكون حافاًل باإلنجازات واألحداث المهمة، ومنها 

ما يكون جديدًا تمامًا.

وهذا كان حال عام 2019، والذي حفل بالجديد الذي يشّكل بحد ذاته عالمة 

فارقة ومعلمًا في تاريخ الشركة والقطاع النفطي على حد سواء، كون 

هذا  عليها  يعتمد  التي  الركائز  وأمتن  أقوى  إحدى  الكويت  نفط  شركة 

القطاع الذي يغذي الكويت ويساهم في دعم تقدمها وتطبيق خططها 

المختلفة.

في »البانوراما« التي جهزناها لعام 2019، سندخل أكثر في تفاصيل أبرز 

األخرى  الفعاليات  بعض  على  عامة  نظرة  إلقاء  مع  واألحداث،  اإلنجازات 

التي تساهم كلها في تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة، بما يتوافق 

مع قيمها وثقافتها ومبادئها.

بانوراما العام الماضي في محطات

نفط الكويت في 2019..
إنجازات وتحوّالت
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تغيري ونشاط
يف البدايـة، ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن عام 2019 

شـهد تغيـرياً مهـًا عـى صعيـد اإلدارة العليـا، 

تنفيـذي جديـد  القيـادة رئيـس  حيـث تسـلم 

هـو عـاد محمـود سـلطان، كـا غادرهـا عدد 

مـن نـواب الرئيـس التنفيـذي نتيجـة التقاعـد، 

وبالتـايل متـت ترقيـة بعض مديـري املجموعات 

إىل منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي، كـا عاد 

بـرشكات  التحقـوا  قـد  كانـوا  بعدمـا  آخـرون 

. زميلة

كـا شـهد العـام تعديـاًل يف مسـميات بعـــض 

املديريـات واملجموعـات وفــرق العمـل، فضاًل 

عن انتقـــال بعــض اإلدارات مـــن مديرية إىل 

أخـرى أو حتـى مـن مجموعـة إىل أخـرى.

وخـالل العـام املذكـور، بذلـت الرشكـة جهـوداً 

جبـارة ونظمــت عــدة أنشطـــة يف مختلـــف 

مجـاالت عملهـا، وأبرزهـا إنتـاج النفـط والغـاز، 

والصحـة والسـالمة واألمـن والبيئة، واملسـؤولية 

االجتاعية املشـرتكة، والتطويـر الفني واإلداري، 

وتطويـر العنـر البـرشي، والسـيا فيـا يتعلق 

بدعـم التكويـت والتدريـب.

كـا واصلت الرشكة تعاونهـا الوثيق مع العديد 

مـن الجهات، سـواء جهـــات الدولـــة مبختلف 

قطاعاتهـا، أو الرشكـــات املحليـــة واإلقليميـة 

والعامليـة الرشيكـة، حيـث تـم إطـالق العديـد 

مـن املشـاريع واملبـادرات، وتحقيـق إنجـازات 

رائدة.

ومتّيــز العــام بالعديــد مــن املشــاركات البــارزة 

عــى الصعيــد العاملــي يف محافــل عديــدة، 

ــط  ــر للنف ــد الجاب ــرض أحم ــك شــهد مع وكذل

والغــاز نشــاطاً كبــرياً ومميــزاً، حيــث اســتضاف 

ــة. ــوداً متنوع ــارزة ووف شــخصيات ب

التــي تلخــص مــا  الفعاليــات  أبــرز  اخرتنــا 

:2019 عــام  خــالل  الرشكــة  أنجزتــه 

عهد ووفاء
يف إطـار تأكيدهـا الثابـت للبقـاء عـى عهدهـا 

بالوفـاء لقائــد مسـرية البـالد، وللسـنة الثانيـة 

عـى التوايل، أقامــت رشكـــة نفــط الكويـــت 

معرضـاً للصـور مبناسـبة الذكـرى الثالثـة عـرشة 

لتـويل حـرة صاحب السـمو أمري البالد الشـيخ 

اللـه  حفظـه  الصبـاح،  الجابـر  األحمـد  صبـاح 

ورعـاه، مقاليـد الحكـم.

وتــم تدشــن املعــرض بحضــور نائــب الرئيــس 

ــة واملاليــة يف ذلــك  التنفيــذي للشــؤون اإلداري

مجموعــة  ومديــر  الحمــد،  أحمــد  الوقــت 

ــري،  ــد الب ــالم محم ــة واإلع ــات العام العالق

ورئيــس فريــق عمــل اإلعــالم بــدور ســيد عمــر.

ــام يف  ــة أي ــدى خمس ــى م ــرض ع ــم املع وأقي

ــوز«،  ــع »األفني ــراء ومجم ــرج الحم ــن ب كل م

وقــدم مجموعــة مــن الصــور متعــددة األزمــان 

واملواقــع واملناســبات، والتــي متثــل العديــد 

مــن الحقــب التاريخيــة التــي عايشــها ســموه 

وال يــزال، باإلضافــة إىل مقتطفــات مــن األقــوال 

مــن  املســتمدة  الرشــيدة  والحكــم  البــارزة 

خطابــات سمـــوه، رعــاه اللــه.

وطني يا وطني
احتفاظهــا  إطــار  عــام، ويف  كعادتهــا يف كل 

بالريــادة يف االحتفــال باملناســبات الوطنيــة، 

أقامــت الرشكــة سلســلة فعاليــات خالل شــهري 

الوطنيــة  باألعيــاد  احتفــاالً  وفربايــر  ينايــر 

ــة  ــم فعالي ــا بتنظي ــت، واختتمته ــة الكوي لدول

ضخمــة يف ســوق املباركيــة، وتحديــداً يف ســاحة 

الصفــاة، وذلــك عــى مــدى يومــن تضمنــا 

العديــد مــن األنشــطة واملســابقات والعــروض 

الثقافيــة والرتفيهيــة، وتــم خاللهــا تقديــم 

ــة. ــة وقّيم ــز متنوع جوائ

ــرات  ــن الفق ــد م ــة العدي ــت االحتفالي وتضمن

الرتفيهيــة واألنشــطة املتنوعــة املوجهــة ملختلف 

فئــات املجتمــع ومــن كافــة األعــار، وال ســيا 

األطفــال، كــا شــهدت مشــاركة عــدة جهــات 

مــن الكويــت والـــدول الشــقيقة املجــاورة، 

مــن بينهــا فرقــة الجيــش الكويتــي العســكرية، 

وفــرق شــعبية مــن كافـــة دول مجلــس التعاون 

الخليجــي، والتــي قدمــت لوحــات وعروضــاً 

ــور. ــل الجمه ــان وتفاع ــت استحس الق

وأقيـــم عـى هامـــش الفعاليــة حفـل تكريم 

الفائزيـــن يف مسابقـــة التصويـر الفوتوغـرايف 

التـي نظمتهـا الرشكـة بعنوان »الكويـت بعيون 

أهلهـا«، فيـا كانـت الجوائـز عديـدة وقّيمـة، 

كبار املسؤولن يف افتتاح مؤمتر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغـاز



وأبرزهـا السـحب الكبـري يف ختـام االحتفاليـة، 

علـًا أن تلفزيـون دولـة الكويـت كان حـارضاً 

لتغطيـة الوقائـع عـرب النقـل املبـارش مـن عـى 

مرسح االحتفالية كل يوم من السـاعة السـابعة 

إىل الثامنـة مسـاًء.

إىل البحر
ــة  ــريتها العريق ــارزاً مبس ــوالً ب ــرب تح ــا يعت في

ــر  ــات الحف ــة عملي ــت الرشك ــة، أطلق والطويل

ــا. ــرة يف تاريخه ــري ألول مـ البح

محمـود  عـاد  التنفيـذي  الرئيـــس  فبحضـور 

سـلطان، وقعـــت نفـط الكويت عقـد مرشوع 

الحفـر واالستكشـــاف البحـري للتنقيـب عـن 

النفـط والغـاز داخل امليـاه اإلقليميـة الكويتية، 

وذلـك مـع رشكـة »هاليربتـون« العامليـة.

وألقى سلطان كلمة اعترب فيها أن املرشوع ُيعد 

إطار  يف  تنفيذها  يتم  التي  املشاريع  أهم  من 

اسرتاتيجية الرشكة لعام 2040، متوجهاً بالشكر 

لكل األفراد والهيئات التي ساهمت فيه.

مـن جهتـه ألقـى رئيـس املنطقـة الرشقيـة مـن 

العـامل يف »هاليربتـون« جو راينـي كلمة ماثلة، 

نفـط  مـع  التعـاون  أهميـة  عـى  فيهـا  شـدد 

الكويـت، متمنيـاً مواصلـة النجاحـات يف هـذا 

العقـد وكافـة املشـاريع املشـرتكة.

ومبوجـب العقـد املذكور، سـتقوم الرشكة بحفر 

ســـت آبـــار استكشـافية جوراسـية وكرياتيـة 

كمرحلـة أوىل عـن طريـق برجي حفـر بحرين، 

ومبـا يتضمـن الخدمــات املسانـــدة للحفـــر، 

والخدمــات اللوجسـتية الخاصـة بـإدارة امليناء 

والقــوارب مــن مختلـف الفئـات لنقـل األفراد 

واملعـدات واملـواد.

وتبلـغ مـدة إنجـاز أعـال املـرشوع يف مرحلته 

األوىل ثـالث سـنوات، مـع فـرتة إعـداد وتجهيـز 

سـنة واحـدة ألول بـرج حفـر، ثم سـنة ونصف 

السـنة للـربج اآلخر.

تسليم األمانة
هي أمانة حملتهــا الرشكــة باقتــدار عى مدى 

ثالث سنوات، حيث إنه وتحت شعار »برشاكتنا 

نبنـي كويتاً جديـدة«، نظــم مجلــس الرشاكــة 

االستشاري املوحــد يف القطــاع النفطـي الحفل 

الختامـي لـدور انعقـاده الرابـع )2019-2017( 

الذي ترأسته رشكة نفط الكويت.

التنفيـذي ملؤسسـة  الرئيـس  وحـر االحتفـال 

البـرتول الكويتية هاشـم سـيد هاشـم، والرئيس 

التنفيـذي لرشكـة نفـط الكويـت عـاد محمود 

سـلطان، والعضـو املنتـدب للتخطيـط واملاليـة 

يف مؤسسـة البـرتول وفـاء الزعـايب، وعـدد مـن 

الرؤسـاء التنفيذيـن لـرشكات القطـاع النفطـي 

ونوابهـم ومديـري املجموعـات ورؤسـاء فـرق 

العمـل، باإلضافة إىل ممثـي الهيئات الحكومية 

ورشكات القطـاع الخـاص ذات الصلـة.

وألقــى الرئيــس التنفيـــذي للرشكــة ورئيـس 

املجلـس بدورته املنتهية عاد محمود سـلطان، 

كلمـة تطـرق فيهـا إىل تجربـة مجلـس الرشاكـة 

وسـعيه لدمج املنتج املحي يف مشـاريع القطاع 

النفطـي بهـدف دعـم االقتصـاد الوطنـي، فيـا 

استعرضـــت الزعــايب أبــرز إنجــازات مجلـس 

الرشاكـة وجهـوده لرفع نسـبة املحتـوى املحي 

فـرص  وتوفـري  النفطـي،  القطـاع  مشـاريع  يف 

عمـل للكويتيـن فيه.

ويف ختـام الحفل، تـم توزيع الـدروع التذكارية 

عـى أعضـاء املجلـــس واللجنـة املنبثقـة عنـه، 

وتـال ذلـك اختيـــار أعضـــاء املجلـــس الجـدد 

مـن القطـاع الخـاص لـدور االنعقـاد الخامـس 

.)2021-2019(

جمعية الغاز
فـــازت رشكـــة نفـط الكويـت مبنصـب رئاسـة 

جمعيـة مصّنعـي الغاز – فرع مجلـس التعاون 

مديـر  ممثلهـا  طريـق  عـن  وذلـك  الخليجـي، 

مجموعــة عمليـات الغـاز حمـد الزوّيـر الـذي 

سـيتوىل منصـــب رئاســة الجمعيـــة لدورتـن 

متتاليتـن مـدة كل منهـا سـنة كاملـة.

وجاء ذلك خالل املؤمتر الفني السـنوي السـابع 

والعرشيـــن للجمعيـــة، والــذي أقيـم برعايـة 

معـايل وزيـــر النفـــط ووزيـر الكهربـاء واملـاء 

خالـد عـي الفاضل، وبحضـور الرئيس التنفيذي 

خالل توقيع عقد الحفر البحري
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ملؤسسـة البرتول الكويتية هاشـم سـيد هاشـم، 

وذلك تحت شـعار »تحسـن الكفـاءة يف تصنيع 

الغـاز الطبيعـي – مـن البر إىل املسـتهلك«.

وألقـى هاشـم كلمـة يف افتتـاح املؤمتـر بالنيابة 

عـن الوزيـر الفاضـل، ركـز فيهـا عـى أهـداف 

أن  مؤكـداً   ،2040 لعـام  املؤسسـة  اسـرتاتيجية 

اسـترياد الغاز املسـال سيشـّكل املصدر الرئيي 

للوقود يف الكويت، ومشـدداً عى رضورة تعزيز 

ثـروات الكويت مـن املـواد الهيدروكربونية عرب 

اسـتخدام أحـدث تطبيقـات صناعـة الغاز. 

دعم للمواهب
يف خطـوة رائــدة متــت عـى مسـتوى عاملـي، 

وبحضـور الرئيــس التنفيـذي ملؤسسـة البـرتول 

الكويتية هاشــم سيد هاشم والرئيس التنفيذي 

لرشكـة نفـط الكويـت عـاد محمـود سـلطان، 

إىل جانـــب عـــدد كبـري مـن مسـؤويل القطاع 

النفطـي، أقامـت رشكـة نفـط الكويـت منتـدى 

إدارة املواهـب املتكاملة تحت شـعار »االبتكار 

يف رأس املـال البرشي لتحقيق نجاح مسـتدام«.

وشـهد افتتـاح املنتـدى كلمـة لسـلطان أوضـح 

فيهـا األهداف املرجوة منـه، مؤكداً إميان الرشكة 

مبواردهـــا ورأسالهــا البشـري، كا تحدث عن 

أهميـة مواجهة التحديـات الحالية واملسـتقبلية 

عـى درب تحقيـــق اسرتاتيجيـــة الرشكـة لعـام 

2040، وصقـل املواهـب لتحقيـق نجـاح يتميـز 

باالسـتدامة، إىل جانـب توفـري مسـاحة للتعـاون 

والحـوار الستكشـاف طـرق ومنهجيـات جديـدة 

لتحسـن بيئـة العمل وتحقيق التميز التشـغيي.

وتضمـن املنتـدى كلـات للعديد مـن املتحدثن 

مـن مختلـف أنحــاء العالــم، والذيـن ناقشـوا 

املواهـب  تطويـر  مسـتقبل  يومـن  مـدى  عـى 

والقيـادات ومتكـن العاملـن، وذلك للوصول إىل 

بيئـة العمـل املثـى التـي تتـالءم مـع التغـرّيات 

التقنيـة املسـتقبلية.

كمــا اشتمـــل علــى عـــدد مــن ورش العمـل 

الخاصـة بتطوير وتبسـيط األعمــال مبـا يضمـن 

سالستهــا، وكذلـــك كيفيـــة تطبيـق مهـــارات 

وخربات التدريـب.

مركز سيرباين
ــرتول  ــة الب ــذي ملؤسس ــس التنفي ــور الرئي بحض

والرئيــس  هاشــم  ســيد  هاشــم  الكويتيــة 

التنفيــذي لرشكــة نفــط الكويــت عــاد محمــود 

القيــادات  مــن  عــدد  إىل  إضافــة  ســلطان، 

النفطيــة، تــم افتتــاح مركــز إدارة عمليــات أمــن 

ــة  ــود أهمي ــي، وتع ــاع النفط ــات للقط املعلوم

ــت  ــط الكوي ــة نف ــيرباين إىل أن رشك ــز الس املرك

ــه. ــرشف علي ــه وت تحتضن

وخـالل الفعاليـة التـي أقيمـت يف قاعـة كبـار 

الشخصيـــات مبعـــرض أحمــد الجابـر للنفـط 

والغـاز، ألقـى سـلطان كلمـة افتتاحيـة أعـرب 

لألمـن  مركـز  أول  بإنشـاء  فخـره  عـن  فيهـا 

السـيرباين يف القطـاع النفطـي الكويتـي، مشـرياً 

إىل قيمـة املركـز يف مواجهة التحديات واملخاطر 

ومتوجهـاً  القطـاع،  تسـتهدف  التـي  األمنيـة 

بالشـكر لفريـق العمـل القائـم عـى املـرشوع 

نظـراً للجهـود التـي بذلهـا أفـراده.

كــا تــم عــرض فيديو قصــري شـــرح الرؤيــة التي 

ــاع  ــة القط ــرض خدم ــز بغ ــاء املرك ــبقت إنش س

النفطــي الكويتــي ككل، ومــن ثــم االنتقــال 

إىل مستويـــات أعــى مـــن التعــاون الحكومــي 

املحـــي واإلقليمـــي للتصـــــدي للهجمــــات 

واملخاطــر اإللكرتونيــة التــي تهــدد الــرشكات 

ــا  ــاص، مل ــكل خ ــة بش ــاع الطاق ــة يف قط العامل

ــربى. ــة ك ــن أهمي ــك م لذل

وإضافة ملا سبق، عرض الوفد رفيع املستوى الذي 

مّثل رشيك النجاح Secureworks القيمة التي 

القطاع  لرشكات  السيرباين  األمن  مركز  سيضيفها 

النفطــي الكويتــي، كمــا شــرح التأثري الكبـري 

للهجمـــات اإللكرتونيـــة التي أصبحــت تتجـه 

 Artificial االصطناعــي  الذكـــاء  الستخــــدام 

Intelligence لزيادة شدتها وفرص نجاحها.

جائزة مستدامة
كالعـادة يف كل عـام منـذ 22 سـنة عـى التوايل، 

وبرعايــة وحضـــور الرئيـــس التنفيــذي عاد 

محمـود سـلطان، أقامـت الرشكـة حفـل توزيع 

املكرّمون يف فعالية ذكرى إطفاء آخر بر نفطية



جائـزة الرئيـــس التنفيــذي للصحـة والسـالمة 

واألمـن والبيئـة 2019، وذلـك يف فندق ومنتجع 

باملنقف. »هيلتـون« 

وكان شـعار جائـزة هـذا العـام »األرض لكـم« 

»The Earth is Yours«، وذلـك للتأكيـد عـى 

أن نفـط الكويـت تعتـرب البيئـة أحـد أهدافهـا 

االسـرتاتيجية، كمـــا تنظـــر إليهــا كأولويـة يف 

جهودهـا لتحقيـق التنميـة املسـتدامة.

وتم يف الفعالية عــرض فيديو عـن أبرز إنجازات 

الرشكة يف مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة، 

قبل أن يتم تكريم بعـض كبــار الشخصيات، ثم 

توزيع الجوائز عى الفائزيـن، وعى املؤسسات 

التعليميــة الفائزة، ليختتــم الحفــل بتكريــم 

أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية.

عليهـا  اإلقبـال  يف  ارتفاعـاً  الجائـزة  وشـهدت 

بنسـبة 40 باملئـة، حيـث وصـل عـدد الطلبـات 

إىل 279 طلبـًا، فـاز منهـا 15 مرشوعـاً توزعـت 

عـى 22 مجموعـة، وشـارك فيهـا 70 موظفـاً.

خطط برقان
يك يحافـظ برقـان الـذي يعتـرب ثـاين أكـرب حقـل 

نفطي بالعــامل عى هـذه املكانة، كان ال بد من 

االهتـام بـه، ويف هذا السـياق وبرعاية الرئيس 

التنفيـذي لرشكـة نفـط الكويـت عـاد محمود 

سلطان، نظمــت مجموعـــة تطويـــر الحقول 

)جنـوب ورشق الكويـت( منتـدى »حقل برقان 

الكبـري.. رحلـة نجاحـات وفرص«.

نائب  حرها  فعاليتن  إقامة  املنتدى  وشهد 

الرئيــس التنفيذي لجنوب ورشق الكويت بدر 

املنيفي، وأقيمت األوىل يف معرض أحمد الجابر 

التنفيذي  الرئيس  نائب  بحضور  والغاز،  للنفط 

لالستكشــاف والغــاز أحــمد العيــدان، إضافة 

فرق  ورؤساء  املجموعات  مديري  إىل عدد من 

العمل واملوظفن من مديريات الرشكة املختلفة.

ويف الفعاليـة األوىل أيضـًا، قدمـت مثانيـة مـن 

فـرق العمـل املعنيـة بالحقـل 25 عرضـاً مرئيـاً 

تناولـت التحديـات التـي تواجههـا يف عملياتهـا 

بالحقـل، وكذلـك اإلنجـازات التـي حققتهـا من 

خـالل تضافـر جهـود أفرادهـا.

أما الفعالية األخرى، فأقيمــت يف مبنى مكاتب 

مجمع حقــل برقــان بحضــور عدد من مديري 

املجموعــات ورؤســـاء فـرق العمل واملوظفن 

الفنين، وشهدت تقديـم عدد آخر من العروض 

التي تطرقت أيضاً إىل التحديــات التي يواجهها 

الحقل واإلنجـازات التـي تحققــت يف عملياتــه 

واملستقبل املأمول له.

جوائز للتمّيز
إنجـازاً  الكويــــت  نفـــط  حققـــت رشكــــة 

عاملياً جديـداً متثــــل بحصولهــــا عى جائــزة 

التمّيـز العامليـــــة يف مجـــــال املسؤوليــــــة 

االجتاعيــــة للرشكـــات، وذلـــك عـــن فئــة 

»االستدامـــة / خفـــض االنبعاثات«، ومتنحهــا 

املنظمــــة الخضــراء التـي تتخذ مـن العاصمة 

الربيطانيـة لنـدن مقـراً لها.

وجاء هذا التكريم للرشكة مبثابة إقرار بنجاحها 

الغاز من 19.7 باملئة يف  يف خفض نسبة حرق 

العام املايل 2008-2009، إىل 0.6 باملئة يف الربع 

األول من العــام املـايل 2015-2016، وذلك من 

خالل مبادرة أطلقتها مجموعة عمليات الغاز يف 

السطحية  املرافق  مختلف  يف  ونفذتها  الرشكة، 

مبنطقة غرب الكويت.

ومّثل الرشكة يف حفــل تسليــم الجائــزة الـذي 

استضافته األكادميية امللكية للفنــون املرسحيـة، 

مديـــر مجموعــة عمليات الغـاز حمد الزوّير، 

ومديــر مجموعـــة العالقـــات العامة واإلعالم 

محمد البري.

ُيذكــر أن جائــزة التمّيز يف مجــال املسؤولية 

االجتاعية للرشكـات، تكـرّم سنويــاً املبــادرات 

الرائدة دولياً، وهي مستمرة منذ عام 1994، كا 

أن فريق عمل اإلعالم يف الرشكة ساهم بدوره يف 

ضان الفوز بالجائزة وتحقيق هذا اإلنجاز، من 

خالل تقدميه ملفاً متكاماًل إىل اللجنة املنظمة.

ويف إنجاز ثاٍن، استقبـل الرئيس التنفيذي للرشكة 

عاد محمود سلطـان، وبحضور عدد من نوابه، 

أعضاء فريق عمل الرفــع االصطناعــي )جنوب 

ورشق/غرب الكويت( التابع ملجموعــة معاينة 

اآلبار، والذيـن حققوا مؤخراً إنجازاً باسم الرشكة 

عدد من مسؤويل الرشكة خالل مشاركتهم يف مؤمتر قياس تدفق النفط والغاز
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متثـــل بالحصـــول عى جائـــزة أفضل مرشوع 

تشغيي متمّيز واألكر إبداعــاً وطموحـــاً عى 

مستوى الرشق األوسط.

وخـــالل االسـتقبال، قــــدم رئيـــس الفريـــق 

عبدالعزيـز نجـــف عرضـاً مرئيـاً، رشح خاللـه 

كل تفاصيـل املـرشوع الـذي حقق الفـوز، وهو 

إلنتـاج  املتكامـل  اإلبداعـي  الربنامـج  مـرشوع 

النفـط، الـذي ميثـل تقنيـة مبتكـرة نجحـت يف 

إعـادة إحيـاء بـر كانـت متوقفـة عـن اإلنتـاج 

منـذ عـام 1963.

التمّيـز  وتنافـس املـرشوع يف فئـة اسـرتاتيجية 

التشـغيي للطاقـــة يف الـرشق األوسـط ضمـن 

جوائـز الطاقـة لعــــام 2019، والتي تنظمهـــا 

وحـدة النفــط والغــــاز، ومجلـــة التكريـــر 

والبرتوكياويات يف الشـــرق األوسط، بالتعاون 

مـع دار النـرش للمرافـــق يف الـرشق األوسـط، 

لجنـة  بـأن  علـًا  سنـــوات،   10 منـذ  وذلـك 

التحكيـم ضمـت خـرباء ومتخصصـن مـن أبـرز 

العامليـة، ومنهـا »جـرال إلكرتيـك«،  الـرشكات 

برتوليـوم«. و»بريتيـش  و»شـل«، 

مساهمة كبرية
املبـارك  جابـر  الشـيخ  سـمو  وحضـور  برعايـة 

الحمـد الصبـاح رئيس مجلس الـوزراء يف حينه، 

أقيـم مؤمتـر ومعـرض الكويـت الرابـع للنفـط 

والغـاز، والـذي قدمـت رشكـــة نفــط الكويت 

مسـاهمة كبـرية يف تنظيمـه وإنجـاح أعالـه.

وشهــدت الجلسـة االفتتاحيـة كلـات لـكل من 

معالــي وزيـــر النفـــط ووزيــر الكهرباء واملاء 

الدكتـور خالــد عي الفاضـل، والرئيس التنفيذي 

اللجنـــة  الكويتيـــة رئيـــس  البـرتول  ملؤسسـة 

العليـا للمؤمتـر هاشـم سـيد هاشـم، والرئيـس 

لالستكشـافات  الكويتيـة  للرشكـة  التنفيـذي 

الكويتيـة  البـرتول  ورشكـة  الخارجيـة  البرتوليـة 

العامليـــة رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـة للمؤمتـر 

الشـيخ نـواف سـعود الصبـاح، ورئيـس جمعيـة 

مهنـديس البـرتول العامليـة سـامي النعيـم.

وأقيـم املؤمتـــر الــــذي يعتــــرب أكرب حـــدث 

نفطي تستضيفـــه الكويــت، عى مدى أربعـة 

أيـام بتنظيـم مشـرتك مـن مؤسســـة البـرتول 

الكويتيــــة ورشكاتهـا، وجمعيـــــة مهندســي 

البـرتول العامليـة، ومبشـاركة أكـر مـن 6 آالف 

التنفيذيـن والخـرباء النفطيـن مـن  مـن كبـار 

نحـو 30 بلـداً حـول العـامل.

ويف اليـوم الثـاين، افتتـح الوزير الفاضـل املعرض 

املرافـق، وذلـك بحضـــور األمـن العـام ملنظمـة 

الـدول املصدرة للنفط محمد سـانويس باركيندو، 

والرئيـس التنفيـذي ملؤسســة البرتول الكويتيــة 

هاشـم سـيد هاشـم، والرئيس التنفيذي لرشكــة 

نفـط الكويت عـاد محمود سـلطان، إضافة إىل 

عـدد من كبـار املسـؤولن يف القطـاع النفطي.

وشـارك يف املعـرض الــذي استمـــر ثالثــة أيام 

يف صـاالت أرض املعـارض مبنطقـة مـرشف، أكر 

مـن 180 جهـــة عارضــة متثـل رشكات الطاقـة 

والتكنولوجيـا املحليـة واإلقليميـة والعامليـة.

ذكرى إطفاء آخر برئ نفطية
أحيـــت رشكـة نفــط الكويـت الذكـرى الثامنة 

والعرشيـن إلطفـاء آخـر بـر نفطيـة، وذلك عرب 

فعاليتـن متثلتـا بحفـل ضخـم ومعـرض مبتكر.  

فربعايـــة وحضــور الرئيــس التنفيــذي عمـاد 

محمــود سـلطان، نظمـت الرشكـة وبالتعـاون 

مع الجمعيـة الكويتية لحايـة البيئة، احتفالية 

يف فنــدق »فـور سـيزونز« بالكويـت، افتتحهـا 

الرئيـس التنفيـذي بكلمة، اسـتعرض فيها جهود 

أبطــال فريـــق اإلطفــاء الكويتـي واإلنجـازات 

التـي حققوهـا يف إخـاد عـدد كبـري مـن اآلبار 

املحرتقـة بزمـن قيايس.

بعــد ذلــك قــدم رئيــس فريــق عمــل مشــاريع 

تأهيــل الرتبــة )2( مثنــى املؤمــن، عرضــاً مرئيــاً 

عــّدد فيــه اإلنجــازات التــي حققتهــا مجموعــة 

ــن  ــور فيلم ــاهد الحض ــم ش ــة، ث ــل الرتب تأهي

قصرييــن تضمــن أحدهــا مقابلــة مــع أعضــاء 

نقطــة االرتبــاط الكويتيــة حــول إطفــاء اآلبــار، 

ــة  ــل البيئ ــادة تأهي ــاب »إع ــالق كت ــا إطـ تاله

بالتعــاون  إعـــداده  تـــم  الــذي  الكويتيــة« 

ــت  ــد الكوي ــت ومعه ــط الكوي ــة نف ــن رشكـ ب

ــة  ــود الهائل ــاول الجه ــة، ويتن ــاث العلمي لألبح

         املشاركون يف منتدى حقل برقان



ــب  ــة عق ــل البيئ ــة لتأهي ــا الرشك ــي بذلته الت

ــزو.  الغ

ويف ختـام االحتفالية، تم عـرض فيلم عن جهود 

وزيـر الصحـة الكويتـي الراحـل د.عبدالرحمـن 

العـويض يف مجال رعايـة البيئة.  

أمـا الفعاليـة األخـرى، فتمثلـت بإقامـة جنـاح 

مبجمـع »األفنيـوز« التجـاري، خصصتـه الرشكـة 

إلحيـاء الذكـرى بطريقـة مبتكـرة، حيث تضمن 

الجنـاح شاشـتن كبريتـن عرضـت فيهـا لعبـة 

تفاعليـة ليارسـها األطفـال، تحايك عمـل رجال 

اإلطفـاء األبطـال الذيـن أخمـدوا حرائـق اآلبار، 

سـواء فيـا يتعلـق باإلطفـاء أو إزالـة األلغام أو 

وقـف التـرسب النفطي.

جديدنا.. تيكاثون 
برعايــة وحـضـــور الرئيــس التنفيـذي عمــاد 

محمود سـلطان، نظمت رشكـــة نفـط الكويت 

النفـــط والغـاز  التحــدي األول يف تيكاثـــون 

لطلبــة الجامعـات وموظفـي القطـاع النفطي، 

وذلـك بالتعـــاون مــع مركز العلوم واألبحــاث 

املعلوماتيـة والهندسـية )Rise( التابع للجامعة 

األمريكيـة يف الكويـت.

ــى  ــوا ع ــخصاً توزع ــدي 76 ش ــارك يف التح وش

ــط  ــال النفــ ــن مبج ــن املتخصص ــاً مــ 12 فريق

وطلبــة  الرشكــــة  موظفـــي  مــن  والغـــــاز 

وخريـجــــي علــوم الكمبيوتــر وهندســة البرتول 

والهندســة الكيميائيــــة والجيولوجيــــا وتصميم 

الغرافيــك واألعمــــال مـــن عـــدة جامعــــات يف 

الكويــت.

وعملـت الفرق املتنافسـة عـى التوصل إىل حل 

للتحـدي الـذي اختـاره كل منهـا بأحـد مجاالت 

النفـط والغـاز، وذلـك بإرشاف موجهن أرشـدوا 

أعضـاء الفـرق وأجابوا عن استفسـاراتهم.

 A تـاله  األول،  املركـز   iLana فريـق  وحصـد 

 Cruel Oil وفريـق  الثـاين،  املركـز  يف   Team

الثالـث. باملركـز 

ريادة يف البيئة
برعايـة وزيـــر النفــط ووزيـر الكهربـاء واملـاء 

د.خالـــد عـي الفــاضـــل، وبحضـــور الرئيس 

التنفيـــذي لرشكـة نفط الكويـت عاد محمود 

مبجموعـة  ممثلـة  الرشكـة  عقـدت  سلطـــان، 

تأهيـل الرتبـة منتـدى برنامج الكويت ملشـاريع 

البيئـة بعنـوان »إعـادة تأهيـل  إعـادة تأهيـل 

ثـروات الكويـت من أجل مسـتقبل أكـر نظافة 

واخـراراً«، وذلك بالتعـــاون مـــع الجهـــات 

املشـاركة باملـرشوع الـذي يعتـرب أكـرب مـرشوع 

لتأهيـل الرتبـة يف العـامل. 

وضـم املنتـدى كافة األطـراف املهتمـة والراغبة 

يف معرفـة املزيـد عـن برنامج الكويت ملشـاريع 

إعـادة تأهيـل البيئـة، كا تخلله تبـادل الخطط 

ـّـل  واالسرتاتيجيات املتعلقة بإصالح الرتبة، وشك

منصـة لتبـادل املعلومـات، والتوعيـة، وإتاحـة 

الفرصـة للتواصـل مـع املقاولـن وغريهـم مـن 

ذوي االختصـاص، إضافة إلنشـاء قنـوات اتصال 

مفتـوح وتوفـري نقطة انطـالق للتواصل، وكذلك 

تطويـر وتعزيـز فرق العمـل الناجحـة متعددة 

التخصصات.

وتضمنـت الفعاليــــة كلمـــات عديـدة أبرزها 

للرئيـس التنفيـذي عمـــاد محمـــود سـلطان، 

الـذي أكـد أن املشـاريع التي يتضمنهـا الربنامج 

تظهـر التـزام الرشكـة املسـتمر بالبيئـة والصحة 

والسـالمة.

كـا تـم بـــث فيديـو، وتقديـم عـروض حيـة 

عـن هـذا املـرشوع الضخـم والرائد، فضـاًل عن 

جلسـة نقاشـية حـول مختلـف السـبل لضان 

تحقيق أفضـــل النتائـــج، ومعــرض للتقنيات 

واألسـاليب املسـتخدمة يف املرشوع واإلنجازات 

التـي تحققـت حتـى اآلن. 

جانب من حفل العيد الوطني يف سوق املباركية
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استقطاب عاملي
تحــت إشـــراف معــايل وزيـر النفــط ووزيـر 

الكهربـاء واملـاء الدكتـور خالـد عـي الفاضـل، 

نظمـــت رشكـة نفـط الكويـت مؤمتـر ومعرض 

النفـط  الكويـــت لتكنولوجيـــا قيـاس تدفـق 

والغـاز يف نسـخته الرابعـة من 3 إىل 5 ديسـمرب 

املـايض. 

نفـــط  لرشكـــة  التنفيـذي  الرئيـس  وافتتـــح 

الكويـت عـاد محمـود سـلطان املؤمتـر الـذي 

شـمل جـدول أعالـه 38 ورقـة عمـل، ناقشـت 

املسـتجدات واالبتكـــارات مبجــال تكنولوجيــا 

قيـاس التدفـق يف هـذه الصناعـة.

واستقطــب املؤمتر كربيات رشكات النفط حول 

العـامل لعـرض آخـر ابتكاراتهـا يف هـذا املجـال، 

مبشـاركة 350 مختصـاً مـــن داخــل الكويــت 

وخارجها.

وُيعـد هـذا املؤمتـر العاملـي الوحيـد مـن نوعه 

الـذي يقـــام يف منطقـة الـرشق األوسـط، كـا 

أنـه ميثـــل منصـــة للتواصـل وتبـادل الخربات 

واملعرفـة، ويساهـــم يف رفـــع مسـتوى قاعدة 

املعلومـــات إليجــاد الحلـول املمكنــة لكافــة 

التحديــات يف مجــال القيــاس.

نجاح متواصل
واصــــل رجــــال اإلطفــاء أبطــال نفــط الكويت 

ــة يف  ــام القياسيــ ــازات واألرقـ ــق اإلنجــ تحقيـ

املحافــــل الدوليــة، حيــث نجــح فريــق الرشكــة 

هــذا العــام يف حصــد املركــز األول يف لعبــة 

الجاعــــي ببطولــــة »تحــدي رجــال اإلطفــاء 

الدوليــة« التــي أقيمـــت يف نيوزيلنــدا مبشــاركة 

25 فريقــاً مــن خمـــس دول مختلفــة، وذلك يف 

زمــن بلــغ 1:21 ثانيــة متّيــزوا بــــه عـــن باقــي 

الفــرق املشــاركة. 

واستقبـــل الرئيـــس التنفيـذي للرشكــة عـاد 

محمـود سـلطان أعضـاء الفريـق فـور عودتهـم 

الـذي  باإلنجـاز  أشـاد  حيـث  نيوزيلنـدا،  مـن 

حققـوه، وحثهم عـى املزيد من التألـق، مؤكداً 

الدعـم املطلـق لهـم مـن اإلدارة العليـا للرشكة.

وبذلـك يكـون فريـق رشكـة نفـط الكويـت قـد 

حقـق اللقـب للسـنة الثانية عى التـوايل ودون 

أي خسـارة.

معرض الكويت هنا مبناسبة العيد الوطني

الفائزون يف تيكاثون النفط والغاز

مشاركون يف منتدى إدارة املواهب املتكاملة

الحضور يف منتدى برنامج الكويت ملشاريع إعادة تأهيل البيئة



العمل  في  الشباب  النخراط  عملية  أسس  وإرساء  الشابة،  المواهب  تطوير  بأهمية  الكويت  نفط  شركة  تؤمن 
الميداني، عبر صقل خبراتهم األكاديمية وربطها ببيئة العمل، كما تسعى إلى التفاعل مع قطاعات المجتمع 
كافة، في إطار مسؤوليتها االجتماعية، لتقديم الخدمات والمساهمة في إمداد االقتصاد الوطني بكوادر مؤهلة 

قادرة على تحمل المسؤولية.

ومن هذا المنطلق، نظمت الشركة تحدي ماراثون التكنولوجيا األول أو ما اصطلح على تسميته »تيكاثون النفط 
والغاز  KOC Oil & Gas Techathon – 2019«، والذي ربما يكون األهم من حيث نتائجه المتوقعة، وأقيم في كل من 

معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وخيمة الشركة في مدينة األحمدي.

األمريكية  بالجامعة  والهندسية  المعلوماتية  واألبحاث  العلوم  مركز  مع  الفعالية  هذه  في  الشركة  وتعاونت 
النفطي والطلبة من مختلف  العاملين في القطاع  RISE، وشارك فيها عدد من  في الكويت، والمعروف باسم 

الجامعات بالكويت، وهو ما استحق إلقاء الضوء عليه في هذا المقال.

بالتعاون مع مركز العلوم واألبحاث المعلوماتية 
والهندسية بالجامعة األمريكية في الكويت

نفط الكويت نّظمت أول »تيكاثون«
للنفط والغاز
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ما هو التيكاثون؟
»تيكاثـون النفــط والغــاز« هـــو يف حقيقتــه 

منافسـة تكنولوجيـة تقـام فعالياتهـا عـى مدى 

ثالثـة أيـام خالل عطلـة نهاية األسـبوع، يجتمع 

فيهــا املهندســـون واملطـــورون واملصممــون 

واختصاصيـــو التكنولوجيـــا بهــدف التصـدي 

للتحديـات التـي تواجـه قطـاع النفـط والغـاز، 

ويهـدف إىل تشـجيع روح االبتـكار واملنافسـة 

واكتشـاف األفـكار واألسـاليب الجديـدة إليجاد 

حلـول عمليـة لتلـك التحديـات.

ومــن خــالل اسـتخدام الخيال وآخـر إبداعات 

التكنولوجيــا وخـربة االختصاصيـن، يتـم تبادل 

األفـكار والـــرؤى، وتطويــر مهـــارات التفكـري 

النقـدي واإلبداعـي، والعمــل بــروح الفريـق، 

ويف املحصلـة، منافسـات التيكاثـون هـي نتـاج 

تعـــاون خـــاّلق وجهـود كبـرية ومثمـرة بذلها 

فريــق عمـــل خدمــات تكنولوجيا املعلومات 

)مجموعـة تكنولوجيــا املعلومــات املشـرتكة( 

ومجموعة العالقــات العامــة يف الرشكة، حيث 

 .»RISE« تعاونت املجموعتـــان مــع

فرق وتحديات 
جرى  التيكاثون،  أنشطة  من  األول  اليــوم  يف 

مــن  تضـــم 76 مشاركــاً  فريقــاً   12 تشكيل 

القطاع النفطــي وطلبـــة الجامعــات والخرباء 

واملرشدين، ما يزيـد عى ثلثهم من اإلناث، كا 

جـرى اختيـار تسعة تحديات للوصول إىل حلول 

مبتكرة لها، وتراوحت بن الصحــة والسالمـــة، 

وحفر اآلبار النفطية وصيانتها، وعمليات الغاز 

يف الكويت.

ويوفر التيكاثون الفرصة للمشاركن الستكشاف 

اإلمكانـات التكنولوجيـة املختلفة يف بيئة خاّلقة 

بعيـداً عـن الرسـميات، حيـث إنـه وعـى مدى 

يومـن، عكـف األعضـاء عـى مقاربـة وتجربـة 

أفـكار مختلفـة، وبذلك شـّكل التيكاثـون فرصة 

مثينـة للقـاء األشـخاص املتقاربـن يف تفكريهـم، 

والخـرباء والطامحـن إىل الحصـول عى وظائف 

املستقبل.  يف 

وشـملت التحديـات التـي وقـع عليهـا االختيار 

تحليـل البيانــات الخاصـة بصـورة رشكـة نفـط 

الكويـــت يف وسائــــل التواصـــل االجتاعـي، 

وتقدميهـا بطريقــة سهلـــة وميـرّسة، وتصميـم 

أجهـــزة روبـــوت للكشـــف عــن التصدعات 

والشقـــوق والتآكـــل يف األنابيـــب النفطيـة، 

والصيانـة التنبئية ألعطال املضخـات الكهربائية 

الغاطسـة يف اآلبـار النفطيـة، والتنبـؤ برتكيـزات 

الغــازات امللوثـة يف منشـآت حـرق الغـاز.

كمــا تضمنـت التحديــات التدريـب والتوعيـة 

بشــأن قضايـــا الصحـــة والسالمـــة والبيئـــة 

باسـتخدام تقنيـات الواقـع االفـرتايض، والصيانة 

التنبئيـــة لضواغـــط الغـــاز، وتحسن البيئــة 

األمنيـة يف مواقـع عمليات رشكـة نفط الكويت، 

واسـتخدام تقنية التكسـري الهيدرولييك املتقطع 

لتحسـن عمليـات اإلنتاج. 

وتـم تشـكيل لجنـة تحكيـم أوكلت إليهـا مهمة 

تقييـم العـروض والحلـول التـي قدمتهـا الفرق 

الرئيـس التنفيذي حضر حفل 

الختــام ووزع الجوائز والدروع 

التذكاريـة على الفرق الفائزة 

وأعضاء لجنة التحكيم

كانت  األولى  الثالثة  المراكـز 

iLana من نصيب فرق

Cruel Oil  و  A-Team   و 

املشـاركة، وضمـت كاًل مـن نائـب املديـر العام 

السـابق ألبحاث وإدارة التكنولوجيا يف مؤسسـة 

ورئيـس  العبـايس،  د.عـادل  الكويتيــة  البـرتول 

فريـق عمـل عمليـات تكنولوجيـا املعلومات يف 

رشكـة نفط الكويت انعـام الجناع، ومدير موارد 

الطاقـة اإلقليميــة يف رشكــة »مايكروسوفــت« 

توفيق حلبــي. 

معايري التقييم
جـرى وضـع معايـري محـددة لتقييـم الحلـول 

التـي تقدمهـا الفـرق، وهــي تشمــل خمســة 

مجـاالت أولهـا التأثـري الـذي يتضمـن اإلجابـة 

عـن ثالثـة أسـئلة تتعلـق بنطـاق التأثـري الـذي 

سـيحدثه الحـــل )مـن حيـث الكـم والكيـف(، 

وما إذا كان الحــل املقرتح يلهم ويسـاعد عدداً 

قليـاًل أم كبـرياً من األشـخاص، ومـا إذا كان يحل 

مشـكلة صغـرية أم كبـرية.

A - Team صاحب املركز الثاين 



أمـا املجــال الثـاين وهــو اإلبـــداع، فيتضمــن 

سـؤالن عــن مـــدى اإلبـداع واالبتـكار يف نهج 

الفريـق، ومـا إذا كان الحل الـذي قدمه الفريق 

مبتكـراً ومل تتم تجربتــه من قبـل، أم أنه مجرد 

تطويـر إضـايف لحـل موجـود أصاًل.

واملجـال الثالـث هـو الصالحيـة، ويشـمل أربع 

إجابـات عـن مـدى صالحيـة الحل مـن الناحية 

العلمية، وما إذا كان ميكن أن ينجح يف التطبيق 

العمـي، ومـدى تحقيقـه لألهـداف التـي ابُتكر 

مـن أجلهـا، ومـا إذا تـم تقديـم عـرض تجريبي 

عنـه وهـل نجـح كا هـو متوقع؟

وشـكلت املالءمـة املجـال الرابـع، وكان يتطلـب 

مـن خاللهـا اإلجابـة عن أربعة أسـئلة حول مدى 

اسـتجابة الحـل للتحـدي الـذي يحـاول التصـدي 

لـه، ومـا إذا كان مكتمـاًل أم يتطلـب مزيـداً مـن 

التطويـر مسـتقباًل، وهـل هـو مجـٍد مـن الناحية 

الفنيـة؟ وهـل هـو عمـي وسـهل التطبيق؟

ويبقـى مجــال العــرض الـــذي يحمــل معــه 

سـؤالن حـــول مـــا إذا كان الفريـق قـد نجـح 

يف إيصـال فكـرة املـرشوع، وهـــل كان فعاالً يف 

رسد قصــة الحـل املقـرتح؟ مبـا يف ذلـك توضيح 

التحـدي وتقديـم الحـل ومـدى أهميتـه. 

التجربة ستتكرر
يف اليـوم األخـري ملنافســات التيكاثـون، قدمـت 

الفـرق املختلفـــة عروضهــا، وذلــك بحضـــور 

الرئيـس التنفيــذي للرشكـــة عمـــاد محمـود 

سـلطان، وعـــدد مــن نواب الرئيـس التنفيذي 

ومديـري املجموعـات ورؤسـاء الفـرق، إضافـة 

إىل رئيـس الجامعـة األمريكية يف الكويت وعدد 

مـن أعضـاء الهيئـــة األكادمييـة فيهـا، وأعضـاء 

لجنـة التحكيـم، وجمع من الضيـوف املدعوين 

واملوظفـن.

وألقـى مديـر مجموعـة تكنولوجيـا املعلومـات 

عـي النقيـب كلمـة يف الحفـل، أثنـى فيهـا عى 

جهـود كـــل مـن شاركـــوا يف هـــذه التظاهرة 

اإلبداعيـة، مؤكـــداً أهميـة املنافســـات التـي 

تنظمهـا الرشكـة للمـرة األوىل، ومشـرياً إىل أنهـا 

لـن تكـــون األخـــرية، وسـتعود بالفائـدة عـى 

الرشكـة ألنهـا تظهـر مـدى التزامها مبسـؤولياتها 

االجتاعيـة.

كـا أكـد النقيــب أن مثـــل هــذه الفعاليـات 

تعـزز روح االبتـكار ومفهـوم العمـل الجاعـي 

يف قطـاع النفـط والغـاز. 

رشيك مثايل
مـن جانبها، ألقت رئيس الجامعـة األمريكية يف 

الكويت الدكتورة روضــة عــواد كلمــة مطّولة 

باملناسـبة، أكــدت فيهــا عـى القيـم واملبـادئ 

املتبادلـة التـي تجمــع كاًل مـن الجامعة ورشكة 

الكويت. نفـط 

ــة يف  ــة األمريكيــ ــواد إن الجامعــ ــت عـ وقالـ

ــا  ــن طلبته ــعيها لتمك ــياق س ــت، يف س الكوي

واكتشــاف واستكشــاف املجتمــع عــى نطــاق 

أوســع، وجــدت يف رشكــة نفــط الكويــت رشيكاً 

مثالياً مهمـــاً يف القيـــم واملبـــادئ التي تحـــاول 

دعمهــا، موضحــة أن جــــزءاً مـــن اسرتاتيجيـــة 

الرشكـــة 2040 يتمثـــل يف استكشـــاف مـــا هـو 

مســتدام، كمـــا أن رؤيتهـــا ترمـــي للوصــول إىل 

ــي. ــتوى العامل ــى املس ــز ع التمّي

وأشـــارت إىل أن ِقَيــم نفــط الكويـت تعكـس 

املبـــادئ التـــي تســعى الجامعـــة لتعزيزهـا 

وترسيخهــا، وهــي املـبــادئ التي تتلخــص يف 

رعاية األشخاص والرشاكــة والنزاهـة واالبتكـار.

بـدوره، أشـاد عميـد كليـــة الهندسـة والعلـوم 

بالكويـت  األمريكيـة  الجامعـــة  التطبيقيـة يف 

د.أمـري زيـد، بالرشاكـة بـن الجامعـة والرشكـة، 

وبتنـّوع املشـاركن يف التيكاثـون، وقــال »يرسنا 

أن نكــون الرشيـــك األكادميــي لرشكــة نفـط 

الكويـت يف هـذه املبـــادرة، وأنا فخــور برؤية 

العديــد من طلبة وخريجي الجامعة األمريكية 

مـن مختلـف التخصصـات وهـم يشـاركون يف 

هـذا الحدث، ونحــن نتطلع إىل عقــد رشاكــة 

طويلة األمد مــع نفــط الكويت لتنظيم املزيد 

مـن الفعاليـات واملبـادرات البحثيـة«.

تحكيم ونتائج
قدمـت الفـرق املختلفة عروضاً مفّصلة ناقشت 

فيها التحديـات التي اختارتها، والحلول املقرتحة 

لها، مبا لها من مردود عى الرشكة.

وبعـد أن توافــق أعضـاء لجنـة التحكيـم عـى 

النتائـج التـي تـم التوصـل إليهـا، جـاءت لحظة 

اإلعـالن عـن الفـرق الثالثـة األوىل الفائـزة، وقد 

اعـرتف د. أمـري زيـد بصعوبـة تحديـد النتائـج 

علي النقيب:

ألنهــا  ستتـكــرر  التجـربــة   
ومفهـوم  االبتكـار  روح  تعـزز 
العمل الجماعـي في قطـاع 

النفـط والغاز

د. روضة عواد:

جامعتنـا وجـدت فـي نفــط 
مثاليـــًا  شريـكــًا  الكويــت 
التي  والمبادئ  القيــم  فـي 

تدعمها
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النهائيـة بسـبب الفـوارق الضئيلـة بـن الفـرق. 

بقيـادة   iLana فريـق األوىل  املرتبـة  وحـل يف 

عـي كلـكاوي، املعيد يف جامعـة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيـا، حيـث تعامـل الفريـق مـع ثالثة 

التوربينـات  تحديـات تتعلـق بسـالمة ضاغـط 

الغازيـة وفشـل خطـوط األنابيـب واألخطـاء يف 

املضخـات الكهربائيـة الغاطسـة.

 A-Team فريـق  الثـاين  املركـز  يف  جـاء  كـا 

بقيـادة كبري املهندسـن يف فريـق عمل األبحاث 

والتكنولوجيـا )للمرافق السـطحية( عي الحرز، 

التنبئيـة  بالصيانـة  يتعلـق  حـاًل  قـدم  والـذي 

الغاطسـة. الكهربائيـة  للمضخـات 

أمــا املركــز الثالــث، فــكان مــن نصيــب فريــق 

Cruel Oil بقيــادة مراقــب الغــاز يف فريــق 

عمــل عمليــات الغــاز )جنــوب ورشق الكويت( 

فالــح العجمــي، وقــد توصــل الفريــق املذكــور 

إىل حــل مبتكــر لتحديــد تركيــز ملوثــات حــرق 

الغــاز. 

وبعــد إعــالن النتائــج، قــام الرئيــس التنفيــذي 

عــاد محمــود ســلطان بتوزيــع الجوائــز عــى 

الفــرق الفائــزة، كــا تــم تقديــم دروع تذكارية 

ألعضــاء لجنــة التحكيــم.

مشاركون يتحدثون
أجـرت مجلـة »الكويتـي« لقــاءات مـع بعـض 

قـادة الفـرق أثناء العمـــل علـــى إيجاد حلول 

مبتكـرة للتحديـات التـي اختاروهـا.

ــل  ــق عمـ ــس فري ــال رئي ويف هــذا الســياق، ق

ــوب  ــات يعقـ ــا املعلومـ ــات تكنولوجيــ خدمـ

ــن  ــي م ــة ه ــؤولية املجتمعي ــاش، إن »املس الب

ضمــن القيــم التــي نؤمــن بهــا يف رشكــة نفــط 

الكويــت، وذلــك ألهميتهــا يف التفاعــل مــع 

املجتمــع الكويتــي، وقــد نظمنــا هــذه الفعالية 

ــدور الشــباب يف املســاهمة بإيجــاد  ــا بـ إلميانن

حلــول للتحديـــات التــي نواجههــا يف الرشكــة«.

وأضــاف البــاش أن الرشكــة تؤمــن بــأن الشــباب 

هــم عــاد الوطــن ومســتقبله، ألنهــم ميتلكــون 

الحــاس والقـــدرة عــى التفاعـــل اإليجــايب 

الرسيــع مـــع التكنولوجيــا، إضافـــة إىل روح 

ــري. ــل التغي ــكار وتقب ــادرة واالبت املب

وبنـاًء عـى ذلـك، متت دعـوة طلبـة الجامعات 

يف الكويـت، والعامليــن يف القطـــاع النفطـي، 

للمشـاركة يف »التيكاثـون«، حيــث بلـغ عـدد 

املسـجلن أكـر مـن 350 مشـاركاً تـم فرزهـم 

الختيـار 84 منهـم توزعـوا عـى 12 فريقـاً.

مـن جهتهـا، اعتـربت اختصايص سـلم الوظائف 

بـركات، أن  الفريـق غـادة  الفنيـة واملهنيـة يف 

تجربـة التيكاثـون كانـت مبهجة، حيـث احتاج 

األمـر إىل الكثـري مـن العمـل الجاعـي، مؤكدة 

أن النتيجة كانــت تستحق الجهود التي بذلت، 

فقـد كان مـن املثـري أن نـرى التفـاين والجديـة 

والعمـل الـدؤوب للفرق املتنافسـة للتوصل إىل 

مبتكرة.  حلـول 

وقالــت بركات إن »التيكاثون« أتاح لنا الفرصة 

ملقابلــة املشـــاركن مــن الشبـــاب املتفانيـن 

واألذكيــاء، وتعريفهـم ببيئـة العمـل يف الرشكة 

وببعـض التحديـات التـي تواجههـا يف عملياتها، 

وبالتـايل توصلـت الفــرق بعــد يوميــن مـــن 

العمــل الشــاق ومشـورة االختصاصين وخرباء 

تكنولوجيـــا املعلومـات، إىل حلـــول مبتكـــرة 

باستخــدام أحــدث التقنيــات واالتجـاهــات، 

وسـيتم النظــر يف الحلـول املقرتحـة لتنفيـذ مـا 

يناسـب الرشكـة وفقـاً لجدواهـا. 

مـن جهتــه، قـــال املهنــدس عـي الحـرز إنـه 

يعكـف هـو وفريقـــه عــى إيجاد حــل عمي 

ملشكـــالت وأعطـــال املضخـــات الكهربائــية 

الغاطسـة، والتنبؤ بهـــا قبــل حدوثهــا يك تتم 

صيانتهـا واستثارهــا بالصـورة املطلوبــة.

وأضـاف الحـرز أن أهـم مـا يف تلـك املضخـات 

أنهـا حساسـة وفيهـا مشـاكل تتعلـق بالتغرّيات 

يف الكهربـاء التـي تغذيهـا وطبيعـة البـر مـن 

حيـث الحـرارة والضغط ونوعية النفـط والغاز، 

مؤكـداً أنـه وفريقـه يعكفـون عى وضـع تصور 

مستقبلــي للتغلــب عـــى هـــذه املعوقـات، 

ومعرفة متــى ميكــن أن تتعطـــل املضخـــات 

ومتـى يجـب صيانتهـا.

يف اإلطـار نفســه، قـــال عـي كلـكاوي املعيــد 

يف جامعـة الخليـج للعلـوم والتكنولوجيـا، إنـه 

قـــرر وفريقـــه دمـــج ثالثـة تحديـات تتعلق 

بتحليـل ومعالجـة مشـاكل وأعطـال املضخـات 

الكهربائيـة الغاطسـة وضواغـط الغـاز، مشـرياً 

I Lana أحرز املركز األول 



بلثثغ عثثثدد املتقدميثثن للتيكاثثون أكثر 	 

مثن 380 شثخصاً مثن 13 جامعثة محليثة 

ودوليثة

شاركت يف التيكاثون 11 رشكة ومؤسسة	 

عدد املشاركني يف التيكاثون 76 شخصاً	 

عدد املتطوعني 40 شخصاً	 

نسثبة الطثاب مثن إجثايل املشثاركني 75 	 

ملئة با

نسثبة اإلنثاث مثن إجثايل املشثاركني 35 	 

ملئة با

تم تقسيم املشاركني إىل 12 فريقاً	 

متثلثت مهمة الفثرق يف إيجاد حلول مبتكرة 	 

لتسثعة مثن أصل 14 تحديثاً يف قطاع النفط 

والغثاز خال أقل من 48 سثاعة.

أرقام ونسب

إىل أن الهـدف هـو بنـاء مناذج تنبئيـة للحصول 

عـى نتيجـة أقـرب إىل الدقـة.

ولفــت كلكـــاوي إىل أنهــم طـــوروا منـــاذج 

ووضعوهــا يف موقـــع عـى شبكـــة اإلنرتنـت، 

وميكـــن االطـــالع عليهــا وتجربتهـا والتعـرف 

عـى كيفيـة بنائهـا والنتائـج التـي تـم التوصـل 

إليهـا، موضحـاً أن املشـكلة الحقيقيـة تكمن يف 

التعامـل مـع املعلومـات التـي تتدفـق مـن كل 

حـدب وصوب، ومتـى تم اسـتيعاب املعلومات 

والتعـرف عـى املشـكلة يسـهل إيجـاد الحـل.

مـن جانبهـا، قالـت املهندسـة عائشـة عبداللـه 

من فريق عمــل االستكشـاف يف نفط الكويت، 

إن فريقهـا اختـــار تحـــدي تحسيــن األمن يف 

مواقـع اآلبار بهـدف تقليـل التكلفـة والحيلولة 

دون فقـدان املعـدات.

وأضافـــت عبداللــه أن الفريــق يعمـل عـى 

التوصـــل إىل حــل يتم مبوجبــه زيــادة عــدد 

الزيـارات إىل مواقـع اآلبـار مـع تقليـل تكلفــة 

حايتهـا، كا يحاول اسـتخدام تقنيــات معّينة 

التــي تعتمـد  للمراقبـة مثـل رشائـح املتابعـة 

عى األقار االصطناعيــة، حيــث يركـز الفريق 

عى اسـتخدام مـواد قادرة عـى تحمل درجات 

الحـرارة املرتفعـة يف الكويـت.

بـدوره، قـال أنـس الغربة إنـه يعمل مـع أعضاء 

فريقـه عى تحليل صورة رشكــة نفـط الكويت 

يف مواقـع التواصـل االجتاعي.

وأضـاف الغـربة »نأخـذ النصـوص مـن املواقـع 

ونضعهـا يف برنامـــج ذكـــاء اصطناعــي ليتـم 

تحليـل البيانــات ومعرفـة معناهـا وتحديد إن 

كانـت إيجابيـة أو سـلبية، كا نسـتخدم الذكاء 

االصطناعـي ملعالجـة الصـور ومعرفـــة تأثريهـا 

إيجابـاً أو سـلباً«.

وحـول الفائـدة املرجـوة من ذلـك، أفـاد الغربة 

بـأن الحلـول التـي يطرحونهـا متّكـن املسـؤولن 

مـن معرفـة الشهـــر الـــذي كان تأثـري الصورة 

فيه إيجابياً أو سـلبياً، ودراسـة األسـباب، مؤكداً 

أن الهـدف هـو تحسـن صـورة الرشكـة بتجاوز 

السـلبيات والرتكيـز عـى اإليجابيات.

وقـال حسن العريان، من جامعة الرشق األوسط 

األمريكية، إن التحـدي الــذي اختاره فريقه هو 

إجراء عمليات التفتيش داخل األنابيب بحثاً عن 

التشققات باستخــدام الروبـوت، وهم يعكفون 

عى تصميم الروبوت وتقديم عرض عنه.

وأوضح أن مهمــة الروبوت تتمثل يف مساعــدة 

املشغلن بالحقـول عى فحص األنابيب للكشف 

عن وجــود أعطــال وترسبــات وتآكل، وسيتم 

استخدامه يف حاالت الطوارئ بحيث يتم إرساله 

لفحص األنابيب بعد برمجته. 

أما مراقب الغاز يف فريـق عمل عمليات الغــاز 

)جنوب ورشق الكويت( فالح العجمي، فقال إن 

فريقه اختــار تحـدي تحديـد نســب انبعــاث 

امللوثـات يف عمليــات حرق الغاز.

وأشــار العجمـــي إىل أنهـم ابتكـروا مـن خالل 

املعطيـات املتوافـرة لديهـم للوصـول إىل الدقة 

يف تحديـــد نســب تركيـــز االنبعاثات، وإنشاء 

منظومة توفــر دقـــة تصــل إىل 99.7 باملئـــة 

لنوعـن مـن الغـازات امللوثـة، مضيفـاً أنـه قدم 

ورقــة عمـل لعرضهـا يف مؤمتر جمعية مصنعي 

الغـاز املقبـل حول االبتـكار الذي توصلـوا إليه. 

Cruel Oil حـل ثالثاً
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عقثثب إعثثان النتائثثج، قثثال نائثثثب الرئيثثس التنفيثثذي للتخطيثثط 

الشثثكر  توجيثثه  يثثود  إنثثه  العطثثار  بثثدر  املاليثثة  والشثثؤون 

ألصحثثاب فكثثرة تنظيثثم التيكاثثثون باالسثثم، ابتثثداء مثثن عثثي 

النقيثثب ويعقثثوب البثثاش وغثثادة بثثركات، وانتهثثاًء مبنثثال الثثراح 

وعثثي النعمثثة وريثثم العوّيثثد.

وأضثاف العطثار أن الفكثرة ممتازة، وسثيعود تطبيقهثا بالنفع عىل 

الركثة، كثا أن رؤيثة روح الشثباب واإلبثداع واألفثكار الجديثدة، 

خثال فثرة قصرية جثداً، وتركيزهثم عىل معوقثات وتحديات فعلية 

يف الركثة، أمثر يدعثو إىل الفخثر والتفاؤل، مشثرياً إىل أن مثة حلواًل 

ميكثن أن تطبثق، ونحثن نريثد أن نثرى ذلك داخثل الركة.

وشثثدد نائثثب الرئيثثس التنفيثثذي عثثىل أن تطبيثثق الحلثثول سثثيبنّي 

قثثال مديثثر مجموعة تكنولوجيا املعلومات املشركة عي النقيب إن 

التيكاثون حقق نجاحاً باهثثراً، وإنثثه سيتثم من اآلن التجهيز للدورة 

الثانية من املنافسات.

وأشار إىل أن مثة دروساً مستفادة كثرية من الفعالية يك يكون الحدث 

املقبل بصورة أفضل، موضحاً أن فريثثق عمثثل خدمثثثات تكنولوجيا 

املعلومات، بقيادة رئيسه يعقوب الباش، أرشف عىل تنظيم التيكاثون 

من األلف إىل الياء، وكان يعمل عىل مدار الساعة يف األسبوع الذي 

سبق املنافسات.

وعرّب النقيب عثثن سعادتثه مبا تحّقق من إنجازات واضحة فاقت كل 

التي قدمتها  العثروض  اختيار واحد من  بصعوبة  التوقعات، معرفاً 

الفرق املختلفة، ألنها كانت متميزة يف مجملها.

وكشف عن أنهم يف مجموعة تكنولوجيا املعلومات طلبوا من املجموعات 

املختلفة، كصيانة اآلبار والحفر واألمن، تحديد العقبات التي تواجههم 

إمكانية  ملعرفة  الحلول  تقييم  سيتم  أنه  إىل  مشرياً  لها،  حلول  إليجاد 

تطبيقها عىل عمليات الركة، وقثد يتثثم إجراء تعديات عليها أو دمج 

حلني يف املرحلة القادمة، ليخلص إىل القول إنثثه ستتم االستعانة بالفرق 

التي نجحت يف توفري حلول مبتكرة إذا ما دعت الحاجة.

العطار: الفكرة ممتازة وسيعود 
تطبيقها بالنفع على الشركة

 النقيب: حققنا نجاحًا باهراً

لنثثا حقيقثثة مثثا يجثثري، يك نكثثثرر التجربثثة يف العثثام املقبثثل، كثثا أن حضثثور 

الرئيثثس التنفيثثذي حفثثل التكريثثم واهتامثثه بالعنثثر البثثري أعطثثى دافعثثاً 

قويثثاً للمشثثاركني.

خثال  تثم  مبثا  وسثعادتها  ارتياحهثا  عثن  أعربثت  الركثة  إدارة  أن  وأوضثح 

الصناعثات  بثني  فالتعثاون  األنشطثثة،  هثذه  مثثل  تشثّجع  وهثي  املنافسثات، 

واملؤسسثات املختلفثة )النفطيثة والتعليميثة( يف غايثة األهميثة، وسثتتم إضافثة 

املطلوبثة. الحلثول  إليجثاد  مسثتقبًا  جديثدة  صناعثات 

وأوضثح أنثه فخثور ومتحمثس جثداً ولديثه الكثثري مثن األفثكار للمسثتقبل، يك 

تثربز روح الشثباب والقيثم التثي أتثوا بهثا وطبقوهثا يف التيكاثثون، مضيفثاً أن 

»التعثاون بثني الركثة والجامعات والخثرباء االختصاصيني كان ممتثازاً، والحقيقة 

لكننثي  الفثرق،  الوقثت عنثد تشثكيل  لبعثض  التواجثد  أننثي كنثت أرغثب يف 

وجثدت نفثي أتفّقدهثا كلهثا ألتعثرف عثىل الشثباب وعثىل طبيعثة التحديثات 

التثي وقثع اختيارهثم عليهثا، ولذلثك واكبتهثم واطلعثت عثىل جهودهثم يف كل 

أيثام املنافسثات، ألننثي أيقنت أننا سثنحصل عثىل قيمة حقيقية مثا يقدمونه«.



برعاية معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت عماد محمود سلطان، نظمت الشركة مؤخرًا مؤتمر ومعرض الكويت لتكنولوجيا قياس تدفق 
النفط والغاز بنسخته الرابعة، والذي ناقش على مدى ثالثة أيام آخر المستجدات واالبتكارات في هذا المجال 

المهم جدًا بالنسبة لقطاع البترول على مستوى العالم.

ويُعد هذا المؤتمر العالمي هو الوحيد من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق األوسط، حيث تنظمه الشركة 
2014 و2015 و2017، واستقطب كبريات شركات النفط والخدمات الصناعية حول  للمرة الرابعة بعد أعوام 

العالم، إذ شارك فيه 350 من كبار التنفيذيين والخبراء والمهتمين من داخل الكويت وخارجها. 

وقد شّكل المؤتمر منصة للتواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث اشتمل جدول أعماله على 38 ورقة عمل 
فنية من مختلف الشركات المحلية واإلقليمية والعالمية، فيما صاحبه معرض قدمت فيه شركات عالمية آخر 
ابتكاراتها في هذا المجال، ما ساهم في رفع مستوى قاعدة المعلومات التي تهدف إليجاد الحلول الممكنة 

لكافة التحديات التي تواجه مجال قياسات البترول، وكذلك لتحسين األداء والدقة فيه.

استقطب 350 مشاركًا وشّكل منصة للتواصل وتبادل الخبرات

مؤتمر ومعرض الكويت الرابع لتكنولوجيا 
قياس تدفق النفط والغاز
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أمن وسامة
شـارك يف حفــل االفتتـاح الرئيــــس التنفيـذي 

لرشكــة نفط الكويــت عـاد محمود سـلطان، 

ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لغـرب الكويت 

محمــد الزعبـي الـــذي يـــرأس اللجنــة العليا 

للمؤمتـر، ومديـر مجموعـة العمليات املسـاندة 

- عمليــات التصديـر والبحرية شـمالن الرومي، 

وعدد مــن رؤســاء فــرق العمــل يف الرشكــة، 

فضــاًل عـن مسؤولن يف رشكات القطاع النفطي 

الكويتـي، مــن بينهـم نائـب الرئيـس التنفيذي 

للخدمـات املسـاندة يف رشكــة البـرتول الوطنية 

الكويتيــة عبدالعزيـز الدعيـــج، ونخبـة مـــن 

داخـل  مـن  واألكادمييـن  والخـرباء  التنفيذيـن 

الكويـت وخارجهـا.

ــا  ــز فيه ــة رّك ــة بكلم ــلطان الفعالي ــح س وافتت

عــى أهميــــة القياســات بالنســبة للرشكــــات 

بشــكل عــــام، باعتبارهـــا رضوريـــة لألمــن 

والسالمـــة، وأيضــــاً ملساهمتهــــا يف تعزيــز 

الجانــب االقتصــادي ومجــاالت أخــرى، ومنهــا 

ــث  ــي، حي ــب البيئ ــال الجان ــبيل املث ــى س ع

إن القياســات الدقيقــة تســاعد يف الحفــاظ 

عــى البيئــة، مـــن خــــالل ضــان عــدم وجــود 

ــد. ــلة التوري ــل سلس ــة مراح ــات يف كاف ترسب

كــا رأى أن هنــاك جانبــاً قانونيــاً ملســألة إجراء 

القياســات الدقيقــة لتدفــق النفــط والغــاز، 

ــة يف هــذا املجــال تحمــي كاًل  ــك ألن الدق وذل

مــن املــورّد والعميــل مــن الناحيــة القانونيــة، 

ــات  ــاس حــول الكمي ــة أي التب مــن خــالل إزال

التــي يتــم تســلمها وتســليمها.

ــي  ــرشكات الت ــذي بال ــس التنفي ــب الرئي ورح

حرصــت عــى املشــاركة وبذلــت جهــوداً كبــرية 

ــاً بالشــكر  ــا، متوجه مــن أجــل عــرض منتجاته

والدعــم  الرعايــة  قدمــت  التــي  للجهــات 

ــود كل مــن شــارك  ــاً عــى جه للمؤمتــر، ومثني

يف تنظيمــه وإنجاحــه.

مواكبة تكنولوجية
عقــب انتهــاء كلمـــــة الرئيــس التنفيــذي، 

تحــدث رئيــس اللجنــة الفنيــة للفعاليــة راشــد 

املــري، والــذي يتــوىل أيضــاً رئاســة فريــق عمــل 

الحركــة والقيــاس لتصديــر النفــط يف رشكــة 

ــة  ــة مواكب ــى أهمي ــد ع ــت، فأك ــط الكوي نف

التقنيــات الحاليــة وتطبيــق منهجيــات جديــدة 

مــن أجــل مجــاراة التطــور الــذي تشــهده 

ــق. ــات التدف ــة بقياس ــا الخاص التكنولوجي

وقال املري »يف ظـــل اتجاهـــات ســوق النفـط 

ــزال  ــوم، ال ت ــة اليـ ــائدة واملتوقع ــة الس العاملي

قياســات تدفــق الهيدروكربونــات تلعــب دوراً 

متزايــد األهميــة يف صناعــة النفــط والغــاز، 

ــع  ــوى لجمي ــة قص ــي ذات أهمي ــايل فه وبالت

ــة«. ــاب املصلح أصح

وأشــار إىل أن إحــدى نقــــاط القــوة التــي 

تتمتــع بهــا رشكــة نفــط الكويــت تركيزهــا عــى 

التحســن الدائــم يف عملياتهــا، مــا يعنــي أنهــا 

تبــذل جهــداً مضاعفــاً التبــاع أفضــل الطــرق يف 

اإلنتــاج والتصديــر عــى حــد ســواء، وذلــك يف 

إطــار ســعيها الدائــم للتمّيــز. يف مجــال قيــاس 

ــات. ــق الهيدروكربون تدف

بعــــد ذلــك، تــــم تكريـــم أعضــاء اللجنــة 

التنفيذيــة للمؤمتــــر والــرعـــاة واملشــاركن يف 

التنظيــم، ثــم ُنظمــت جولــة يف املعـــرض الــذي 

ــا  ــة ابتكاراته ــركات العاملي ــه الشــ ــت في قدم

الجديــدة وتقنياتهــا املفيــدة، لتبــدأ املحارضات 

ــة إليجــاد  ــادل الخــربات واملعرفــ بهــدف تبـــ

الحلــول املمكنــة لكافــة التحديــات، ولتحســن 

ــاس. ــال القي ــة يف مج األداء والدق

إقبال كبري
ــة  ــذه الفعالي ــن ه ــابقة م ــخ الس ــزت النس متّي

هــذا  لوحــظ  فقــد  لــذا  الكبــري،  بالنجــاح 

العــام ازديــاد اإلقبــال عــى املشــاركة، وكذلــك 

ارتفــاع أعــداد الطلبــات لتقديــم أوراق العمــل 

الفنيــة، فتكللــت الفعاليــة بالنجــاح الباهــر 

بســبب تواجــد الــرشكات العامليــة، وكذلــك 

ــة املحــارضات التــي قدمــت، فضــاًل عــن  نوعي

االبتــكارات وآخــر التقنيــات التــي عرضــت 

فيهــا، مــا نتــج عنــه اســتفادة كبــرية للجميــع، 

والســيا رشكات القطــاع النفطــي.

ويف هـذا السـياق، تلقـى املؤمتـر 45 ورقة عمل 

لبحثهـا، وكلهـا كانـــت متمّيـزة يف مضمونهــــا 

واملسائل التي تبحثها، ولكـــن اللجنــة الفنيــة 

قبلـت فقـط 38 ورقـة عمـل ملناقشـتها، وذلـك 

يك تتمكن من إعطـــاء كــل ورقـــة عمل حقها 

والوقت الـكايف إليصــال مبتغاها. 

سلطان:

ضروريــة  البتــرول  قياســات 

ــا  ــن له ــالمة لك ــن والس لألم

أيضــــًا جوانــب اقتصاديــة 

وبيئيــة وقانونيــة

المؤتمــر شــهد تقديــم 38 

ــددًا  ــت ع ــة ناقش ــة علمي ورق

ــة  ــا الدق ــع منه ــن المواضي م

وتكنولوجيــا االستشــعار

شركــــة نفـــط الكويـــت 

قدمــت 11 ورقــة عمــل فنيــة 

ــًا  ــًا صعب ــها رقم ــرض نفس لتف

ــال ــذا المج ــي ه ف

ــة  ــي الفعالي ــاركون ف المش

اطلـعــــوا علـــــى آخـــــر 

االبتكــــــارات والتقنيــــات



جلسات وأوراق
ــة عمــل بعــد أن  شــهد املؤمتــر عــرض 38 ورق

حظيــت مبوافقــة اللجنــة الفنيــة، منهــا 11 

ــت، وهــو  ورقــة قدمتهــا رشكــة نفــط الكوي

ــا يف  ــا ومتّيزه ــدى تطوره ــر م ــري يظه ــم كب رق

هــذا املجــال، ال ســيا إذا علمنــا أنهــا قدمــت 

يف النســخة األوىل مــن املؤمتــر، والتــي عقــدت 

عــام 2014، خمــس أوراق عمــل فقــط، وهــذا 

ــون  ــن يحرص ــة الذي ــي الفعالي ــب ملنظم ُيحس

ــة يف  ــز الخــربات التكنولوجي عــى دعــم وتعزي

هــذا املجــال، وقــد حققــت الرشكــة إنجــازات 

ــابقاً،  ــا س ــا عنه ــدد تحدثن ــذا الص ــرية يف ه كب

مــن حيــث دقــة القيــاس التــي تفوقــت فيهــا 

لتصــل إىل معيــار فــرق 0.01 باملئــة فقــط، 

وهــو أفضــل بكثــري مــن املعيــار املعتمــد عامليــاً 

ــة. ــغ 0.3 باملئ والبال

كــا يثبــت هـــذا االرتفـــاع يف عـــدد أوراق 

العمــل الفنيـــة أن الرشكـــة أصبحــت تــزّود 

اآلخريــن باملعلومــــات واالبتــكارات والتقنيات 

ــا. ــة له ــت متلقي ــد أن كانـ بع

وقبل الحديث بإسهاب عن األوراق التي قدمتها 

الرشكة، ال بـــد من اإلشارة إىل أن بقيــة العروض 

التي شهدتـها جلســات املؤمتــر، وعددهـا 27، 

توزعت عى 20 رشكــة محليـة وعاملية، حيث 

قدم بعضها أوراق عمـــل مشرتكـــة، فيا كــان 

لبعضـها اآلخــــر حــصــــة أكرب، ومنها رشكـــة 

»إميرسون« التي عرضــت أربـــع أوراق عمل، 

 »DP Dignostics«ورشكـــات »إنتـرتــــك« و

قدم  والتي  الزميلة،  الكويتية  الوطنية  والبرتول 

كل منها ثالثة عروض فنية.

نفط الكويت.. الرقم الصعب
فرضـت رشكـة نفـط الكويت نفسـها رقـًا صعباً 

الهيدروكربونـات،  تدفـق  قياسـات  مجـال  يف 

بتقدميهـا 11 ورقـة عمـل متّيزت بالريـادة، حيث 

ناقشـت هذه العـروض عدة مسـائل ذات صلة، 

كـا قدمـت تقنيـات نالـت إعجـاب الحارضيـن 

مـن أبـرز الخـرباء والتنفيذين.

ــن  ــن م ــن العابدي ــا حس ــة األوىل قدمه الورق

لتصديــر  والقيــاس  الحركــة  عمــل  فريــق 

ــت  ــي واجه ــات الت ــت التحدي ــط، وتناول النف

ــاس 212  ــع لقي ــت يف املوق ــرة مت ــة معاي عملي

ــا  ــب عليه ــة التغل ــاًل بالنظــام اآليل، وكيفي برمي

ــاه. ــحب املي ــة س ــالل طريق ــن خ م

وحملــت الورقــة الثانيــة عنــوان »قياســات 

ــق«،  ــاس التدف ــق لقي ــار دقي ــول إىل خي للوص

ــه  ــود وعبدالل ــر محمـ ــن ياســ ــا كل م وقدمه

املطــريي ومـهـــدي القزوينــي مـــن فـــريق 

عمــل الخدمــات الفنيــة للعمليــات يف شمــــال 

الكويــت، يف حــن تطـــرقت الورقــة الثالثــة 

املقدمــة مــن موهيــت ناريــن وجــي أن يف 

رسيــدار وجاتــن بونــدا مــن فريقــي عمــل 

والخدمــات  )جنــوب ورشق(  الغــاز  صيانــة 

الفنيــة للغــاز، إىل تصحيــح جــرى ألخطــاء 

قياســات التدفــق يف نظــام ضغــط الغــاز.

وعالجــت الورقــة الرابعــة التي قدمها نيشــانت 

جانبادهـــو مــن فريــق عمــل الحركــة والقيــاس 

التغــريات  تأثــري  النفــط، موضــوع  لتصديــر 

املتنوعــــة عــى قيــاس التدفــق عــرب نظــام 

ــة. ــاس الفوه قي

وقـدم الورقـة الخامسـة أل آر كريشـنان مـن 

غـرب  يف   )1( املشـاريع  إدارة  عمـل  فريـق 

يف  التدفـق  مقيـاس  فيهـا  ورشح  الكويـت، 

الحقـن الكيميـايئ، يف حـن اهتمـت الورقـة 

السادسـة التـي تـوىل تقدميهـا خالد سـويدان 

مـن فريـق عمـل الحركـة والقيـاس لتصديـر 

النفـط، مبسـألة قيـاس كميـة االنكاش خالل 

عمليـة التحميـل يف الناقـالت البحريـة.

جانـب مـن الحضــور
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أمــا الورقــة الســابعة، والتــي عرضهــا جابــر 

ــن  ــتي م ــان دش ــداد وعدن ــي الح ــارك وع مب

ــات يف  ــة للعملي ــات الفني ــل الخدم ــق عم فري

غــرب الكويــت، فتطرقــت إىل التحديــات التــي 

ــاز. ــال الغ ــاس يف مج ــه القي تواج

وقــدم فــرج القطــان مــن فريــق عمــل الحركــة 

الثامــن  العــرض  النفــط  لتصديــر  والقيــاس 

حــول املزايــا والعيــوب والتحديــات الســتخدام 

محمــد  قــدم  بينــا  »كوريوليــس«،  عــداد 

ــق نفســه العــرض التاســع  الخــرتش مــن الفري

ــاءة. ــار الكف ــج اختب ــن برنام ع

وتنــاول العــرض العــارش الــذي قدمــه عــي 

ــألة  ــاً، مس ــه أيض ــق نفس ــن الفري ــي م القرين

ــار  ــة للمعي ــة املطابق ــة الوظيفي ــق الكتل تطبي

األمريكيــة  الجمعيــة  مواصفــات  يف  الثالــث 

ــن  ــم م ــد عبدالكري ــم أحم ــا اختت ــاز، بين للغ

فريــق عمــل االتصــاالت والشــبكات العــروض 

بورقــة عمــل حــول القياســات يف نظــام كشــف 

التــرسب ملســتهليك خطــوط أنابيــب الوقــود يف 

ــت.  ــط الكوي ــة نف رشك

مجاالت بحث
أما املعلومات التقنيــة التي نوقشـت يف املؤمتر 

القياسات بقسميها، األول يف  العـام، فهي  هذا 

مجال االستكشاف واإلنتاج الذي يكون يف اآلبار 

نفسها مباشــرة وهــذه لهـــا تقنية خاصة، ألن 

السائل املستخرج يحتوي عى نفط وغاز وماء، 

كا أن هناك آلة تحسب كل هذا يف آن واحد 

بشكل دقيق.

أما القسم الثاين، فيتعلق بالتكرير الذي تختلف 

فيه القياسات، حيث تكون أكر دقة يف قياسات 

أنواع املياه، علًا بأن الدقة كانــت مــن أهــم 

املواضيع املطروحــة، باإلضافـــة إىل موضــوع 

تكنولوجيا االستشعار يف حساب القياسات.

كــا اهتــم املؤمتــر بقيــاس جــودة املنتــج، مــن 

ــن  خــالل التحــدث عــن تجــارب العمــالء الذي

يســتخدمون بعــض التقنيــات، وذلــك للتعــرف 

عــى آرائهــم وتجاربهــم معهــا، ولالطــالع عــى 

ــم،  ــي تواجهه ــات الت ــا، واملعوق ــدى جودته م

ــة الدامئــة؟ أم أنهــا مــن  وهــل تتطلــب الصيان

املعــدات املمتــازة التــي يفضــل تركيبهــا بحيــث 

ــازة؟  تكــون صيانتهــا قليلــة ودقتهــا ممت

ال مؤمتر منافساً
شـارك يف املؤمتـر نحـو 350 مـن أبـرز الخـرباء 

والتنفيذيـن واملهتمـن مبجـــال قيــــاس تدفق 

النفط والغاز، حيـــث إن املؤمتر هــو الوحيــد 

يف املنطقـة املتخصـص بهـذا الشـأن، وبالتـايل ال 

يوجـد أي مؤمتـر منافـس يف املنطقـة. 

ــتقطب  ــة تس ــذه الفعالي ــإن ه ــا، ف ــن هن وم

كل الالعبــن األساســين والــرشكات التــي لديهــا 

منتجــات أو تريــد تقديــم عــروض متخصصــة، 

ــاز  ــد ح ــة، وق ــاركة يف الرعاي ــب باملش أو ترغ

ثقــة املعنيــن منــذ أن نظمتــه رشكــة نفــط 

ــام  ــط ع ــرشق األوس ــرة يف ال ــت ألول م الكوي

ــراً. ــاً باه ــى نجاح 2014 والق

وقــد أكــدت النســخة الرابعــة مــن املؤمتــر 

اســتمراريته، فهنــاك جهــات شــاركت يف جميــع 

ــف  ــا التكالي ــم تحمله ــى اآلن، رغ ــخ حت النس

وعنــاء الســفر، مــا يؤكــد أنهــا تجــد دامئــاً 

ــد. ــن الفوائ ــد م ــي العدي ــه وتجن ــا في مبتغاه

أبرز املشاركني
يبقــى أن نذكــر أن املؤمتــر واملعــرض شــهدا 

مشــاركة واســعة محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً مــن 

ــت  ــث ضم ــات، حي ــرشكات واملؤسس ــرز ال أب

ــهرة  ــة وذات ش ــاء المع ــاركن أس ــة املش قامئ

ــون، وشــلمربجري،  ــا رشكات إميرسـ واســعة، منه

وكرونــه، وهانويــل، وإنرتتــــك، وســوينتون، 

ــن  ــاًل ع ــة، فض ــرون العاملي ــيم، وكامــ وفلكس

كيانــات النفـــط الكــربى يف الخليــج، والــرشكات 

ــة. ــرتول الكويتي ــة الب ــة ملؤسس التابع

الرئيس التنفيذي يتوسط  بعض املشاركن يف الفعالية



المراكز المتخصصة التي تخدم عمل اإلدارات المختلفة، والتي تقوم  تضم شركة نفط الكويت العديد من 
المبادرات  من  العديد  خالل  من  دائم  بشكل  لتطويرها  عليها  القائمون  ويعمل  ومميّزة،  محددة  بمهمات 

والمشاريع والخطوات التي تساهم في الوصول إلى تحقيق أفضل النتائج.

ومن هذه المراكز، يبرز مركز المعلومات لالستكشاف واإلنتاج في الشركة، والذي يتولى إدارة وفهرسة وتحميل 
الكويت  نفط  شركة  داخل  من  البيانات  مزودي  من  المرسلة  والفعلية  الرقمية  واإلنتاج  االستكشاف  بيانات 

وخارجها، ويحولها إلى قواعد بيانات مشتركة خاصة بإدارة معلومات االستكشاف واإلنتاج.  

فإن  بيئيًا،  للرقابة  وخاضعة  المادية،  الناحية  من  آمنة  وسيلة  في  حفظها  يتم  البيانات  أن  من  الرغم  وعلى 
ثمة احتمااًل ألن تؤدي المعالجة المستمرة للبيانات إلى زيادة حالتها الفعلية سوءًا، إضافة إلى ارتفاع نسبة 
مؤخرًا  تم  المذكور،  المركز  طريق  وخريطة  رؤية  مع  وتماشيًا  لذلك،  معالجتها،  أثناء  لتلفها  الفعلية  المخاطر 

إطالق مبادرة مشروع »دروازة – DARWAZA«، والتي تهدف إلى إرسال البيانات من المركز عبر شبكة اإلنترنت.

كبير مهندسي البيانات البترولية في فريق عمل إدارة المعلومات لالستكشاف واإلنتاج هدى العرادي، توضح 
في هذا المقال كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمركز والمبادرة على السواء.

يوّفر الوقت والنفقات ويدعم الوصول اآلمن للمعلومات
والبيئة الخالية من الورق

إطالق مشروع »دروازة« إلرسال البيانات 
عبر اإلنترنت
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حاجة متنامية
رشكــة  تأسـيس  منـذ  إنـه  العـــرادي  تقـول 

نفـط الكويــت يف عـام 1934، عملـت إداراتهـا 

املتعاقبة عى توسـيع أنشطتها لتشمل عمليات 

االستكشـاف، وعمليات املسـح الـربي والبحري، 

وحفـــر اآلبــــار التجريبيـــة، وتطوير الحقول 

النفطية املنتجـــة، باإلضافـــــة إىل عمليــــات 

استكشـاف النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي.

وقــد أدت الزيــــادة الكبيــــرة يف أنشطــــة 

االستكشــاف واإلنتــاج إىل منــو حجــم البيانــات، 

األمــــر الـــذي تطلــب بطبيعة الحـــال عمليات 

ــا  ــان حفظه ــات لضمـ ــاملة للبيان ــة ش معالجـ

بجــودة عاليــة، وذلــــك عــرب اســتخدام طريقــة 

فّعالــة لســري العمـــل وإمكانيـــة وصــول أفضــل 

وأكــر اتســـاقاً، فتمثلــت هــذه الطريقــة مبركــز 

ــاج. ــاف واإلنت ــات لالستكش املعلوم

خرائط طريق
وأثنــاء تأسـيس مركـز املعلومـات لالستكشـاف 

واإلنتـاج، تـم تحديــد خرائــط طريـق لتحقيق 

رؤيــة املركز، حيث تقضــي متطلبــات املركــز 

البيانـات  بدمـــج وتحسـن عمليـات معالجـة 

املوجودة، بهـــدف توفــري خدمــات معالجــة 

تتميـز بالكفـاءة، وتأمـن بيانـات االستكشـاف 

واإلنتـاج ذات القيمـة الكبـرية، وإتاحـة نوعيـة 

بيانـات جيـدة يف الوقـت املناسـب، كجـزء مـن 

خرائـط طريـق »األشـخاص والعمليـات«.

ويجــري ترجمـــة كــــل ذلــــك إىل جملــــة من 

املبـــادرات ذات الصلــــة بالعمليــــات وسيــــر 

ــادرات  ــك املبـ ــدى تلــ ــل إحــ ــل، وتتمث العم

بإنجاز بيئة عمـل خاليـة مــن الـورق لبيانــات 

االستكشـــاف واإلنتــــاج، حيث يقــوم املزودون 

ــت، ويف  ــبكة اإلنرتن ــرب ش ــات ع ــال البيانـ بإرس

ــات  ــري ومواصف ــق معاي ــه، تطبي ــت نفس الوق

ــق  ــات، وفري ــات الخاصــة مبــزودي البيان البيان

ــاج،  ــاف واإلنتــ ــات لالستكشــ ــز املعلومـ مرك

مدعومـــة بالعمليــــات الشاملـــة وسري العمل، 

أثنــاء معالجـــة البيانــات. 

توفري متعدد األوجه
وأضافـت العـــرادي أن إرســال البيانـــات عبـر 

اإلنرتنت، وبصــرف النظـــر عـــن دعــم البيئــة 

الخالية من الورق، يوفر أيضاً قدراً كبرياً جداً من 

الوقت، بدءاً من تسليم البيانات، مروراً بتوافرها، 

وانتهاء باملستخدمن النهائين، كمـــا أنــه يدعم 

تتبع البيانات واإلخطار بوصولها، ويوفر التكلفة 

العالية املستخدمة يف صيانة البيانات.

مـن ناحيـة أخـرى، يتاشـى إرسـال البيانــات عـرب 

اإلنرتنت مع رؤيـة وخرائط طريـق مركز املعلومات 

لالستكشاف واإلنتــاج، ويضمــن إتاحــة البيانــات 

خالل فعالية إطالق املرشوع

يتـولــى مركـــز المعلومـات 
إدارة  لالستكشــاف واإلنتـــاج 
وفهرسـة وتحميــل بيانــــات 
واإلنـتـــــاج  االستكـشــــاف 

الرقميــة والفعليــة

أنشطة  في  الكبيـرة  الزيــادة 
االستكشــاف واإلنتــــاج أدت 
إلى نمو حجــم البيانـــات مـا 
وحفظها  معالجتــها  تطلــب 

بجــودة عاليــة

المعلومـــات  إدارة  فـــريــــق 
التابع  واإلنتـــاج  لالستكشــاف 
لمجموعة االبتكار والتكنولوجيا 

يتولى مسؤولية المشروع

سيتــم تقييم ومراجعة نظام 
إرســال البيانــات عبر اإلنترنت 
تماشيًا مع رؤية الشركة بشأن 

البنية األساسية السحابية



وإمكانيـة وصــول مستخدمـي رشكة نفط الكويت 

إليها، ويؤكد أهمية اتباع معايري ومواصفات البيانات 

والسياسات واإلجراءات بالنسبة ملستخدمي الرشكة 

ورشكات الخدمات األخرى.

قيمة وفوائد
يقـــدم تطبيــق عمليـــات إرسال البيانات عرب 

شـبكة اإلنرتنــت عـــدداً مـــن املزايا الكبرية يف 

مجـال األعـال نذكـر منها:

الوصـول اآلمـــن للبيانـــات عرب التفويــض 	 

باستخدامهـــا: يــؤدي إتــــالف البيانـــات 

ورسقتهـا بصـورة فعليـة إىل بعـض املخاطـر 

التـي ترتتـب عـى امتالكهـا، ويتـم التغلـب 

عى تلك املخاطــر عــن طريــق توفري بيئة 

خاليـــة مـــن الـــورق لبيانات االستكشاف 

واإلنتـاج. كـا يتـم إتاحـة الوصـول اآلمـن 

للبيانـات لرشكات الخدمـات، وبالتايل يكون 

لكــل رشكة بيئتها الخاصة إلرسـال البيانات، 

وعنـد ذلـــك ال ميكن ألي كـــان الوصـــول 

إىل البيانـات باستثــناء الرشكـــة التـي تقوم 

بإنشـائها وإرسـالها.

وجود ضوابـــط للجـــودة محـــددة سلفـــاً 	 

وتحميل البيانــات عى مرحلتن: الحل الذي 

يوفره الربنامج مجّهز بــأدوات مراقبـة جودة 

محددة سلفاً لضان إرسـال البيانــات وفــقاً 

للمعايري والتنسيقات التي يضعها فريق عمل 

إدارة املعلومات لالستكشاف واإلنتاج.

دعـم البيئـة الخاليـة مـن الـورق: إن حـرص 	 

املـرء عـى العيش يف بيئـة خالية من األوراق 

يتعلـق مبـا هو أكـر من مجـرّد تقليص إنتاج 

الـورق، غـري أنه يعنـي أيضاً تقليل اسـتهالك 

الطاقـة يف أعال الطباعة والنسـخ.

توفـري كبـري يف الوقـت ابتـداء مـن تسـليم 	 

البيانـات وانتهــاء بإتاحتهـــا واالنتفـاع بها: 

ضمـن البيئـة التـي يوفرهـا الربنامـج، ميكن 

أن تتـاح البيانـات بصـورة فوريـة، كا ميكن 

للمسـتخدمن النهائيـن الوصـول إليهـا بعد 

اجتيـاز معايـري وضوابـط مراقبـة الجـودة.

توفـري تكاليـف املحافظـــة عـى البيانــات: 	 

ال تشغـــل البيانـــات يف التنسيـق الرقمــي 

مسـاحـــة فعليــة يف مركـــز املعلــومــات 

لالستكشاف واإلنتـــاج، إذ يتـــــم حفظهــا 

يف مخـــزن تكنولوجيـا املعلومـات، وميكـن 

الوصـول إليهـــا مـن أي مكان داخـل مبنى 

رشكـة نفـــط الكويـــت، وهـــذا يعنــي يف 

املحصلــة عــدم وجـــود أي نفقــات عامة 

مهـدرة عـى التخزيـن الفعـي للملفـات.

تتّبـع البيانـات: توفـري خاصيـة تتبـع البيانـات 	 

حـال إرسالهــا مــن جانـب رشكـة الخدمـات.

استمرارية تريــف األعال: هناك إمكانية 	 

لتفادي املخاطـــر املرتبطة بفقدان البيانات 

الفعليـة، والتـي ميكـن أن تنجـم عـن كارثـة 

طبيعيـة، أو قصـــور يف البنيـة األساسـية، أو 

حريـق، وهـو مـا يشـمل خسـارة املبنـى أو 

انعـدام فـرص الوصـول إليه، كـا أن امتالك 

بيانـات رقميـة كاملـة ومتكاملـة يضمـن أن 

تبقـى بيانـات الرشكـة آمنة.

آفاق مستقبلية
يتـم إعطـاء األولويـة لتطبيـق »إرسـال البيانات 

عـرب اإلنرتنت« يف بعض فئات البيانات النشـطة 

التي يتلقاهــــا مركــز املعلومات لالستكشـاف 

واإلنتاج بصورة يوميــة، وينطبـــق ذلـــك عى 

البيانـات التـي تقدمهـا رشكات الخدمات.

وسـيتم كذلـك توسيـــع عمليـــات استخـــدام 

برنامـج إرسـال البيانـــات عرب اإلنرتنت ليشـمل 

املزيـد مـن فئاتهـا، كا سـيتضمن املسـتخدمن 

يف رشكـــة نفـــط الكويـــت باعتبارهم مزودي 

بيانـــات داخليـن، فيا يحوي منـوذج التقرير، 

أو البيانـات، التفسـري الـــذي تقدمـــه أصــول 

الرشكة.

ومتاشـياً مـــع رؤية رشكة نفــط الكويت بشـأن 

البنيـة األساسيـــة السـحابية، سيتـــم تقييـــم 

ومراجعـة متطلبـات تطبيــق نظـــام إرســـال 

البيانـات عـرب اإلنرتنــت.

ويسـاعد متكـن السحابـــة يف تبسـيط عمليات 

إرسـال البيانـات. وحـــال انتهــاء املهمة، ميكن 

لرشكات الخدمات إرسـال البيانـات من مكاتبها 

بصـورة فورية مــن خالل نظام إرسـال البيانات 

الـذي تـم متكينه عرب السـحابة.
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برعايثثة وحضثثور نائثثب الرئيثثس التنفيثثذي لاستكشثثاف والغثثاز أحمثثد 

العيثثدان، تثثم إطثثاق مثثروع »دروازة« الثثثثذي يعنثثى بتحويثثل كل 

الوثائثثق واألوراق واملراسثثات الخاصثثة مبديريثثات ومجموعثثات وفثثرق 

عمثثل الركثثة إىل الصيغثثة الرقميثثة.

وأقيثثم حفثثل إطثثاق املثثروع يف مركثثز املعلومثثات لاستكشثثاف 

واإلنتثثاج مببنى فريثثثثق عمثثثثل إدارة املعلومثثثات لاستكشثثاف واإلنتاج 

مبدينثثة األحمثثثثدي، وحثثره كل مثثن مديثثر مجموعثثثثة االبتكثثثثثار 

والتكنولوجيثثا أحمثثثثد الزعايب، ورئيثثثثس فريق عمثثثثل إدارة املعلومات 

لاستكشثثاف واإلنتثثثثاج أحمد صفر مثثثثع موظفي الفريثثثثق، إضافة إىل 

عثثدد مثثن رؤسثثاء فثثرق العمثثثثل يف الركثثثثثة، وممثلثثني عثثن عثثدد مثثن 

رشكات الخدمثثات التثثي تتعثثاون مثثع نفثثثثط الكويثثت.

ويف بدايثثة الحفثثل، ألقثثى رئيثثس الفريثثق كلمثثة اسثثتعرض فيهثثا مميزات 

املثثروع، وشثثكر كل مثثن ساهثثثثم يف استكالثثثثثثه، مؤكثثداً أنثثه سثثيوفر 

عثثىل الركثثة والعاملثثني فيهثثا الكثثثري مثثن الوقثثت والجهثثد.

 أثنثثى نائثثب الرئيثثس التنفيذي لاستكشثثثثثاف والغثثثاز أحمثثد العيدان، 

عثثىل جهثثود فريثثق عمثثل إدارة املعلومثثات لاستكشثثاف واإلنتثثاج 

املسثثؤول عثثن املثثروع، وحثثثثه عثثىل مواصلثثة الجهثثد املتميثثز، معتثثرباً 

أنثثه يزخثثر بالخثثربات والتخصصثثات، مبثثا ميّكنثثه مثثن الريثثادة واإلبثثداع 

مثثن خثثال طثثرح األفثثكار الجديثثدة واملارسثثات املتميثثزة، كهثثذا 

اإلنجثثاز الثثذي تثثم تحقيقثثه، بهثثدف املداومثثة عثثىل مواكبثثة ركثثب 

الحداثثثة والتطثثور، ويك تتبثثوأ الركثثة املكانثثة الرائثثدة املسثثتحقة مثثن 

أجثثل الكويثثت الحبيبثثة.

مثثن جهتثثه، اعتثثرب مديثثر مجموعثثة االبتثثكار والتكنولوجيثثا حمثثد الزعايب 

أن املشثثثثروع يشثثّكل خطثثثثوة أساسثثية كبرية نحثثثثو التحثثثثول الرقمي 

الكامثثل والفعثثال، كثثا ميثثثل إضافثثة للجهثثثثود املبذولثثة يف هثثذا الصدد، 

ويتثثّوج أيضثثاً نشثثاط فريثثق العمثثل بإنجثثاز متميثثز.

وأكثثد الزعثثايب أن سثثجل الفريثثق لطاملثثا كثثثثان حافثثثثًا بالجديثثد ويقدم 

دامئثثاً نظثثرة اسثثترافية متعمقة مثثثثن أجثثثثل طثثرح الحلول االسثثتباقية 

وتطويثثر ودعثثم املسثثتخدمني ومديثثري البيانثثات عثثىل حثثد سثثواء.

إطالق الدروازة

العيدان والزعابي يثنيان على عمل الفريق

بعثثد ذلثثك، قثثدم خثثرباء الفريثثق تجربثثة عمليثثة حثثول املثثروع، رشحثثوا 

خالهثثا طريقثثة إرسثثال البيانثثات عثثرب اإلنرنت.

وقثثد أثنثثى الحضثثور عثثىل هثثذه املفاجثثأة الطيبثثة التثثي ستحثثثسن سثثري 

العمثثل وتدفثثع بعجلثثة اإلنتثثاج إىل األمثثام، كثثا تساهثثثثم يف تقديثثم 

الخدمثثات للمسثثتخدمني آنيثثاً ولحظيثثاً، وتربثثط بثثني التخصصثثثثات 

املختلفثثة بصثثورة فعالثثة ورسيعثثة، مبثثا ميّكثثن الجميثثع مثثن إنجثثاز 

املهثثام مبنتهثثى الرسعثثة والكفثثاءة والدقثثة، وتثثايف كافثثة املعوقثثات.



أطلق فريق عمل العالقات العامة بالشركة مبادرة السيرة الذاتية في مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة تحت 
عمل  وفريق  اإلعالم،  عمل  وفريق  العامة،  العالقات  عمل  فريق  من  كل  مع  فيها  تعاون  والتي   ،HSSE CV عنوان 
نُظم الصحة والسالمة والبيئة، وذلك في مسعى لتحفيز وتشجيع العاملين بشركة نفط الكويت على المزيد 
من البذل والعطاء، بهدف بث روح المنافسة فيما بينهم، ومن أجل التأكيد على أهمية التوعية في هذا المجال.

وحققت المبادرة التي استمرت عدة أشهر صدًى واسعًا بين العاملين في الشركة، وتمثل ذلك بمشاركة عدد 
كبير منهم من خالل إسهامات وإنجازات تتعلق بهذا الشأن، وكان لها أثر إيجابي على األفراد أو المجتمع.

العامة  العالقات  مجموعة  مدير  بحضور  أقيمت  فعالية  في  الفائزين،  المشاركين  بتكريم  المبادرة  واختتمت 
واإلعالم محمد البصري، حيث تمثل التكريم في تصميم سيرة ذاتية بشكل مميز وتقديمها لكل واحد منهم، 

باإلضافة إلى هدايا تشجيعية.

وللتعرف أكثر على تفاصيل ونتائج هذه المبادرة، التقت »الكويتي« عددًا من المشاركين في تنظيمها من 
مختلف فرق العمل، كما تحدثت إلى بعض الفائزين فيها.

تّوجت 11 فائزًا من بين 60 مشاركًا قدموا إنجازات متنوعة

مبادرة السيرة الذاتية في مجال الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة
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تكريم بشكل سرية
قالــت رئيــس آمــري العالقــات العامــة معصومة 

الذاتيــة  الســرية  مبــــادرة  فكــرة  إن  نــارص 

ُطرحــــت مــن قبـــل فريــق عمــــل العالقــات 

العامــة، وهــي عبــارة عــن تكريــم عــى شــكل 

ســرية ذاتيــة، وتتمثــل يف اســتقبال مشاركــــات 

مختلفـــة من جميـــع العاملن بالرشكـــة تخـص 

أي إنجــــاز يتعلــق مبجــال الصحـــة والسالمـــة 

واألمــن والبيئــة، ثــم اختيــار أفضـــل املشــاركات 

يشــمل  للفائزيـــن  خــاص  تكريــم  وتنظيــم 

تقديــم شــهادة تقديــر مصممــة بصـــورة ممّيزة 

ــل اإلنجــازات،  ــة تشمــ عــى شــكل ســرية ذاتي

التشــجيعية،  الهدايـــا  بعــض  إىل  باإلضافــة 

ومــن ثــم نــرش املشــاركات الفائـــزة يف وسائــــل 

التواصــل االجتاعــــي، واإلعالن عنهــا يف جميع 

إدارات الرشكــة.

وأوضحــت معصومــة نــارص أن رشوط الرتشــح 

بســيطة وهــي أن يكــون املرشــح مــن موظفــي 

الرشكــة ولــه إنجــازان مختلفــان أو أكــر، الفتــة 

إىل أنــه تــم تحديــد معايــري التقييــم مــن 

ــق عمــل نظــم الصحــة والســالمة  ــب فري جان

والبيئــة، والــذي تــم التعــاون معــــه يف هــذه 

ــالم  ــل اإلع ــق عم ــة إىل فري ــادرة، باإلضافـ املب

ــة والشــهادات. ــم الســري الذاتي ــذي صم ال

ورأت أن املبــادرة تعــــد وسيلـــة تشــجيعية 

ــر  ــالل تقدي ــن خـ ــن مـ ــز العامل مهمــة لتحفي

جهودهــم وحثهـــــم عــــى املزيــــد مــــن 

العمــل والتوعيــــة بأهميــة الصحــة والســالمة 

واألمــن والبيئــة.

ويف حــن أشــارت إىل أنــه مل يتقــرر بعــد إن 

ــدت أن  ــتقبل، أك ــا يف املس ــيتم تكراره كان س

هــذه الخطــوة حققــت صــدًى واســعاً بــن 

جمــوع العاملــن يف الرشكــة، حيــث فــاق عــدد 

املشــاركن 60 موظفــاً قــرروا تنظيــم مثــل 

ــادرات. ــذه املب ه

محاكاة سنوية
مــن جانبــه، أوضــح كبــري آمــري العالقــات 

العامـــة عبداللـــه العنــزي الــذي قام بالتنســيق 

ــالمة  ــة والس ــم الصح ــل نظـ ــق عمـ ــع فري م

ــرة  ــادرة، أن الفك ــذه املبـ ــاح هـ ــة إلنج والبيئ

جــاءت انطالقــاً مــن جائــزة الرئيــس التنفيــذي 

مـن  انطالقًا  جـاءت  المبـادرة 

حـرص الشركـة علــى نشــر 

الوعـي فـي مجــال الصحــة 

والسالمـة واألمـن والبيئـة

فريــق عمـل العالقات العامة 

تعاون مع فريقي عمل اإلعالم 

ونُظم الصحة والسالمة والبيئة 

لتنفيذ المبادرة

تقديم  شمل  الفائزين  تكريم 

شهادة تقدير مصممة بصورة 

مميّزة على شكل سيرة ذاتية 

ضمت إنجازاتهم

Aisha Saleh Al-Baroud
Engineer Environment

1 1 Total Remediation Solution Strategy
1 2 Risk Based Approach and New TPH 
Standard

1 3 EQUIS – Data Management 
Software

1 4 Promotional awareness sessions 
and workshops

Fatma Jassim Behbehani
Engineer Corrosion
1 1 Implementing recycling awareness 
within own home

1 2 Ended usage of plastic bags and 
replaced them with environment-
friendly recyclable bags 

1 3 Influencing friends and family in 
environment matters

Haidar Alzaqqah 
TPL Specialist (CPW)
1 1 Participation in Khiran Beach clean-
up end of July 2019 with children

1 2 Collecting plastic bottles for Omnia 
recycling project

1 3 Switching from conventional light 
bulbs to LED bulbs at home

1 4 Using solar lighting system at home 
exterior

Yousef Saad M. Alhouti
Engineer I Design
1 1 Recycling tires to be used for 
asphalt project

1 2 Participation in the 
development of Al-Jabriya 
environmental-friendly walkway

Khaled Saleh Al-Rasheedi
Reservoir Engineer
1 1 Awarded by Central Blood Bank of 
Kuwait in 2019 & 2018 ,2017 as “Best 
Blood Donor in Kuwait” for Blood 
Platelets Donation

1 2 Gave presentations at KOC to 
spread awareness of Blood Platelets 
Donation

Mohammad Mustafa Abbas
Senior Geologist
1 1 Started as member then became 
head of Go Green volunteer team in 
Field Development (WK)

1 2 Creator & Chief editor of Sidera 
E-Magazine May 2013 – Jan 2017

1 3 Organizing Recycle & Art competition 
for WK directorate 2013

1 4 Organizing Health Week & Blood 
Donation Campaign on April 2014

Capt. Naser Al-Najdi
Team Leader Fleet Management
1 1 Participated in establishing the 
Marine Oil Spill Management 
Team in Sept 2015

1 2 Incident Controller for the Major 
Oil Spill on September 11th 2017

1 3 Initiating the OSRL agreement 
at KOC

Fatemah Saleh Al-Baroud
Senior Environmentalist
1 1 Organizing HSSE campaigns, events 
and workshops at KOC

1 2 Preparing and presenting technical 
papers in International Conferences

1 3 Training & coaching junior environment 
engineers

1 4 Supervising and monitoring the 
Waste Management Contract at West 
Kuwait Area

Sridhar Kothandan
Engineer I Design
1 1 Lead Engineer for “Energy 
Conservation Pilot Project” in 
Al-Tameer Building”

1 2 Participated in CEO HSSE 
Award 2019 for “Recycling 
Plastic Water Bottles”

Ibrahim Helal Aldosari Nejoud Ali Alostad
Lead Fireman Reservoir Engineer
1 1 Creating a tool to carry and 
transport fire hoses with HSSE 
standards

1 2 Reduce manpower and injuries in 
firefighting

1 1 Conducting interactive HSSE moments 
during RMG events being the main HSSE 
Coordinator for RMG Group

1 2 Helping raise the level of HSSE awareness 
of RMG employees by conducting HSSE 
Events on Quarterly basis

1 3 Participating in KOC HSSE events by 
presenting the Group in major exhibitions 
done by HSSE Group

1 4 Motivating employees of RMG to 
participate in KOC Blood donation 
campaign



ــدف  ــة وتهـ ــل سنـ ــا كــ ــم تنظيمهـ ــي يت الت

ــهامات  ــم إس ــن لديه ــن الذي ــجيع املوظف لتش

يف مجــال الصحــة والســالمة والبيئــة، مضيفــــاً 

أنــــه »انطالقــــاً مـن هــــذه الفعالية السنوية، 

أردنــا تنفيــذ هــذه املبــادرة التــي تشــجعنا 

ــازات،  ــم اإلنج ــى تقدي ــن ع ــجع املوظف وتش

الشــخصية،  أو  العمليــة  حياتهــم  يف  ســواء 

وجــاءت فكــرة التكريــم لفتــح بــاب ثـــاٍن أمــام 

ــاًل يف  ــظ مثـ ــا الح ــي مل يحالفه ــاركات الت املش

ــال  ــاح املج ــذي، وإفس ــس التنفي ــزة الرئي جائ

ــوز«. ــرتاك والف ــع لالش ــام الجمي أم

وأشــار العنــزي إىل أن فريــق العالقــات العامــة 

أرســل كل املشــاركات التــي حصــــل عليهــا إىل 

فريق عمل نظــــم الصحــــة والســالمة والبيئة، 

الــذي قــام باختيــار مــن تنطبــق عليــه الرشوط 

واملعايــري وأرســل أفضــل 11 مشــاركة. 

رشوط ومعايري
بدورهــا، أكــدت مهنــدس البيئــة يف فريــق 

عمــل نظــم الصحــة والســالمة والبيئــة فاطمــة 

بســتيك، أنــه انطالقــاً مــن مبــدأ حــرص رشكــة 

ــال  ــي يف مج ــرش الوع ــى ن ــت ع ــط الكوي نف

الصحــة والســالمة واألمــن والبيئــة، تــم إطــالق 

املبــادرة التــي هــي عبــارة عــن شــهادة تقديــر 

مميــزة تتضمــن إنجــازات ومســاهات كل 

ــل أو  ــواء يف العم ــال، س ــذا املج موظــف يف ه

الحيــاة الخاصــة، وكان لهــا األثــر اإليجــايب عــى 

ــع. ــراد أو املجتم األف

ولفتـــت بســتيك إىل أن فريقهــا ساهــــم يف 

تقييــم هــذه املبــادرات وفقــاً لــرشوط ومعايــري 

محــددة، متثلــت يف أنــــه يســمح لــكل موظف 

باملشــاركة ملــرة واحــدة فقــط، وتســجيل 4 

إنجــازات كحــد أقــى، وإرفــاق وثائــق ثبوتيــة 

مــع منــوذج تقديــم اإلنجــازات، لتختــار اللجنــة 

ــزة. املشــاركات املتمي

وباإلضافــة إىل ذلــك، ميثــل عمــل املوظــف 

ــث  ــم املشــاركات، حي ــري تقيي ــن معاي جــزءاً م

ينظــر فيــا إذا كانـــت مبادرتــه تطبــق بشــكل 

ــكل  ــري بش ــا يج ــا إذا كان تنظيمه ــع، وم واس

ــارك  ــل املش ــع العامــ ــل شجــ ــتمر، وهــ مس

ــادرة؟ ــذه املب ــذ ه ــى تنفي ــن ع اآلخري

ورأت بســتيك أن هــذه املبــادرة تكتســــب 

أهميــة كــربى تتمثـــل يف إعطــاء حافــز للعامــل 

ــد  ــن املوظفــن، والتأكي ــث روح التنافــس ب وب

الصحــة  مجــال  يف  التوعيــة  أهميــة  عــى 

والســالمة واألمــن والبيئــة. 

وشــــددت عــى أن املبــادرة القـــت صــدًى 

إيجابيــاً بــن العاملــن يف الرشكــة، فقــد تقــدم 

ــية  ــة وأساس ــادرات توعوي ــم مبب ــد منه العدي

ــن  ــري م ــا الكث ــاوب معه ــال، وتج ــذا املج يف ه

ــة. ــورة فعال ــن بص العامل

11 فائزاً
بلــغ عــدد الفائزيــن 11 مــن بــن الـــ 60 موظفاً 

الذيــن شــاركوا يف هــذه املبــادرة، وهــم: رئيــس 

ــدي،  ــارص النج ــطول ن ــل إدارة األس ــق عم فري

وكبيـــر متخصــي البيئــــة يف فريــق عمــل 

الصحــة والســالمة والبيئــة )الغــاز( فاطمــة 

البــارود، وكبــري مهنــديس البيئــة بفريــق عمــل 

مسانـــدة تأهيــــل الرتبـــة عائشــة البــارود، 

ــش  ــل التفتي ــق عم ــآكل يف فري ــدس الت ومهن

والتآكــــل )للمشاريــــع( فاطمـــة بهبهـــاين، 

ــاريع  ــل املش ــق عم ــم يف فري ــدس تصمي ومهن

املشــرتكة )3( يوســف الحوطــي، ومهنــدس 

مكامــن يف فريــق عمــل دراســات املكامــن 

)النفــط الثقيــل( خالــــد الرشــيدي، ومهنــدس 

ــن  ــات املكام ــل دراس ــق عمـ ــن يف فريـ مكام

نجــود األستـــــاذ، وكبـــري جيولوجيــن يف فريــق 

ــت(  ــرب الكوي ــن )غ ــات املكام ــل دراســ عم

ــاس، واختصــايص عقــود مشــرتيات  محمــد عب

ومخــازن يف فريــق عمــل الدراســات والتوريــد 

االســرتاتيجي حيــدر الزقــاح، ومهنــدس تصميــم 

مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم محمد البري يتحدث إىل الفائزين
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يف فريــق عمــل املشــاريع املشــرتكة )3( رسيدار 

ــدان ، وإطفــايئ يف فريــق عمــل اإلطفــاء  كوثان

)جنــوب ورشق الكويــت( إبراهيــم الــدورسي. 

إنجازات مسجلة
ملجلــة  تريحــات  الفائزيــن  لبعــض  وكان 

»الكويتــي«، حيــث أوضــح نــارص النجــدي أنــه 

تلقــى اإلعــالن عــن املبــادرة عــن طريــق رســالة 

إلكرتونيــة بشــأن إنجــازات آخــر أربــع ســنوات، 

وكان قــد حقــق عــدداً منهــا يف الفــرتة املاضيــة، 

فســجلها وأرســلها إىل الجهــة املعنيــة.

هــو  لــه  إنجــاز  أول  أن  النجــدي  وأضــاف 

تعيينــه رئيســاً لفريــق عمــل التــرسب البحــري 

النفطــي الــذي كان مــن مؤسســيه يف ســبتمرب 

2015، يف حــن أن ثــاين إنجــاز يعــود إىل قيــام 

فريقــه بالتصــدي لحــادث تلــوث الــزور يف 

ســبتمرب 2017، حيــث تــم تنظيــف املوقــع 

ــة  ــراً باإلناب ــا مدي ــام، وكان حينه ــالل 10 أي خ

ملجموعــة العمليــات البحريــة، وقــد حصــل 

ــر  ــق عــى رســالة شــكر مــن معــايل وزي الفري

النفــط ووزيــر الكهربــاء واملــاء يف ذلــك الوقــت 

ــوده. ــراً لجه ــرزوق تقدي ــام امل عص

أمــا اإلنجــاز الثالـــث، فتمثــل يف اســتكال 

العقــد مــع الرشكــــة العامليـــة لالستجابــــة 

للتــرسب البحــري، والـــذي كانــت متتلكــه رشكة 

ــه إىل  ــة، فنقل ــة الزميل ــت العاملي ــرتول الكوي ب

رشكــة نفــط الكويــت باالتفـــاق بــن الطرفــن، 

ــل. ــادة للعم ــر إف ــوة أك ــل خط ــا ميث م

وأشــاد مببــادرة الســرية الذاتيــة باعتبارهــا متثــل 

ــة إىل  ــزاً وإضاف ــاً وحاف ــاً معنوي ــراً ودفع تقدي

ــعور  ــل الش ــز، وتقل ــكل فائ ــة ل ــرية الذاتي الس

بضغــط العمــل، كمـــا أنهـــا تطــور وتنمــي 

الوعــي بشــأن الصحــــة والسالمـــة واألمــن 

ــة. والبيئ

حمات ومبادرات
مــن جهتهــا، أثنــت فاطمــة البــارود عــى 

املبــادرة، معتــربة أنهــا متثــل دفعــة لألمــام 

حتــى تفكــر يف الجديــد وتطويــر أدائهــا أكــر، 

ــاً ملــا قدمــه الفائــزون ســابقاً،  كــا تعــد تثمين

أن  مؤكــدة  وإنجازاتهــم،  بأدائهــم  وتعريفــاً 

لهــا تأثــرياً إيجابيــاً عــى املوظفــن، حيــث 

إنهــا تحفزهــم عــى العمــل أكــر، معــربة عــن 

ســعادتها بالرؤيــة الخاصــة لهــذه املســابقة 

الجديــدة والفريــدة مــن نوعهــا، والتــي تركــز 

عــى أداء املوظــف يف مجــال الصحــة والســالمة 

ــة. والبيئ

ولفتــت البــارود إىل أن تتويجهــا مــن الفائزيــن 

يف هــذه املسابقــــة جــــاء عقــب تنظيمهــا 

حمــالت وورش عمــل تخــدم هــذا املجــال 

ــداد ورشح أوراق  ــة إىل إع ــة، باإلضاف يف الرشك

إىل  الدوليــة،  واملحافــل  املؤمتــرات  يف  فنيــة 

ــن  ــن البيئي ــاد املهندس ــب وإرش ــب تدري جان

املقــاول  أداء  ومتابعــة  والرقابــة  الجــــدد، 

ــت. ــات يف غــرب الكوي ــإدارة النفاي ــص ب املخت

بدورهــا، شــددت فاطمـــة بهبهــــاين عــى 

ــل  ــذي ميثــ ــم ال ــة بالتكري ــها البالغــ سعادتـ

ــوا  ــدوا ويحاول ــى يجته ــا حت ــجيعاً لزمالئه تش

إنجــاز مبــادرات تتعلــق بهــذا الشــأن.

وأضافــت بهبهــاين أنهــا نالــت مكانهــا بــن 

ــة  ــادرات توعوي ــن بســبب إنجازهــا مب الفائزي

تقليــل  بشــأن  األوىل  واألصدقــاء،  للعائلــة 

ــدم  ــق بع ــة تتعل ــتيك، والثاني ــتخدام البالس اس

اســتعال األكيــاس البالســتيكية واســتبدالها 

للتدويــر،  وقابلــة  للبيئــــة  صديقــة  مبــواد 

واألخــرية حــول املــواد التــي تــر بالبيئــة.

أمنية وتربع
ــعادته  ــن س ــرّب ع ــد ع ــاح، فق ــدر الزق ــا حي أم

ــاً أن  ــداً، مضيف ــدة جــ ــادرة الجيــ ــذه املب به

أفضــل مــا مييزهــا أنهــا ليســـت مسابــــقة 

تســتوجب اإلعــداد لهــا بتحضــري يشء مــا ليتــم 

تقييمــه، بــل هــي عبــارة عــن تقديــر وتكريــم 

للموظــف عــى مســاهمة قدمهــا بــكل عفويــة 

ــايض. ــه يف امل ــالل عمل خ

وأوضــح الزقــاح أنــــه حجــــز موقعــه بــن 

الفائزيــن عــى خلفيــــة مبادرتــه لجمــع القناين 

البالســتيكية ضمــن مــرشوع »أمنيــة« للتدويــر، 

ــح  ــتبدال املصابي ــى اس ــه ع ــة إىل عمل باإلضاف

الكهربائيــة املستهلكـــة للطاقة بأخــرى صديقة 

للبيئــة وموفــرة، واستخدامـــه نظـــام إنــارة 

ــم  ــية، وتنظي ــة الشمس ــل بالطاق ــة يعم منزلي

ــريان. ــاطئ الخ ــف ش ــة لتنظي ــة عائلي حمل

ويف نفــس الســياق، أكــد خالــد الرشــيدي أنــه 

جــاء مــن بــن الفائزيــن يف هــذه املبــادرة 

بعــد تكرميــه يف ســنوات 2017 و2018 و2019 

وتتويجــه باملركــز األول عــى مســتوى الكويــت 

يف مجــال التــربع بالصفائــح الدمويــة مــن قبــل 

ــاطه يف  ــة إىل نش ــزي، باإلضاف ــدم املرك ــك ال بن

ــدم  ــربع بال ــة الت ــرش ثقاف ــة ون ــال التوعي مج

وبالصفائــح الدمويــة، مــن خــالل تقديــم ورقــة 

عمــل واملشــاركة يف جنــاح عــى مســتوى رشكــة 

نفــط الكويــت بشــأن هــذا املوضــوع، مشــرياً 

ــالج  ــتخدم يف ع ــة تس ــح الدموي إىل أن الصفائ

ــوح  ــب املفت ــات القل ــان وعملي ــرىض الرسط م

والنخــاع الشــويك.

ونــوه مببــادرة HSSE CV، معتــرباً إياها داعمة 

لــه ملواصلــة مســريته ونــرش ثقافــة التــربع 

بالــدم بشــكل عــام لســد احتياجــات بنــك الدم 

ــذا  ــن له ــرىض املحتاج ــاعدة امل ــزي ومس املرك

النــوع مــن التــربع.

نشاط بيئي
ــارود إىل  ــة الب ــارت عائش ــك، أش ــون ذل يف غض

أن لهــذا التكريــم تأثــرياً إيجابيــاً يســاعدها 

عــى العطــاء أكــر لرشكــة نفــط الكويــت، 

ــم  ــل وأن يتس ــادم أفض ــون الق ــة أن يك متمني

دورهــا بالفعاليــة واإلنجــاز الكبــري وتوســيع 

ــا. ــرة عمله دائ

ــن  ــن املتقدم ــري م ــن الكث ــا ب ورأت أن تكرميه

الكــم  ناحيــة  مــن  األداء  يف  متّيزهــا  يثبــت 

ــا  ــا وم ــى عمله ــوء ع ــلط الض ــف، ويس والكي

قدمتــه ألجــل تأهيــل البيئــة يف الكويــت، األمــر 

الــذي جعلهــا قــدوة، إذ إن الكثرييــن يريــدون 

أن يحــذوا حذوهــا اآلن، كــا أن التكريــم مّثــل 

دافعــاً لهــا ولآلخريــن ملزيــد مــن املبــادرة 

ــاز. واإلنج

يشــــار إىل أن عائشــــة البــــارود وضعـــت 

اســرتاتيجية لتأهيــل الرتبــة امللوثــة نتيجــة 

الغــزو العراقــي للكويــت، وعملــت عــى تقييم 

ــة ووضــع  ــة امللوث املخاطــر الناتجــة عــن البيئ

ــة،  ــات البرتولي ــدة للهيدروكربون مقاييــس جدي

ــع  ــرتوين لجم ــج إلك ــاء برنام ــن إنش ــاًل عـ فض

البيانـــات يطلـــق عليــه EQUIS، وتنظيــم 

ورش عمــل ومؤمتــرات عامليــة تثقيفيــة تخــص 

ــة. ــل البيئ ــت لتأهي ــج الكوي برنام



تكون  أن  إلى  الزميلة  النفطية  الشركات  من  وغيرها  الكويت  نفط  شركة  تهدف 
رائدة عالميًا في مجال النفط والغاز، وذلك من خالل السعي إلى االبتكار الذي ترى 
أنه لم يعد خيارًا في عصرنا الحالي، بل أصبح ضرورة لتحقيق التميّز والتطور وتعزيز 
أنواع  كافة  وتحديث  جديدة  وخدمات  منتجات  تقديم  على  يساعد  حيث  الربحية، 

العمليات، بما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل.

وبهدف  للدولة،  جديدة«  »كويت  برؤية  المساهمة  إطار  وفي  السياق،  هذا  وفي 
االبتكار  في  التميّز  لجنة  استحداث  إلى  الشركات  تلك  سعت  التطور،  مواكبة 
القطاع  الستراتيجية  األساسية  المبادرات  إحدى  باعتبارها  النفطي،  بالقطاع 

النفطي لعام 2040.

تعتبر إحدى المبادرات السبع الستراتيجية 2040

لجنة التمّيز في االبتكار تعزز ريادة القطاع 
النفطي الكويتي

ومن خالل هذه اللجنة، يهدف القطاع النفطي إلى تطوير الخبرات لمواجهة تحديات األعمال المستقبلية باالعتماد على 
العمل الجماعي واالبتكار والشراكة، حيث إنه ومن خالل خلق ثقافة ابتكار جديدة، يتم الوفاء باالحتياجات االستراتيجية 

لعمل الشركات النفطية.

وألننا أردنا التعرّف أكثر على هذه اللجنة، التقت مجلة »الكويتي« كبير المخططين في فريق عمل التخطيط والمساندة 
نادية الزعبوط التي زودتنا بكل ما نريده في هذا اإلطار. 

نادية الزعبوط
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سبع مبادرات
قالت الزعبوط إن لجنة التمّيز يف االبتكار تعترب 

إحــدى املبــادرات السبع السرتاتيجيـة مؤسسة 

البرتول الكويتية 2040، مضيفة أنه خالل تطوير 

االسرتاتيجيــة املذكورة، أجــرت دائـــرة املوارد 

تقييًا  الكويتية  البرتول  مؤسســة  يف  البرشية 

تحليلياً لرشكات القطـاع النفطي، وكان ذلك يف 

عام 2017، وهدفــت مــن خاللــه إىل ضمــان 

أن تكون املــبادرات أسنــدت للــفرق املناسبة 

من أجل التأكــد مــن تطبيــق منــوذج الرشاكة 

يف األعمــال، والــذي يتطلب إشــراك املـجاالت 

الوظيفية والفروع األخـرى يف تنفيذ اسرتاتيجية 

املوارد البرشية 2040. 

وأوضحت أنـــه نتيجــة لذلـــك، تـــم تحديــد 

املسؤولن عن كل واحدة من املبادرات الســبع 

الخاصة باملوارد البرشية والتواصل معهم، مبا يف 

ذلك لجنة التمّيز يف االبتكار التي تم تكليــف 

مجموعة االبتكار والتكنولوجيا يف رشكــة نفــط 

الكويت بقيادتها، مبينة أن هــذه اللجنة تهدف 

إىل تهيئة بيئة االبتكــار يف القطاع النفطي من 

خالل ثالثــة محــاور رئيسية هي: أوالً منتجات 

الطرق  تطوير  وثانياً  جديـــدة،  وتكنولوجيـــا 

والعمليات، وثالثاً تحسن بيئة العمل.

وأشارت إىل أن اللجنـــة برئاســـة نائب الرئيس 

التنفيذي لالستكشاف والغــاز أحمــد العيدان، 

فيا يشغل مدير مجموعة االبتكار والتكنولوجيا 

حمد الزعايب منصــب نائـــب الرئيــس، ورئيس 

فريق عمل التخطيط واملساندة عبدالله العتيبي 

اللجنة، وهي تضم ممثلن عن  منصب سكرتري 

مؤسسة البرتول الكويتية والرشكات التابعة لها.

مهام عديدة
وأكدت الزعبوط أن اللجنة تهتم بإدارة وتنسيق 

مــبادرة التمّيز لالبتكــار االسرتاتيجي، ووضـــع 

أســس مارســـات ثقافـــة االبتكار، وتطبيـــق 

االبتكار ملواجهة تحديـــات العمل امللّحة داخل 

رشكات القطاع النفطي، كا تسعى ألن تتحول 

إىل عالمة تجارية معروفة باالبتكار يف الكويت 

وخارجها.

مجموعـة  أي  املبـادرة،  قيــادة  أن  إىل  ولفتـت 

االبتكــــار والتكنولوجيــــا والفـرق التابعـة لها، 

تسـعى إلدارة التقـدم املحـرز يف أهـداف املبادرة 

األوليـة،  النتائــج  وتوجيـــه  وتطويـر  والنتائـج، 

والتنسـيق مع الرشكة االستشـارية املختارة وفرق 

العمـل الفرعيـة والكيانـات الخارجيـة، وتقديـم 

تقاريـر مرحليـة منتظمـة إىل لجنـة املبـادرة، يف 

حـن تقـوم فـرق العمـل الفرعية داخل مؤسسـة 

البـرتول الكويتيـة والـرشكات النفطيـة املشـاركة، 

املعرفـة  وتبـادل  التحليـل  يف  املسـاعدة  بـدور 

وتـويل تنفيـذ إطـار االبتـكار يف كل منهـا.

وأضافــت أن األنشطـــة األساسية للجنة تتمثل 

يف تصميــم وتنفيــذ إطــار عمل مبادرة التمّيز 

يف االبتكار، وضان مراجعــة واعتمـاد كل من 

الثغــرات واملقارنــة ووضع إطار  تقرير تقييم 

االبتكار وأدواته، واإلرشاف عى تنفيــذ خريطــة 

الطريق وخطة االتصال، وإقامة عالقات تعاون 

مع املراكز األكادمييـــة والتكنولوجية الرائدة يف 

الكويت وخارجها لتعزيز تبادل األفكار، واختيار 

ورعايـة الربامــج التعليميــة لتأمــن املواهــب 

املستقبلية لرشكات القطاع النفطي.

كا تعمــل اللجنــة عى إتاـحة عقد النقاشات 

املارسات  أفضل  لتبادل  الخارجين  الخرباء  مع 

التقنية والقياديـة بشــأن مختلــف الصناعـــات 

وتشجيع  النفطــي،  القطــاع  رشكـــات  داخل 

املوظفن باستمــرار عى املشاركـة يف املؤمترات 

الخارجيــة واملسابقات والجوائـــز والفعالــيات 

املختلفـة لتعزيز العالمــة التجاريـــة وسمعــة 

رشكــات القطـاع النفطي يف الكويت وخارجها، 

وكذلك دعــم ثقافــة االبتكار وإنشاء املشاريع، 

ومنها تنفيذ خريطة الطريق، وإطالق مختربات 

ومراكز االبتكار.

العنزي مرتئساً االجتاع األول للجنة

خدمة االسراتيجية
وأوضحـــت كبـري املخططـن يف فريـــق عمـــل 

التخطيـط واملسـاندة ناديـة الزعبـوط أن لجنـة 

التمّيـز يف االبتـكار بالقطـاع النفطـي تسـاهم يف 

خدمـة اسـرتاتيجية القطـاع النفطـي 2040، مـن 

خـالل تطوير الخـربات ملواجهة تحديات األعال 

املسـتقبلية التـي تعـرتض طريـق رشكات القطاع 

النفطـي، وذلـــك عـرب تشجيـــع تبـادل املعرفة، 

والرتكيـز عـى ترسـيخ ثقافـة االبتـكار املفتـوح، 

وتعزيـز الـرشاكات الخارجية مـع رشكات الطاقة 

املبتكـرة ومعاهـد األبحـاث املختلفـة.

مرة  تعقد  اللجنة  هذه  اجتاعات  أن  وأكدت 

كل شهر، ولكن يف حالة الطلبات العاجلة ميكن 

أن تخصص اجتاعاً لذلك، مشرية إىل أن جميع 

زائد  )النصف  األصوات  بغالبية  تتخذ  القرارات 

واحد(، علًا بأن صــوت رئيـــس اللجنة يكون 

مبثابة الفيصل واملرجح يف حال تساوي األصوات.

االجتاع األول
يف شهـــر أغسطــس 2019، عقـدت اللجنـــة 

اجتاعهـا األول برئاسـة نائـب العضـو املنتدب 

للحفـر والتكنولوجيــا يف رشكـة نفـط الكويـت 

نايـف العنـزي، بصفتـه رئيـس اللجنـة قبـل أن 

تنتقـل تبعيتهـا إىل مديرية االستكشـاف والغاز، 

والتطويـر  البحـث  مجموعـة  مديـر  وبحضـور 

االبتكـــار  الحـايل مجموعـــة  اسمــها  )بـــات 

والتكنولوجيـا( أحمـد الجسـمي الـــذي يتـوىل 

منصـــب نائــب الرئيـس، إضافـــة إىل األعضاء 

الذيـن ميثلـون كافـة رشكات القطـاع النفطـي.



شارك يف إعداد املادة: سارة راجي، آمر تدريب وتطوير يف 

مجموعة إدارة سامة العمليات

نفط  شركة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  الجميع  يلمس 
أو  فيها  العاملين  وقدرات  أداء  تطوير  في  رغبة  الكويت، 
الذين يأتون للتدرّب لفترات محددة، حيث إنها تهتم كثيرًا 
السبل  أفضل  وتوفير  الالزمة،  والدورات  الفعاليات  بإقامة 

من أجل الوصول إلى النتائج المأمولة.

وهذا هو حال مختلف اإلدارات التي يسعى كل منها إلعداد 
وتصميم البرامج والنظم التي تساعد في تأمين األجواء 

المثلى لبيئة العمل أو التدريب.

التفتيش  مجال  في  للمتدربين  دليل  الجهود،  هذه  ومن 
أداء  من  يمّكنهم  برنامج  توفير  إلى  يهـدف  والتآكــل، 
تزويد  سياقــه  فـي  يجري  حيث  تامة،  بصورة  وظائفهم 
من  مختلفة  جوانب  تشمل  تعريفية،  بأنشطة  المتدربين 
عمليات التفتيش والتآكل، فضاًل عن التركيز على جوانب 
الشركة  تعمل  والتي  األنشطة،  بكافة  الخاصة  السالمة 
على مراعاتها في جميع عملياتها كي تضمن أواًل سالمة 

العنصر البشري لديها، ومن ثم المحافظة على أصولها.

كمـا يتم في هـذا اإلطار إعداد مؤشـر أداء رئيسـي بهدف 
متابعـة التقدم في البرنامـج التدريبـي واألداء والمعرفة 
التـي يحصـل عليهـا المتـدرب، علـى أسـاس أن مؤشـر 
فـي  المعتمـد  الحقيقـي  المعيـار  هـو  الرئيسـي  األداء 
تحديـد الثغـرات، وكذلـك التدريـب الـذي يتوجـب علـى 

الطالـب المتـدرب أن يسـتكمله.

كافــة  على  االطــالع  يمكـن  السطــور،  هـــذه  وفـي 
التفاصيل المرتبطة بهذا الشأن.

جهد كبير شاركت فيه عدة إدارات 
وساهم في تسهيل وتطوير التدريب 

البرنامج التعريفي 
للطلبة فـــي إدارة

سالمـة العمليــات

36
يناير  2020 العدد )1429(



إعادة نظر
من الشائع يف رشكة نفط الكويت أن يلتقي املرء 

طلبة من التخصصات الهندسية املختلفة يشاركون 

يف دورة أو برنامج تعريفي مع أحد فرق العمل يف 

الرشكة، ممن تخرجوا يف جامعات مختلفة بجميع 

إدارة سالمة  مجموعة  اعتادت  وقد  العامل،  أنحاء 

العمليات عى ذلك.

لكـن يف ظـــل زيــــادة تدفـــق الطلبــة الذين 

يسـتقبلهم أحــد فرق عمـل التفتيش والتآكـــل 

أو إدارة سالمة العمليــات ألغـــراض تعريفيــة، 

قـررت إدارة املجموعـة إعـادة النظــر يف هيكل 

الربنامـج التعريفـي الحــايل، فشكلـــت فريقـــاً 

خاصـاً لهذه املهمة يرأســه مدير مجموعة إدارة 

سـالمة العمليـات يوسـف الحمـود، ويتألف من 

رؤسـاء فـرق العمـل يف املجموعـة، وهـم عـى 

التـوايل: رئيـس فريـق عمـل التفتيـش والتـآكل 

شـال وغرب الكويــت صالح السليان، ورئيس 

والتـآكل جنـوب ورشق  التفتيـش  فريـق عمـل 

الكويـت عبدالوهــاب األحمـد، ورئيـس فريـق 

غصـاب  )للمشـاريع(  والتـآكل  التفتيـش  عمـل 

العجمـي، ورئيـس فريق عمل التفتيـش والتآكل 

)لألنابيـب( عامـر جـراغ، ورئيـس فريــق عمـل 

إدارة سـالمة العمليات املشـرتكة يوسف الرشود.

كـا يضم الفريق الخـــاص كبــري االختصاصين 

يف سلــــم الوظائـــف الفنـــية واملهنية بفريق 

)لألنابيـب( حسـن  والتـآكل  التفتيـش  عمـــل 

صـربي، وآمـر التدريـب والتطويـر يف مجموعـة 

علـًا  راجـي،  سـارة  العمليـات  سالمــة  إدارة 

بـأن الغـرض مـن تشـكيل الفريـق هـو تحديـد 

والتأكيـد  الربنامـــج  مــن  املرجـــوة  الفائـدة 

عليها، والتخلص مــن كل مـا فيه من معلومات 

غـري رضوريـة، والتأكـــد مـن اسـتفادة الطلبـة 

وفـرق الرشكـة املختلفـة مـن هـذه التجربـة.

الدليل التدريبي
يف  والتــآكل  التفتيــش  عمــل  فــرق  تقــوم 

رشكــة نفــط الكويــت دامئــاً بإعــداد وتحديــث 

ــاص  ــي الخ ــل التدريب ــق الدلي ــدار وتطبي وإص

ــذا  ــرض ه ــم وع ــم تقدي ــد ت ــا، وق ــكل منه ب

الخامــس  املؤمتــر  يف  األوىل  للمــرة  الدليــل 

ألفضــل املارســات الــذي نظمتــه رشكــة نفــط 

الكويــت يف عــام 2017، ومنــذ ذلــك الحــن 

ــطة  ــة يف أنش ــورة يومي ــل بص ــتخدم الدلي يس

ــة. ــل املختلف ــرق العم ف

ومن خالل تنظيمــه الناجــح للربنامج التدريبي 

املبسط واملكثف الخاص باملوظفن قيد التطوير 

ســالمــــة  إدارة  مجموعـــة 
العمليــات قررت إعادة النظر 
في هيكل البرنامج التعريفي 
فشكلت فريقــًا خاصـًا لهذه 

المهمة

للمــرة  الدليــل  هـذا  ُعـرض 
المـؤتـمـــر  فــي  األولـــى 
الممارسات  ألفضل  الخامـس 
الـذي نظمتـه شركـة نفــط 

الكويت عام 2017

عدد من الطلبة يطلعون عى إحدى التجارب

وتحت التدريب، قرر الفريق الخاص التوسع يف 

مهمتـه وتقييم برنامج التعريــف مــن خـــالل 

اعتاد مبدأ تدريب وتطوير شائع يـعرف باسم 

ADDIE، وهــو إطــار خـــاص بتصميم النظم 

التعليمية يستخدمه املصممون ومطورو األدلة 

التدريبية بغرض تطوير الدورات التدريبية، مع 

اختصــار  ذاتــه هــو  بحــد  االســم  أن  العلم 

السرتاتيجيـــة مــن خمــس مراحــل لتصميــم 

أدوات وبرامــج التدريــب ودعــم األداء وهي: 

التحليل والتصميـم والتطوير والتنفيذ والتقييم.



مرحلة التحليل
عالجـــت عمليــــة إعــــادة تصمــيم الربنامج 

التعريفــي اثنن مـن الشواغل الرئيسية للطلبة 

الجـدد، ها املالءمــة وعامــل الوقـت، وعندما 

كان الربنامج يف مرحلته األوىل، أي يف مرحلــــة 

التحليل، تبّن أنه يتم تقديم محتوى ماثل لـا 

يدرسه الطلبة يف برامج مختلفة.

فعى سبيــل املــثــال، يحــتاج طلبــة الهندسة 

الكيميائية إىل تلقي املزيــد من التدريـــب يف 

التخصصات التي تركز عى التآكل مقارنة بطلبة 

الهندسة امليكانيكية الذيــن يتـــم اختبارهم يف 

تخصصات تركز عى التفتيش، وهو ما يؤكد أن 

إدارة  مجموعة  إىل  إرسالهم  يتم  الذين  الطلبة 

سالمة العمليـــات هـــم من خلفيات هندسية 

تتاىش  مهارات  تعلم  لهم  يضمن  مبا  مالمئة، 

مــع متطلباتهم األكادميية الحالية، واحتياجات 

العمل يف املستقبل، وبالتــايل فـــإن التواصـــل 

املفتوح والشفافية بن مجموعـــة إدارة سالمة 

العمليات وفريق عمل التدريـــب والتطويـــر 

الوظيفي، شّكــال أمــراً أساسياً يف إيجاد وتعزيز 

بيئة تعليمية خصبة ومثمرة.

مرحلة التصميم
ميثــل التصميــم املرحلــة الثانيــة، والتــي جــرى 

فيهــا فحــص محتــوى الربنامـــج، ومبــا أنــه لــدى 

مجموعـــة إدارة سالمـــة العمليــات بالفعــل 

برنامـــج يتـــم العمــل بــه ويخــــص موظفيهـــا 

املتدربيـــن، فقـد كانـــت هـذه الخطوة تنطوي 

عــى اســتخالص املـــواد املالمئــة للطلبــة، وفصل 

املحتــوى الــذي ســيقدم لــكل فئــة منهــم.

وعـى سبيـــل املثـــال، يحصـل طلبة الهندسـة 

الكيميائيـة عـى أكرب فائدة مـن التدريب الذي 

يرتكـز حـول التـآكل، مثـل الحايـة الكاثوديـة 

والطـالء والتبطـن والتـآكل الداخـي.

يف املقابـل، وعـى العكـــس مـــن ذلـك، يبـدو 

التدريــــب الـذي يركــــز عـى التفتيـش، مثل 

التفتيـش الـذي يسـتند إىل احتـاالت الخطـر 

وتفتيـــش املعــــدات )الخزانـات واألنابيـب(، 

أكـر مالءمـة لطلبـة الهندسـة امليكانيكيـة، مـا 

تناسـب  بعينهـا  أن موضوعـات  بالتـايل  يعنـي 

العديـد مـن فئـات الحضـور، وهـي مدرجـة يف 

املوضوعـــات »الشامــلة«.

مرحلة التطوير
أما املرحلة الثالثة فقــد ركـــزت علــى التطوير، 

حيث أصبحت الحاجة ملّحة ملعالجـــة طريقة 

تسليم الربنامج، ففــي حــن أن بيئــة التعّلم يف 

الفصل الدرايس التقليدي كانت قابلة للتطبيق يف 

املايض، ُتظهر الدراسات الحديثـــة أن فتـــرات 

انتباه الطلبة يف الوقت الحارض باتـت محدودة، 

وأصبـــح يتعّن عى املدرّســـن توفــري أدوات 

وأساليب إضافية مالمئة ملواصلة التعليم.

وبهـــدف دعـــم التعّلـــم التفاعــي، قامــــت 

مجموعـة إدارة سـالمة العمليـات بدمـج أدوات 

تعليميـة مختلفــــة يف تجربـــة التدريـب، مثل 

تطبيـق مجموعة من عناصـــر تصميـم األلعاب 

 ADDIE مبــدأ  البرنامج  اعتمد 
الشــائــع فــي التـدريــــب 
مـن  يتكّون  والذي  والتطويـر 
خمس مراحـل هي التحليــل 
والتصميم والتطوير والتنفيذ 

والتقييم

البرنامــج التعريفي المحّدث 
الطلبــة  التـــزام  يضمــــن 
المتدربيــن بالتعلّم والتركيز 

وكذلك االستفادة منه

بعض املتدربات

آمر التدريب والتطوير سارة راجي
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وقواعدهـا، ودراسـات الحالــــة، والتجـارب، إذ 

تثبـت أدوات التعلـم هـذه أنها أكـر فعالية من 

التعّلـم التقليـدي، حيـث تصبـح املعلومات أكر 

ثباتـاً ورسـوخاً يف ذهـن املتعّلـم عندمـا يشـارك 

بالـرشح والتوضيـح لفهم املادة موضع الدراسـة.

تنفيذ وتقييم
أثنـاء املرحلـة الرابعـة، وهـي مرحلـة التنفيـذ، 

جامعـات  عـدة  مـن  املشـاركون  الطلبـة  جـاء 

مختلفـة محليـة ودولية، وقـد طبقت مجموعة 

الجديـدة  املـــواد  العمليـــات  إدارة سالمــــة 

وأسـاليب التعلم عى هــذه املجموعـة الرائدة 

عـى مـدى شـهرين.

وخــالل هــذا الوقــت، انخرطــت املجموعــة 

بفاعليــة مــع الطلبــة لجمــع مالحظاتهــم يف 

نهايــة كل إنجــاز أو قســم مــن الربنامــج، مثــل 

ــدة، يك  ــة جدي ــد أو تجرب ــدرب جدي ــود م وج

تضمــن أن الربنامــج وصــل إىل هدفــه املنشــود.

التقييـم،  ومـن جهـة أخـرى، كشـفت مرحلـة 

متعمقـة  رؤيـة  عـن  النهائيـة،  املرحلـة  وهـي 

ومثـرية لالهتـام مـن حيـث الهيـكل الجديـد، 

وكمثـال عـى ذلـك، تـم إعطـاء الطلبـة منـاذج 

مالحظـات مجهولـة )مـن دون وجـود أسـاء 

عليهـا( يك يشـعروا مبطلـق الحريـة يف التعبـري 

عـن آرائهم الحقيقية، فشـاركوا بإبـداء وجهات 

اللوجسـتية  املـواد والخدمـات  نظرهـم بشـأن 

النتائـج  وجـاءت  األداء،  وأسـاليب  واملدربـن 

إيجابيـة جـداً، وذلــــك بعـــد أن جــرى طرح 

األسـئلة الخاصـة باملـواد التعليمية عـى الطلبة 

يف نهايـة الربنامـج، يف إطـار مناقشـة مفتوحـة، 

للتأكـد مـن أنهم قـد اسـتوعبوا املعلومات التي 

قدمـت لهـم.

ويف نهايــة املطـاف، اسـتنتجت مجموعـة إدارة 

سـالمة العمليات أن الربنامج التعريفي املحّدث 

الخـاص بالطلبـة يضمـن التزامهم، يف كل قسـم 

مـن الربنامـج، بالتعّلـم والرتكيـز، واألهـم مـن 

ذلـك التزامهـم باالسـتفادة منه.

إدارة  مجموعـة  أدركـت  ذلـك،  عـى  وعـالوة 

كبـرية  ميـزة  حققـت  أنهـا  العمليـات  سـالمة 

مـن الربنامـج التدريبـي، حيـث إنه ومـع تدفق 

املتعلمـن الجـدد، تصبـح الفرصـة مواتيـة متاماً 

لوضـع املهندسـن الشـباب يف موقـع الصـدارة، 

إدارة  مبهمـة  تكليفهـم  خـالل  مـن  وذلـك 

مدربـن  إرشاف  تحـت  التدريبيـة  العمليـات 

بالخـربة. يتمتعـون 

أرادت مجموعثة إدارة سثامة العمليثات أن تعثرب عثن امتنانهثا الختصاصيثي سثلم الوظائثف الفنيثة واملهنيثة يف مجثال الفحثص والتثآكل، ولكبثار 

املهندسثني واملشثاركني الذيثن كرسثوا وقتهثم وخربتهثم لتقديثم تدريب شثامل للموظفني الشثباب، ولذلك كان ال بد مثن عرض هذه القامئثة التي تضم 

أسثاء كل مثن عمثل يف هثذا الدليثل الجديد:

قائمة المشاركين

الخبري االختصايصالقسم

سانثوش كومار - هيثم الكندريالتفتيش عىل املنشآت

فيناياك سارديساي - محمد املويلفحص صهاريج التخزين

)NDT( أنيل كوماراالختبارات غري املتلفة

)ICMP( سوريا براكاش - سانديب كويث - عادل املطرييخطة إدارة التآكل الداخي

شبري سفري - محمد عدوايناألنابيب وخطوط التدفق

برزان صالح - محمد الرشيدي - أحمد عبدالكريمتفتيش املشاريع

حسن صربي - عبدالعزيز فرج - بدر الحريب - عي الصفارالطاء والتبطني

حسن صربي - عبدالعزيز فرج - بدر الحريب - عي الصفارالحاية الكاثودية )منع التآكل بالوقاية الكهربائية( 

مشعل الدوب - أرناب غوبتاعمليات التفتيش عىل أساس املخاطر

حكم العتيبي - سايروس ريزاي - خالد هادي - زينب ساملإدارة سامة العمليات

سارة راجيالتعريف العام والدعم



فـي ظـل التطـور التكنولوجـي الهائـل الذي شـهده 
النفايـات  أصبحـت  األخيـرة،  العقـود  فــي  العالـم 
اإللكترونيـة من أسـرع تدفقات النفايات نمـوًا، إلى حد 
أنهـا باتت تشـكل هاجسـًا يـؤرّق جماعـات المدافعين 
عـن البيئـة، والسياسـيين، وأربـاب الصناعـة نفسـها، 

العادييـن. واألشـخاص 

وتتكـون النفايـات اإللكترونيـة مـن أشـكال مختلفـة 
مـن المعـدات الكهربائيـة واإللكترونية التـي لم تعد 
ذات قيمـة، أو أصبحـت ال تفـي بالغـرض الـذي أنتجت 
مـن أجلـه، بعـد أن اسـتنفدت قيمتهـا وفائدتهـا عبـر 
التكـرار أو االسـتبدال أو الكسـر، وهي تشـمل الثالجات 
والغسـاالت وأجهـــزة الميكروويـــف والتلفزيونــات 
المحمولـة  والهواتـف  والكمبيوتـر  الراديـو  وأجهـزة 

وغيرهـا الكثيـر.

لكـن لماذا تمثـل هـذه النفايات مشـكلة كبيـرة، وما 
الجهـود التـي يتـم بذلهـا لمواجهـة أضرارهـا وإيجـاد 
سـيتناوله  مـا  هـذا  منهـا؟  للتخلـص  الحلـول  أفضـل 
الموضـوع التالـي الـذي يناقش المشـكلة وأسـبابها 

والحلـول الموضوعـة لهـا.

حجمها يزيد على 40 مليون 
طن سنويًا ودعوات إليجاد 

حلول آمنة للتخلص منها

النفايات اإللكترونية..
مخاطر بيئية وصحية

وتشريعات غائبة
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دعوات للتدخل
مـــا من شـــــك فــــي أن ثــــــورة املعلومــــات 

والتكنولوجيا زادت مــــن استخــدام األجهـــزة 

واملعــــدات اإللكرتونيــــة بصــــورة تفــــوق 

التوقعــات، غــري أنهــا خلفــت، يف الوقت نفســه، 

ــة. ــن املنتجــات املتقادم ــة م ــات هائل كمي

ــة  ــات اإللكرتوني ــن أن النفاي ــم مــ وعــى الرغـ

تحــوي الكثــري مــــن املــــواد شــديدة الســّمّية 

ــة  ــى الصح ــراً ع ــكل خط ــي تش ــدة الت واملعق

ــن  ــا يتضم ــد منه ــإن العدي ــة، ف ــة والبيئ العام

يف املقابــل مــواد مثينــة قابلــة لالســرتداد، األمــر 

ــن  ــة ع ــورة جذري ــة بص ــا مختلف ــذي يجعله ال

ــة. ــات التقليدي النفاي

وخـــالل الســنوات القليلــــة املاضيــــة، سلطت 

دعــــوات دوليــة كثــرية الضــوء عــى الحاجة إىل 

التدخــل يف مجــال النفايــات اإللكرتونيــة، مثــل 

»إعــالن ليربفيــل« الصــادر عــن املؤمتــر الــوزاري 

األول املعنــي بالصحــة والبيئــة يف أفريقيا 2008، 

و»تعهــد بوســان للعمــل بشــأن الصحــة البيئيــة 

ــج االســرتاتيجي  ــام 2009، و»النه ــال« لع لألطف

لخطــة العمــــل العامليــــة املوسعـــــة لــإدارة 

املتكاملــة للمــواد الكيميائيــة« الصــــادر عــــن 

ــة  ــدويل بشــأن إدارة املــواد الكيميائي املؤمتــر ال

عــــام 2012، فضــاًل عــن عــــدد مــن املبــادرات 

ــات  ــاول إدارة النفايــ ــي تتنــ ــة التــ الــدوليـــ

اإللكرتونيــــة العامليــة، وكذلــك قضايــا التلــوث 

البيئــي الناجــم عنهــا.

مــع  العامليــة  الصحـــة  منظمــة  وتعمــل 

ــة  ــادر الرئيسيــ ــد املص ــى تحدي ــا ع رشكائه

واملخاطــــر الصحيــــــة املحتملــــة للتعــرض 

للنفايــــات اإللكرتونيــة، حيــــث أطلقــت 

اإللكرتونيــة  النفايــات  »مبــادرة  مؤخــراً 

ــة  ــي تهــدف إىل حاي وصحــة الطفــل«، والت

الصحيــة  اآلثــار  مــن  وأرسهــم  األطفــال 

اإللكرتونيــة. للنفايــات  الضــارة 

تصدير مر
تشــكل النفايــات اإللكرتونيــة نســبة تصل إىل 5 

باملئــة مــن إجــايل النفايــات الصلبــة يف العــامل، 

ــل  ــاع الهائ ــد باطــراد يف ظــل االرتف ــا تزي لكنه

مببيعــات اإللكرتونيــات يف الــدول الناميــة.

ويشــار هنــا إىل أنــــه ُيعــاد تدويـــــر معظــم 

النفايــات اإللكرتونيــــة يف دول العالـــم الثالث، 

حيــــث تشيــــع مارســات ضــــارّة تتمثــل 

ــبة  ــر مناس ــات غيــ ــزات وبيئ ــود تجهي يف وج

ــي  ــادن الت ــع املعــ ــراج وبيـ ــرة الستخــ وخط

ــا. ــل يف صناعته تدخـ

ولعـــل الســبب يف ذلـــك يعــــود إىل السهولــــة 

التــي تتميــــز بهــــا أنظمــــة حايــــة البيئــــة 

يف الــدول الناميــة، مقارنـــة بنظريتهــا يف الــدول 

املتقدمــة، ففــي األخــرية تــــزداد أنظمــة الرقابــة 

عــى إعــادة تدويــر النفايــات واألنظمــة البيئيــة 

ــد  ــذي يزي ــر ال ــوم، األم ــد ي ــاً بعــ ــة يوم رصام

تكلفــة التخلــــص منهــــا، ويجعــل تصديرها إىل 

ــة. ــر ربحي ــث أك ــامل الثال دول الع

كمــــا أن هنــــاك عمليــــات نقـــــل عابـــــرة 

للحــدود للنفايــات اإللكرتونيــــــة يف صــــورة 

تربعــــات مــــن الــــدول الصناعيــــة املتقدمــة 

ــريب  ــإن مه ــالتايل فــ ــة، وبـ ــا النامي إىل نظرياته

ــوا  ــن أن يجنــــ ــة ميكــ ــات اإللكرتوني النفايــ

أرباحاً خياليــــة نظـــراً إىل أن القوانن البيئيــــة 

مرنــة وغــري صارمــة، إىل جانــــب ضعــــف 

ــة. ــور العال أج

بالعالم  األماكن  بعـض  في 
سيرتفــــع كــّم النفايـــات 
اإللكترونيــة فــي األعـــوام 

المقبلة بنسبة 500 بالمئة

اإللكترونية  النفايـات  مهرّبو 
إلــى الــدول الناميـة يجنون 
أرباحــًا خيالية نظرًا للقوانين 

البيئية غير الصارمة

أرقام صادمة
ــة التــي يتــم  ــات اإللكرتوني يزيــد حجــم النفاي

التخلــص منهــا يف كل عــام عــى 40 مليــون 

ــال،  ــبيل املث ــى س ــادل، ع ــا يع ــو م ــن، وه ط

ــول  ــر محم ــاز كمبيوت ــن 800 جه ــص م التخل

يف كل ثانيــة، علــًا بأنــه يف بعــض األماكــن، 

ســريتفع كــّم النفايــات اإللكرتونيــة يف األعــوام 

ــة. ــبة 500 باملئ ــة بنس املقبل

ــيا  ــات إىل آس ــن النفاي ــري م ــحن الكث ــم ش ويت



ــك  ــدو ذل ــد يب ــادة تدويرهــا، وق ــا إلع وأفريقي

أمــراً يبعــث عــى االرتيــاح، إال أنــه، يف الحقيقة، 

ــن  ــص م ــة رخيصــة وســهلة للتخل ــل طريق ميث

النفايــات، حيــث يتــم حــرق الكثــري منهــا.

اإللكرتونيـــة  النفايـــات  أن قضيـــة  ويبـــدو 

ـــن  ـــرف الكثريي ـــة يف ُع ـــة مفرغ ـــت حلق أصبح

ـــا تنطـــوي  ـــراً مل ـــة، نظ ـــة البيئ ـــاة حاي ـــن دع م

ـــددة.  ـــب متع ـــن مشـــكالت ذات جوان ـــه م علي

مخاطر بيئية
النفايــات  أصبحــت  البيئيــة،  الناحيــة  مــن 

ــم  ــي يت ــع الت ــري مــن املواق عنــر إرضار بالكث

دفنهــا بهــا للتخلــص منهــا، وذلــك بســبب 

الرتكيــز العــايل للمــواد الســمية واملعــادن.

وقــد ســجلت بعــض املنظــات البيئيــة ارتفــاع 

معــدل التلــوث والســمية يف ميــاه املناطــق 

املشــار إليهــا بواقــع 2400 مــرة أكــر مــن 

ــة، ومل يعــد مبقــدور املزارعــن  املعــدالت اآلمن

يف تلــك املناطــق زراعــة املحاصيــل بســبب 

ــم إىل  ــري منه ــأ الكث ــك لج ــة، لذل ــوث الرتب تل

العمــل يف مجــال إعــادة تدويــر النفايــات، 

ــم.  ــى صحته ــر ع ــذي يؤث ــر ال األم

ومـع أنـه ال ميكننـا االسـتغناء عـن اإللكرتونيـات 

يف  قادريـن  غـري  أننـا  إال  اليوميـة،  حياتنـا  يف 

عـى  الخطـرة  آثارهـا  تجاهـل  عـى  املقابـل 

البيئـة أو التقليـل مـن شـأنها، إذ يسـهم انبعاث 

الهـواء،  يف  والجسـيات  والغـازات  الدخـان 

امليـاه  أنظمـة  يف  السـائلة  النفايـات  وتريـف 

النفايـات  مـن  والتخلـص  الصحـي،  والـرف 

الخطـرة، يف تدهـور البيئـة، وبالتـايل مثـة حاجـة 

التباع سياسـات توسـع دائرة املسـؤولية لتشـمل 

املنتجـن،  والسـيا  املصلحـة،  أصحـاب  جميـع 

عمـر  نهايـة  إىل  وتصـل  البيـع  نقطـة  لتتجـاوز 

املنتـج، إضافـة إىل إصـدار أنظمـة وقوانـن أكـر 

رصامـة بشـأن إعادة تدوير النفايـات اإللكرتونية 

منهـا. والتخلـص 

وهنــاك عــدد مــن عمليــات إعــادة تدويــر 

النفايــات اإللكرتونيــة التــي ميكــن أن تــؤدي إىل 

ــن حــرق األســالك  ــج ع ــة، إذ ينت اإلرضار بالبيئ

ــن  ــد م ــادن، العدي ــتعادة املع ــالت الس والكاب

االنبعاثــات واألبخــرة الســامة، مــا يتســبب 

يف تلــوث الهــواء، كــا أنــه خــالل عمليــة 

ــة  ــر، قــد تصــل املــواد الكيميائي إعــادة التدوي

والنفايــات الصناعيــة السامــــة إىل طبقــات 

امليــاه الجوفيــة وتؤثــر عــى جودتهــا، مــا 

ــرشي أو  ــتهالك الب ــة لالس ــري صالح ــا غ يجعله

لألغــراض الزراعيــة.

كـا يتلـوث الغـــالف الجـــوي نتيجة أنشـطة 

إعـادة التدويـــر، فتدخــــل جزيئـــات الغبـار 

وهـذه  الجـو،  إىل  الثقيلـة  باملعـادن  املحملــة 

الجسيمـــات قــــد تنتقـــل ملسـافات طويلـة، 

اعتـاداً عـى حجمــها، وقــــد يتـرسب الغبـار 

أيضـاً إىل أنظمـة الرتبـة أو املياه، مـا يؤدي إىل 

تلوثهـا وبالتـايل تـرر املزروعـات وفسـادها. 

مخاطر صحية
عــى املســتوى الصحــي، تحولــت النفايــات 

اإللكرتونيــة إىل مصــدر خــوف يف كثــري مــن 

ــا،  ــدول، خاصــًة بســبب الرتكيــب املعقــد له ال

والتعامــل معهــا بصــورة غــري مالمئــة أثنــاء 

ــر. ــادة التدوي إع

فقــد نــرشت منظمــة »غريــن بيــس« املهتمــة 

بالبيئــة تقاريــر والعديــد مــن الفيديوهــات 

التــي تؤكــد أن النفايــات اإللكرتونيــة تتســبب 

ــرى  ــث ج ــرية، حي ــة خط ــات صحي يف مضاعف

ــوهة. ــوالدات املش ــن ال ــري م ــجيل الكث تس

وتــزداد املشــكلة تعقيــداً يف بعــض الــدول 

التــي تتعامــل مــع النفايــات بطريقــة بدائيــة، 

ــة  ــزة املختلف ــات األجه ــك مكّون ــك أن تفكي ذل

املــواد،  بعــض  عــى  للحصــــول  حرقهــا  أو 

ــة  يعــرّض األشــخاص الستنشــاق مــواد كيميائي

ــن يف املجــال ال  ســامة، كــا أن معظــم العامل

يســتخدمون القفــازات أو األقنعــة، وال وجــود 

ملــراوح التهويــة لديهــم، لكــن األســوأ هــو 

ــر  ــان املخاط ــم األحي ــون يف معظ ــم ال يع أنه

ــزة.  ــه باألجه ــا يفعلون ــى م ــة ع املرتتب

وعـى سـبيل املثـال أيضـاً، يؤدي حرق األسـالك 

إىل زيـادة تركيـز املـواد السـامة وتلـوث هـواء 

املناطـق املحيطـة، وبالتايل يزداد خطـر اإلصابة 

بالرسطـان إذا استنشـقها العال والسـكان، كا 

ميكـن أن تدخـل السـموم إىل مجرى الـدم أثناء 

اسـتخراج وجمـع كميـات صغـرية مـن املعـادن 

الثمينـة يدويـاً، نتيجـة تعـرض العـال للمـواد 

األحـاض  مـن  واألبخـرة  السـامة  الكيميائيـة 

الرتكيز. شـديدة 

ويــؤدي اســرتجاع النحــاس عــرب حــرق األســالك 

إىل اضطرابــات عصبيــة، كــا أن التعرض ملعدن 

الكادميــوم، املوجــود يف أشــباه املوصالت، يتلف 

الــكى والكبــد والعظــام، ورمبــا يــؤدي التعــرض 

ــات  ــة اللوح ــل يف صناع ــذي يدخ ــاص ال للرص

اإللكرتونيــة وشاشــات الكمبيوتــر والتلفزيــون، 

إىل تلــف الجهــاز العصبــي املركــزي واملحيطــي 

والكليتــن، ويكــون األطفــال أكــر عرضــة لهــذه 

اآلثــار الضــارة.

ما الحل؟
تعــاين الكويــت مثــل غريهــا مــن مشــكلة 

النفايــات اإللكرتونيــة، وعليــه بــــات مــــن 

الــروري أن تبــادر الجهات املعنيـــة إىل إصدار 

ترشيعــات وقوانــن خاصــة بجمــع وتدويــر 

ــا،  ــص منه ــة وطــرق التخل ــات اإللكرتوني النفاي

وتأســيس إدارة تتــوىل هــذه املهمــة.

ــات  ــداد مواصف ــى إع ــل ع ــي العم ــا ينبغ ك

قياســية خاصــة بالنفايــات اإللكرتونيــة للتخلص 

اآلمــــن منهــا وســهولة التعامــل معهــا، ويف 

الوقــت نفســه، يجــب أن تكــون هنــاك حمالت 

ــى  ــة ع ــات اإللكرتوني ــر النفاي ــة مبخاط توعوي

مســتوى املجتمــع، وتعريــف النــاس مبحتوياتها 

والبيئــة،  الصحــة  عــى  الســلبي  وتأثريهــا 

إضافــة إىل التوعيــة بطــرق جمعهــا والتخلــص 

ــة، ومثــة رضورة لدعــم فــرز  ــا بصــورة آمن منه

النفايــات اإللكرتونيــة مــن املنــازل مــن خــالل 

ــاس  ــجيع الن ــا لتش ــة به ــات خاص ــري حاوي توف

ــا. ــادة تدويره عــى إع

العالميـة  منظمــة الصحــة 
أطلقـــت مؤخـــرًا »مبــادرة 
النفايــات اإللكترونية وصحة 
الطفـل« لحمايــة األطفــال 

وأسرهم

نشرت  بيس«  »غرين  منظمـة 
تقاريـــر تؤكــد أن النفايـات 
اإللكترونيـــة تتسبــب فــي 

مضاعفات صحية خطيرة
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وفثق أنظمثة االتحثاد األورويب، تصّنف النفايثات اإللكرونية إىل عر 

فئثات عىل النحثو التايل: 

األجهثزة املنزليثة الكبثرية: الثاجثثثات، واملجمثدات، والغسثاالت، . 1

ومجففثات املابثس، وغسثثاالت األطبثثثثاق، وأفثثثثران الطهثثثي 

الكهربائيثة، واأللثواح الساخثثنة، وأفثران امليكروويثف، واملثراوح 

الكهربائيثة، ومكّيفثات الهثواء.

األجهثزة املنزليثة الصغثرية: املكانثثثثس الكهربائيثثثثة، واملحامص، . 2

واملطاحثن، وآالت صنثع القهوة، وماكينثثثات الحاقثثة ومجففات 

الشثعر، وفثرش األسثنان وأدوات الحاقثة.

أجهثزة تكنولوجيثا املعلومثات واالتصثاالت السثلكية والاسثلكية: . 3

أجهثزة الكمبيوتثثثر املركزيثثثة، والحواسيثثثثب الصغثثرية، وأجهزة 

الكمبيوتثر الشثخصية، وأجهثزة الكمبيوتر املحمولثثثة، والطابعات 

والهواتثف العاديثة واملحمولة.

األجهثزة االسثتهاكية: أجهثزة الراديثو، والتلفزيونثات، وكامثريات . 4

السثترييو، ومكثربات  الفيديثو، ومسثجات  الفيديثو، ومسثجات 

املوسثيقية. واآلالت  الصثوت، 

تصنيف النفايات اإللكترونية

واملدمجثة، . 5 املسثتقيمة  الفلورسثنت  مصابيثح  اإلضثاءة:  أجهثزة 

الكثافثة. عاليثة  التفريثغ  ومصابيثح 

األدوات الكهربائية واإللكرونية: املثاقب، املناشري، آالت الخياطة، . 6

مكثواة اللحام، معثدات الخراطة والطحن والحفثر والثقب والطي 

والثني، واألدوات املشثابهة ملعالجة الخشثب واملعادن.

األلعثاب واألجهثثثزة الرفيهيثثثة والسلثثثثع الرياضيثة: القطثارات . 7

الكهربائية أو مجموعثثثات سيثثثثارات السبثثاق، وألعاب الفيديو، 

واملعثدات الرياضيثة التثي تحثوي عنثارص كهربائية.

األجهزة الطبية: معدات العاج اإلشعاعي، وأمراض القلب، وغسيل . 8

الكىل، والتهوية الرئوية، واألدوية النووية، وأجهزة التحليل.

أجهثزة املراقبثة والتحكثم: أجهثزة كشثف الدخثان، أجهثزة تنظيم . 9

التدفئثة، ومنظثات الحرارة.

املروبثات  توزيثع  أجهثزة  األوتوماتيكيثة:  التوزيثع  أجهثزة   .10

السثاخنة، والزجاجثات الساخثثثنة أو البثاردة، واملنتجثات الصلبة، 

وأجهثزة توزيثع النقثود، وجميثع األجهثزة التثي تقثدم املنتجثات 

أوتوماتيكيثة. بصثورة 



تعتبر جرثومة المعدة »Helicobacter pylori« من األمراض الشائعة المعدية التي تصيب الجهاز الهضمي، فيما 
ال يعرف المصاب بها في العادة إال بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية الخاصة، ويعود السبب في ذلك إلى قلة 
األعراض التي يعاني منها المريض في البداية، وتشابهها مع كثير من أمراض الجهاز الهضمي وال سيما الحموضة. 

ويؤكد األطباء أن جرثومة المعدة تؤدي إلى سلسلة من األمراض التي تبدأ بالقرحة وقد تنتهي بسرطان المعدة 
إن لم يتم عالجها، لذلك ال بد من اللجوء إلى الطبيب إذا ما شعر المرء ببعض األعراض المزعجة.

في المقال التالي بعض المعلومات المفيدة حول كل ما يتعلق بهذه الجرثومة، مع دعوة الجميع لوجوب إجراء 
الفحص الخاص بها والمتوافر في كافة المراكز الصحية بجميع أنحاء الكويت.

يجب إجراء الفحوصات الطبية الالزمة لتشخيص اإلصابة بها

جرثومة المعدة.. األسباب واألعراض
وسبل العالج
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ما هي الجرثومة؟
»امللوّيــة  باســم  املعــدة  جرثومــة  ُتعــرف 

ــة«، بســبب  ــة الحلزوني ــة« أو »الجرثوم البّوابي

التــي  البكترييــا  مــن  نــوع  وهــي  شــكلها، 

تتســّلل إىل الغشــاء املخاطــي املبّطــن للمعــدة 

واالثنــا عــرشي، مــا يــؤدي إىل التهــاب الغشــاء 

مــع مــرور الزمــن، وظهــور قرحــة، علــًا بــأن 

جرثومــة املعــدة تتمّيــز بالقــدرة عــى التكّيــف 

ــر  ــدة، األم ــي للمع ــاء املخاط ــة الغش ــع بيئ م

ــا. ــص منه ــة التخل ــد صعوب ــذي يزي ال

وتكمــن خطــورة اإلصابــة بجرثومــة املعــدة، يف 

عــدم ظهــور أي أعــراض أو مضاعفــات عــى 

ــن الحــاالت،  ــة م ــد تصــل إىل 80 باملئ نســبة ق

لكــن يف الحــاالت املتقدمــة قــد تــؤدي الجرثومة 

ــة برسطــان املعــدة. إىل اإلصاب

ومـن املعـروف أن نحـو 50 باملئـة مـن البـرش 

يحملـون جرثومـة املعـدة، مـا يجعلهـا العدوى 

األكـر انتشـاراً يف العـامل، يف حن يعتـرب األطفال 

الفئـة األكـر عرضة لإصابة بها بسـبب العدوى 

الفريوسـية والبيئـة امللوثة. 

اكتشاف الجرثومة
ــال  ــريي مارش ــرتاليان ب ــان األس ــف العامل اكتش

وروبــن واريــن جرثومــة املعــدة يف عــام 1982 

واســتحقا جائــزة نوبــل للطــب عــن اكتشــافها 

يف عــام 2005. 

ــه  ــام بأن ــاع ت ــن عــى اقتن وكان مارشــال وواري

ــتخدمة يف  ــارات املس ــر أو البه ــة للتوّت ال عالق

ــبب  ــدة، وأن الس ــة املع ــام بقرح ــداد الطع إع

ــة،  ــة املعوي ــا امللوي ــو بكتريي ــا ه ــي له الحقيق

لكــن هــذه الفرضيــة مل تقنــع الكثــري مــن 

مارشــال  اضطــر  ولذلــك  الطبيــة،  الدوائــر 

إلجــراء تجربــة عــى نفســه بــأن أخــذ »علبــة 

بــرتي – Petri dish« تحتــوي عــى مزرعــة 

مــن العصّيــات الخلويــة الحّيــة املأخــوذة مــن 

ــب  ــه أصي ــت النتيجــة أن ــض، وكان ــدة مري مع

ــد  ــه بع ــدة شــفي من ــاب يف املع ــا بالته بعده

نحــو 15 يومــاً، لكــن بــدأت تظهــر عليــه رائحة 

فــم كريهــة، مــا اضطــره لتنــاول املضــادات 

ــى  ــه للقضــاء ع ــن زوجت ــط م ــة، بضغ الحيوي

ــا. البكتريي

أسباب اإلصابة
مثــة جملــة مــن األســباب التــي تــؤدي إىل 

ــايل: ــة بجرثومــة املعــدة نذكــر منهــا الت اإلصاب

العــدوى الفريوســية يف األرسة الواحــدة عــن 	 

طريــق اللعــاب أو الــرباز.

تنــاول طعــام مكشــوف أو ملــّوث أو ميــاه 	 

ملّوثــة.

املنــزل الســيا 	  بنظافــة  عــدم االهتــام 

الحامــات.

ــد 	  ــي ق ــة، والت ــات العام ــتخدام الحام اس

ــوث.  ــاً للتل ــون مرتع تك

أعراض اإلصابة
ــاب  ــى املصـ ــر عـ ــي تظهـ ــراض التـ ــا األعـ أمـ

فتتمثـــل يف اآليت:

االنتفاخـــات 	  تصاحبهـــا  معويـــة  قرحـــة 

ـــى  ـــهال وآالم أع ـــان واإلس ـــازات( والغثي )الغ

ــؤ. ــن والتجشـ البطـ

ــن 	  ــص فيتام ــة نق ــاق نتيج ــعور باإلره الش

درجــة  وارتفــاع  الفوليــك  وحمــض   B12



حــرارة الجســم.

النفــس 	  وضيــق  الكريهــة  الفــم  رائحــة 

املتقدمــة. الحــاالت  يف  البــرشة  وشــحوب 

ــوزن 	  ــهية وال ــدان الش ــام وفق ــف الع الضع

ــر. ــرس األظاف ــعر وتك ــاقط الش وتس

زيــادة نســبة حموضــة املعــدة التــي تــؤدي 	 

إىل ارتجــاع املــريء.

يف الحــاالت املتقدمــة، قــد يصــاب املريــض 	 

برسطــان املعــدة.

الــرباز األســود الــذي يحــدث بســبب نزيــف 	 

ناتــج عــن ثقــب الجرثومــة لجــدار املعــدة.

تشخيص اإلصابة
اإلصابـــة  تشـــخيص  يف  الطبيـــب  يعتمـــد 

بالجرثومـــة عـــى عـــدد مـــن االختبـــارات 

تشـــمل: التـــي  والفحوصـــات 

 	 CMV الـدم اختبـار األجسـام املضـادة يف 

للكشـف عـن وجـود الجرثومـة، غـري أنـه ال 

ميكـن اعتبـار هـذا الفحـص كافيـاً إلثبـات 

ذلك، ألن األجسـام املضادة تبقى يف الجسـم 

حتـى بعـد الشـفاء مـن جرثومـة املعـدة.

اختبار الرباز.	 

 	 )Gastroscopy( ــدة ــار للمع ــراء منظ  إج

مــن  الجرثومــة  وجــود  عــن  للكشــف 

عدمــه، حيــث يتــم إدخــال أنبــوب صغــري 

مــن  عينــة  وأخــذ  املعــدة  تجويــف  إىل 

إىل  إضافــة  لفحصــه،  املخاطــي  الغشــاء 

وجــود  مــن  للتثبــت  الهضميــة،  القنــاة 

الجرثومــة أو أي تقّرحــات أو يشء آخــر 

غــري طبيعــي.

يف بعــض الحــاالت قــد يطلــب الطبيــب 	 

ــائل  ــاول س ــد تن ــينية بع ــعة س ــراء أش إج

يحتــوي عــى مــادة الباريــوم.

 	 UBT – Urea Breath( اختبــار التنفــس

Test(، حيــث يتــم فحــص التنفــس داخــل 

ــض  ــاء املري ــك بإعط ــتييك، وذل ــس بالس كي

والنيرتوجــن  اليوريــا  مــواد  مــن  ســائاًل 

ــب  ــق ُيطل ــد دقائ ــع، وبع ــون املش والكرب

منــه النفــخ يف كيــس مرتبــط بجهــاز خــاص، 

فــإذا تبــن أن العنــارص الخارجــة مــع الزفــري 

مختلفــة عــن تلــك التــي تــم تناولهــا، فــإن 

ذلــك يــدل عــى اإلصابــة بالجرثومــة؛ ألنهــا 

ــا  ــري اليوري ــى تكس ــل ع ــاً يعم ــرز إنزمي تف

ــذي  ــون ال ــيد الكرب ــاين أكس ــا وث إىل أموني

ــون املشــّع.  ــوي عــى الكرب يحت

عاج ثايث 
بعـد أن يتأكـد الطبيـب، عقـب ظهـور نتيجـة 

الفحوصـات واالختبـارات، مـن حقيقـة اإلصابة 

بالجرثومـة وتقديـر شـّدتها، تبـدأ رحلـة العالج 

الـذي بات يعرف اليوم باسـم »العـالج الثاليث«. 

ومثــة ثالثــة أمــور أساســية يف خطــة العــالج ال 

ــل  ــق بقت ــي تتعل ــا، وه ــاه إليه ــن االنتب ــد م ب

الجراثيــم، وشــفاء بطانــة املعــدة، ومنــع عــودة 

القــروح مــن جديــد، وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة 

إىل أن االســتجابة للعــالج تختلــف بحســب 

البكترييــا يف  انتشــار  ومــدى  الحالــة  شــّدة 

املعــدة، فيــا تــرتاوح مــدة العــالج بــن أســبوع 

واحــد وأســبوعن، ورمبــا تصــل إىل شــهر كامــل 

يف بعــض الحــاالت. 

ويتكّون العــالج مـــن نوعيـــن اثنيـــن مـــن 

 Clarithromycin( املضــــادات الحيوية هـا

إضافـــة   ،).Amoxicillin 1 g( و   ).500 mg

إىل نــوع مــن مثبطـات مضخــة الربوتون مثل 

مستويـــات  تعيــــد  التــي   ،)Omeprazole(

حموضة املعدة إىل طبيعتها، وإذا تبّن أن بعـض 

املــرىض يعانـون من الحساسـية ضد البنسـلن، 

فعندهـا ميكن اسـتبدال )Amoxicillinِ( بعقار 

 .).Metronidazole 500 mg( آخـر هـو

وتجـدر اإلشـارة إىل أنه بعد انتهاء فـرتة العالج، 

مـــن الضــروري أن يقـــوم الطبيـب بإجـــراء 

بالمئـــة مـــن ســـكان   50

بجرثومة  مصابـــون  العالم 
المعدة مــــا يجعلها العدوى 

انتشـــارًا  األكثر 

األطفـال هــــم الفئة األكثر 
بالجرثومة  لإلصابــــة  عرضة 
بسبب العــــدوى الفيروسية 

الملّوثــة والبيئــة 

العالج  فتـــرة  انتهــــاء  بعد 
يجب التأكــــد مـن التخلص 

نهائيـــــًا مـن الجرثومة

الجرثومــــة  انتشــــار  نسبة 
فــــي الكويــــت أعلى من 
المعـــدل العالمي حيــــث 

بالمئة  5616 نحـــو  تبلـــغ 
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الفحـص الـالزم للتأكـد مـن التخلـص نهائياً من 

الجرثومـة، السـيا إذا عادت األعـراض وتبّن أن 

املريـض يعـاين مـن عـرس الهضم.

كــا أنــه وخــالل فــرتة العــالج، قــد يعــاين بعض 

املــرىض مــن أعــراض جانبيــة بســبب األدويــة، 

مثــــل عســــر الهضــم والشــعور بالغثيــان 

املفضــل  مــن  لذلــك  والصــداع،  واإلســهال 

االســتمرار يف تنــاول العــالج إن كانــت األعــراض 

الجانبيــة محتملــة.

ــة  ــوع األدوي ــري ن ــب إىل تغي ــأ الطبي ــد يلج وق

إذا مل تقــِض األدويــة األوىل عــى الجرثومــة، 

ــر  ــيئة تضط ــة س ــراض جانبي ــّببت يف أع أو تس

ــا.  ــن تناوله ــف ع ــض للتوق املري

متابعة وشفاء 
ــالج،  ــدء الع ــن ب ــابيع م ــد أس ــه بع ــظ أن يالح

ــن  ــاء م ــى الشفـــ ــدل ع ــات تــ ــر عالم تظه

جرثومــة املعــدة، ومــن تلــك العالمــات التئــام 

ــات. ــم القرح معظ

لكــن ال بــد مــن التذكــري أن نحــو 20 باملئــة من 

املــرىض املصابــن بالعــدوى ال يتاثلون للشــفاء 

مــن جرثومــة املعــدة بعــد االنتهــاء مــن دورة 

العــالج األوىل، ويف هــذه الحالــة يلجــأ الطبيــب 

إىل دورة ثانيــة مــن العــالج تتضمــن مضــادات 

ــة  ــن املتابع ــد م ــك ال ب ــة، لذل ــة مختلف حيوي

بعــد االنتهــاء مــن عــالج جرثومــة املعــدة، 

وذلــك بالخضــوع الختبــار التكــرار لضــان 

ــق  ــن طري ــة ع ــن الجرثوم ــايئ م ــص النه التخل

اختبــار التنفــس أو الــرباز حــراً، أمــا الــدم فــال 

ينصــح بــه ألن الجســم املضــاد يبقــى يف الــدم 

مــدة أربعــة أشــهر أو أكــر بعــد العــالج.

نصائح وقائية 
مل يتــم حتــى اآلن التوصــل إىل صنــع لقــاح 

مضــاد لجرثومــة املعــدة، غــري أن هنــاك بعــض 

ــدر  ــة ق ــا للحيلول ــي ميكــن اتباعه ــح الت النصائ

ــا: ــن بينه ــا، وم ــة به ــكان دون اإلصاب اإلم

غسـل اليدين باملـاء والصابون بعـد الخروج 	 

مـن الحـام، وقبل تنـاول الطعام.

التأكــد مــن ســالمة ميــاه الــرشب واألطعمة 	 

التــي يتــم تناولها. 

غسل الفواكه والخراوات جيداً قبل أكلها.	 

طهو الطعام جيداً قبل تناوله.	 

االبتعــاد عــن التوّتــر واألطعمــة الغنيــة 	 

بالتوابــل.

عــدم تنــاول األطعمــة التــي ال تحتــوي عــى 	 

الكثــري مــن األليــاف الغذائيــة مثــل الخبــز 

األبيــض واملعكرونــة.

ــات 	  ــاي واملنتج ــوة والش ــب رشب القه تجن

التــي تحــوي نســبة مرتفعــة مــن الكافيــن 

ــج املعــدة. ألنهــا تســبب تهّي

ــى 	  ــوي ع ــي تحتــ ــة الت ــاول األطعمــ تنــ

الزنجبيـــل والثــوم واألســاك الغنيــة بزيــت 

ــاز  ــدة وجهـــ ــة املعـــ ــا 3« لتقوي »أوميغ

املناعــة.

ــال 	  ــل الربتق ــات مث ــاول الحمضي ــب تن تجن

والليمــون والعصائــر الحمضيــة والطاطــم 

ــالت والخــل. واملخّل

تعتثرب نسثبة انتشثار جرثومة املعثدة يف الكويثت أعىل بعض 

وزارة  أرقثام  أشثارت  العامليثة، حيثث  النسثبة  مثن  الثيء 

الصحثة الكويتيثة إىل أنهثا تبلثغ نحثو 56.6 باملئثة.

مثن  عثدد  عثىل  الثوزارة  أجرتهثا  دراسثات  عثدة  وبحسثب 

األشثخاص، اتضثح أن السثيدات أقثل إصابثة بها، حيثث تبلغ 

نسثبة انتشثار جرثومة املعدة بينهن 46.9 باملئة، بينا تصل 

النسثبة عنثد الرجثال إىل 53.2 باملئثة.

كثا أن نسثبة اإلصابثة تثزداد بثني املقيمثني، حيثث إن 54 

باملئثة مثن املصابني هم مثن غري الكويتيني، مقابثل 46 باملئة 

الكويتيني. مثن 

وقثد بذلثت الجهثات الصحيثة املسثؤولة يف الدولثة العديثد 

مثن الجهثود للتوعية بهثذا األمر، والسثيا وزارة الصحة التي 

نظمثت عدة حمثات يف مراكزها املنتثرة مبختلف املناطق، 

ومنهثا دعثوة الجميثع إلجثراء الفحثص لبيثان مثا إذا كانثوا 

يحملثون هثذه الجرثومة.

النسبة أعلى في الكويت



طرحت رشكة »هواوي« أول هواتفها الذكية القابلة للطّي Mate X للبيع 

يف األسواق الصينية، بعدما تم تأجيل ذلك أكر من مرة يف األشهر الخمسة 

املاضية.

ويعترب Mate X أول هاتف قابل للطّي من هواوي، وثالث هاتف بهذه 

تعرض  الذي  غاالكي،  Fold من »سامسونغ  بعد  األسواق  يدخل  امليزة 

للتأجيل عدة مرات أيضاً قبل طرحه يف األسواق، وموتوروال ريزر.

للطّي  قابلة  بأن شاشته  املنافسة  الذكية  الهواتف  ويتميز »هواوي« عن 

»سامسونغ«  هاتفي  يف  كا  الداخل  إىل  طّيها  من  بدالً  الهاتف،  خارج 

و»موتوروال«، كا يحتوي عى شاشة بحجم 6.6 بوصة يف املقدمة، وأخرى 

بحجم 6.38 بوصة يف الخلف، بينا ميكن استخدام الهاتف مفروداً بشاشة 

قياسها 8 بوصات.

ويتميز الهاتف كذلك بتقنية 5G، ومعالج Kirin 980، وبطارية مزدوجة 

الخاليا بقوة 4500 ملي أمبري يف الساعة.

ونظراً للتكنولوجيا املتقدمة يف هذا الهاتف الجديد، فقد تم طرحه بأسعار 

أمرييك، وميكن  أي نحو 2400 دوالر  يوان صينياً،  بلغت 16999  مرتفعة 

رشاؤه فقط من Vmall، وهو متجر »هواوي« عرب اإلنرتنت يف الصن.

»هواوي« تطوي للخارج

واصل تطبيق الفيديوهات القصرية »تيك توك« تحقيق األرقام املذهلة يف عام 2019، 

حيث بلغ معدل تنزيله أكر من 1.5 مليار مرة عى متجري »آبل« و»غوغل«.

وذكر املوقع اإلحصـايئ »سينسور تاور« يف تقرير أن هذا التطبيق الصيني أصبح ثالث 

ليتفـوق بذلـك  التحميل،  ناحيــة عــدد مرات  أكر تطبيق خارج فئة األلعاب من 

عـى تطبيقي »إنستغرام« و»فيسبوك«، لكنــه ال يــزال يـأيت يف املرتبة الثالثة بعد 

تطبيقي »واتساب« و»ماسنجر«.

وعـزا التقرير هذا التفوق من »تيك توك« إىل الطفرة الكبرية يف قاعدة مستخدميه، 

وتحديداً يف الهند التي بات مواطنوها ميثلون 31 باملئة من إجايل مستخدميه حول 

العامل، تيلها الصن بنسبة 11.5 باملئة، والواليات املتحدة بواقع 8.2 باملئة.

وخالل الربع الثالث من عام 2019، نجــح التطبيـق الــذي ظهــر قبل 3 سنوات فقط 

علًا  بالي« و»آب ستور«،  تحميل يف متجري »غوغـل  مليون  أكر من 176  بحصد 

بأن هذه األرقام ال تتضمن ما تم تحميله عرب املتاجـر األخــرى للتطبيقات يف الصن.

وميثل »تيك توك« خطراً كبرياً عى »فيسبوك« عى وجـه الخصــوص، نظراً لشعبيته 

أكرب، كا  الذيـن يســعى »فيسبـوك« الستهدافهــم بشكل  املراهقن  الكبرية وسط 

أنه التطبيق الوحيـد الذي ال ميتلكــه »فيسبوك« يف مجموعـة الخمسة الكبار، والتي 

تضم واتسـاب، وماسنجر، وتيك تــوك، وإنستغرام، إضافـة إىل فيسبوك.

»تيك توك« يتفوق
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اأحداث تاريخية مهمة �شهدتها الك�يت على مر ال�شنين، وقد حر�شت مجلة »الك�يتي« منذ �شدورها 

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

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

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

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

وفد من رشكة »النكلون« 
الكيميائية العاملية ملعالجة 

النفط واملياه باملواد الكيميائية 
خالل زيارة ملعرض رشكة نفط 

الكويت.

البشتخته

مجلد 1983
وفد إعالمي كويب رفيع يزور 

رشكة نفط الكويت عى 
هامش زيارة رسمية يقوم بها 

للبالد.

اختتام دورة برنامج اإلدارة الوسطى الذي 
نظمته مؤسسة البرتول الكويتية لتطوير 

املهارات اإلدارية للعاملن يف رشكاتها التابعة. 

هي صندوق املوسيقى الساحر الذي عرفه الكويتيون يف املايض وكانوا يتجمعون حوله 
ليستمعوا إىل أصوات املطربن، وهي مأخوذة من كلمتي »بيش – تخته«، أي الخشبة 
األمامية، وتتكّون من جزأين، األول صندوق خشبي مزخرف عى سطحه أسطوانة حجرية، 

واآلخر هو البوق الذي يصنع عادة من النحاس.




