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قصي ناصر العامر

نســـتعد خالل الشـــهر الجاري الســـتضافة أكبـــر حدث كويتـــي في مجال 

النفـــط والغاز، وهـــو مؤتمر ومعرض الكويـــت للنفط والغـــاز، الذي يقام 

برعاية وحضور ســـمو الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصبـــاح رئيس مجلس 

الـــوزراء، وحضـــور معالي وزيـــر النفط ووزيـــر الكهرباء والمـــاء د. خالد 

علي الفاضل، وشـــخصيات محليـــة وإقليميـــة وعالمية بارزة.

وفـــي حيـــن تواصل مؤسســـة البتـــرول الكويتية وشـــركاتها بـــذل الجهد 

االســـتثنائي في اســـتكمال االســـتعدادات لهـــذه الفعالية الرائـــدة، فإننا 

نتطلـــع إليها بكل حمـــاس وترّقب لما ستســـفر عنه المناقشـــات العديدة 

حول أبرز المســـائل والتحديات التـــي يواجهها القطاع فـــي الفترة الحالية، 

وكذلـــك ما ســـيكون عليه المســـتقبل في هـــذه الصناعة.

وبالنســـبة لشـــركة نفط الكويت، فقـــد كانت لنا مســـاهمة كبيرة في هذا 

الجهد، وال ســـيما فـــي مجال اإلعـــالم والعالقـــات العامة، كما اســـتضفنا 

االجتماعـــات التحضيرية وقدمنـــا العديد من المقترحـــات، وال نزال نجري 

المتابعـــات الالزمـــة لكافـــة المســـائل، وهو ما نـــال استحســـان جميع 

المعنييـــن بهذا الحدث، والـــذي تنبع أهميته من اختيار جمعية مهندســـي 

البتـــرول العالمية للكويت كموقـــع لتنظيم فعالياتهـــا الدورية في منطقة 

األوسـط. الشـرق 

وفـــي الواقـــع، نحن نفخر في شـــركة نفـــط الكويت بمســـاهماتنا القّيمة 

في هـــذا الجهد وبنجاحنا فـــي التخطيـــط والتنفيذ لكل األعمـــال بالدقة 

والكفـــاءة المطلوبتيـــن، كما نثني على جهـــود العاملين الذيـــن نثق كثيراً 

بقدراتهم العالية، ونشـــيد بفكرة المنتدى الطالبي الذي ســـيرافق المؤتمر، 

وقد أخذت الشـــركة علـــى عاتقها عملية تنظيمه وســـيجمع طالبـــاً أكفاء 

من أبـــرز الجامعات فـــي الكويت، لننطلـــق معهم في رحلـــة نحو تطوير 

مهنيتهـــم واحترافهم، وإعـــداد القادة المســـتقبليين من بينهم.

وهـــذا المؤتمر ليـــس الوحيد علـــى أجندة األنشـــطة التـــي تقيمها نفط 

الكويت أو تشـــارك في تنظيمها، حيث إننا سنشـــهد خـــالل الفترة القادمة 

الكثيـــر مـــن الفعاليات التي نأمـــل أن تتحـــول بجهود إداراتنـــا المختلفة 

إلـــى إنجازات تعكس مـــدى التقدم الـــذي حققناه والعمل بـــروح الفريق 

الواحــــد الذي يمّيزنا.  
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جهــود وإنجـازات



تولي شركة نفط الكويت اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع كافة الجهات الرائدة، وبما ينعكس بالفائدة على قطاع الطاقة 
التعاون  من  الصلبة  القواعد  إليجاد  الفرص  أفضل  على  التعرف  في  سبّاقة  كانت  ولطالما  أيضًا،  الكويت  وعلى 

المثمر، لكي يتكلل ذلك بالنجاح المطلوب وتحقيق ما يمكن من إنجازات.

البريطاني  المجلس  من  وفدًا  خاللها  واستضافت  مؤخرًا،  الشركة  أقامتها  التي  الفعالية  في  جليًا  كان  الجهد  هذا 
عضويته  في  وضم  دافنبورت،  مايكل  الكويت  في  المتحدة  المملكة  سفير  سعادة  تقدمه  الطاقة،  لصناعات 
المفوض التجاري البريطاني للشرق األوسط وأفغانستان وباكستان سايمون بيناي، فيما كان على رأس مستقبليهم 
الرئيس التنفيذي لنفط الكويت عماد محمود سلطان، وإلى جانبه عدد من نواب الرئيس التنفيذي والمسؤولين في 

الشركة.

وفي الواقع، شكلت االستضافة جانبًا بسيطًا من الفعالية، حيث إن القسم األكبر الذي استغرق يوم عمل كاماًل، تم 
تخصيصه لعدد من العروض المهمة التي تطرقت إلى قطاع الطاقة، والنشاط االقتصادي والنفطي في الكويت، 

والتي قدمها مسؤولون من الجانبين ومن هيئات معنية في الكويت.

مجلة الكويتي رافقت هذه الفعالية المثمرة، وعادت ببعض أبرز التفاصيل.

استضافت وفدًا من المجلس البريطاني لصناعات الطاقة

نفط الكويت في صلب عالقات 
الطاقة الدولية



قصة وتاريخ
 EIC« ــوان ــت عن ــي حمل ــة الت ــدأت الفعالي ب

بكلمــة   ،»Connect – Energy Kuwait

للرئيــس التنفيــذي عــاد محمــود ســلطان، 

األوســاط  ســيا  ال  بالضيــوف،  فيهــا  رحــب 

التــي  الربيطانيــة  والتجاريــة  الدبلوماســية 

الفعاليــة. لحضــور  الكويــت  إىل  قِدمــت 

وأثنــى ســلطان عــىل العالقــة بــني الكويــت 

ــة  ــل قصــة عابق ــي متث ــة املتحــدة، والت واململك

أنــه ال ميكــن رسد قصــة  بالتاريــخ، ومؤكــداً 

ــدور  ــدة وال ــة املتح ــر اململك ــت دون ذك الكوي

الهائــل الــذي قدمتــه لتشــكيل الدولــة الحديثة، 

عــىل  الكويــت،  نفــط  رشكــة  بــأن  ومذّكــراً 

ســبيل املثــال، التــي تعتــرب املحــرك الرئيــي 

الــذي يعتمــد عليــه اقتصــاد الكويــت، أسســها 

الربيطانيــون عــام 1934. 

وأكــد أنــه رغــم التحــول الهائــل الــذي شــهدته 

ــإن  ــايض، ف ــرن امل ــات الق ــذ ثالثيني ــت من الكوي

ــة  ــزال قوي ــدة ال ت ــة املتح ــع اململك ــا م عالقته

كــا كانــت دامئــاً، مشــدداً عــىل أهميــة زيــادة 

التعــاون الوثيــق القائــم بــني البلديــن يف قطــاع 

ــة وخارجــه. الطاق

رشاكة ملتزمة
كلمــة  يف  أيضــاً  الفكــرة  هــذه  وتجســدت 

الســفري الربيطــاين مايــكل دافنبــورت، الــذي 

ــا  ــىل التزامن ــل ع ــوم دلي ــة الي ــال »إن فعالي ق

ــة  ــة بريطاني ــاك 40 رشك ــث إن هن ــري، حي الكب

ــب عــن  ــدة يف مجــال التنقي ــا تجــارب رائ لديه

النفــط، واألمــن الســيرباين والرقمنــة والــذكاء 

ــاً إىل أن شــهر مــارس مــن ســنة  الصناعــي، الفت

2019 شــهد توقيــع مذكــرة التفاهــم بــني هيئــة 

متويــل الصــادرات الربيطانيــة ومؤسســة البــرول 

بقيمــة 3  ائتــاين  لتأســيس خــط  الكويتيــة 

مليــارات دوالر أمــرييك«.

هــذه  مــن  الهــدف  أن  دافنبــورت  واعتــرب 

الفعاليــة هــو تعريــف الــرشكات الربيطانيــة 

بالفــرص املوجــودة يف الكويــت والتســهيالت 

متويــل  هيئــة  تقدمهــا  التــي  االئتانيــة 

عــن تطلعــه  الربيطانيــة، معربــاً  الصــادرات 

مقدمة الحضور يف الفعالية  

مجلـــس صناعـــات الطاقة 
 1943 عـــام  في  تأســـس 
الشركــــــات  لمساعــــدة 
البريطانيـــة علـــى جنـــي 
خالله  مـــن  وتـــم  األربـــاح 
دوالر مليـــار   500 اســـتثمار 

قدمـــت  الكويـــت  نفـــط 
عنـــوان  تحـــت  عرضيـــن 
علــــى  عامــــة  »نظــــرة 
والمشاريـــــع  التحـديــــات 
للشـــركة« التكنولوجيـــة 

استغرقـــــت  الفعـاليــــة 
الشـــاق  العمل  من  ســـنة 
فيها  وشاركــــت  لتنظيمها 

بريطانيـة شركــــة   50



ــة  ــرى ماثل ــات أخ ــة ولفعالي ــتمرار الرشاك الس

واالبتــكار  الجديــدة  التقنيــات  بــني  تجمــع 

والخــربة لقطــاع ســيبقى يف قلــب االقتصــاد 

قادمــة. عديــدة  لســنوات  الكويتــي 

فعاليــة  أول  هــي  هــذه  أن  أوضــح  كــا 

متهــد  وهــي  الكويــت،  يف  الزائــر  للمجلــس 

ــاً بالشــكر  ــم املســتقبيل، متوجه للتواصــل الدائ

لنفــط الكويــت عــىل دعمهــا ورعايتهــا، مــا 

أعطــى دفعــاً كبــرياً لهــذه الفعاليــة، ال ســيا أن 

البلديــن يحتفــالن حاليــاً بالذكــرى الســنوية الـــ 

120 لتوقيــع معاهــدة الصداقــة يف عــام 1889، 

مــا يــدل عــىل أن اململكــة املتحــدة تدعــم 

ــط. ــاف النف ــل اكتش ــا قب ــى م ــت حت الكوي

وأفــاد بــأن العديــد مــن الكويتيــني يســتثمرون 

ــالب  ــدد الط ــني أن ع ــدة، يف ح ــة املتح باململك

الذيــن يدرســون فيهــا هــو األعــىل مقارنــة 

ــا  ــامل. ك ــن الع ــر م ــكان آخ ــم يف أي م بعدده

أن الكويــت ســوق مهــم للمملكــة املتحــدة، إذ 

تعــد مــن أرسع عــرشة أســواق منــواً مــن حيــث 

ــامل.  ــر يف الع التصدي

ــة  ــاري لرشك ــق التج ــاركة الفري ــاد مبش ــم أش ث

نفــط الكويــت يف فعاليــة ملجلــس صناعــات 

يف  مانشســر  مدينــة  اســتضافتها  الطاقــة 

نوفمــرب 2018، تلتهــا فعاليــة ناجحــة يف أبرديــن 

باســكتلندا، وتــم خاللهــا مناقشــة دور اململكــة 

ــي،  ــط الكويت ــاع النف ــث قط ــدة يف تحدي املتح

ــك.  ــري ذل ــة، وغ ــة اإلنتاجي ــادة الطاق وزي

ارتفاع تجاري
ثــم تحــدث املفــوض التجــاري الربيطــاين للــرشق 

ســاميون  وباكســتان  وأفغانســتان  األوســط 

ــج  ــه متواجــد يف الخلي ــذي أوضــح أن ــاي، ال بين

ــة  ــه الثالث ــذ عــرش ســنوات، وأن هــذه زيارت من

إىل الكويــت خــالل العــام الحــايل، وهــو يعمــل 

ــة  ــة ملؤسس ــرشكات التابع ــن ال ــد م ــع العدي م

ــة. ــرول الكويتي الب

بــني  الســنوية  التجــارة  بــأن  بينــاي  وأفــاد 

مطــرد  بشــكل  ترتفــع  والكويــت  بريطانيــا 

ســنوياً، فيــا ازدادت الصــادرات الربيطانيــة 

للكويــت بشــكل كبــري، مــا يوحــي بوجــود إقبال 

ــة يف  ــات الربيطاني ــع والخدم ــىل البضائ ــري ع كب

منطقــة الخليــج العــريب بشــكل عــام، والكويــت 

ــاص. ــكل خ بش

وأشار يف هذا السياق إىل أن منطقة الخليج تعترب 

ثاين أكرب سـوق يف العـامل للصــادرات الربيطانيـة، 

ولهذا السبب تحرص اململكة املتحدة عىل تطوير 

عالقاتها التجاريــة مــع الكويــت، وأبــرز دلـيل 

عىل ذلك أن العالمــات التجاريــة واملؤسسـات 

الربيطانية تزدهر يف الكويت، وإن كــان قطــاع 

النفط هو األقوى متثياًل.

وأكد أن اململكـة املتحدة تقوم بتطوير أساليب 

االستخراج واإلنتاج، مــع الحفــاظ عىل التـــزام 

شديد بالبحث والتطوير، حيــث متتلك حالياً 55 

باملئة من السوق العاملي، مختتًا بتقديم بعض 

األمثلة الــبارزة عىل مشاريــع القطــاع النفطي 

الكويتي التي تعمل فيها بريطانيا، وأبرزهــا تلك 

للبيئة،  الصديقة  والنظم  باالستدامة،  املتعلقــة 

ومرشوع دبدبة للطاقة.

الكويتي  النفطي  القطاع 
دوالر  مليـــار   69 سيســـتثمر 
مـــن النفقات الرأســـمالية 
الخمس  الســـنوات  فـــي 
المقبلـــة لتمهيـــد الطريق 

2040 الســـتراتيجية 

جانب من الحضور من ممثيل الرشكات الربيطانية والكويتية



خمسون رشكة
صناعــات  ملجلــس  التنفيــذي  الرئيــس  أمــا 

عــن  فكشــف  بــروديل،  ســتيوارت  الطاقــة 

أن هنــاك خمســني رشكــة بريطانيــة ممثلــة 

يف الفعاليــة، الفتــاً إىل أن مجلــس صناعــات 

الطاقــة تأســس يف عــام 1943، وذلــك ملســاعدة 

الــرشكات الربيطانيــة عــىل جنــي األربــاح يف 

ــار  ــم اســتثار 500 ملي ــد ت ــة، وق قطــاع الطاق

املجــال،  بهــذا  املتعلقــة  املشــاريع  يف  دوالر 

مشــدداً عــىل أن الكويــت ســوق مهــم.

ــتغرقت  ــة اس ــذه الفعالي ــروديل أن ه ــر ب وذك

ومل  لتنظيمهــا،  الشــاق  العمــل  مــن  ســنة 

ــن  ــع م ــاون الجمي ــاً دون تع ــك ممكن ــن ذل يك

مضيفــني ومنظمــني ورعــاة، داعيــاً الجميــع إىل 

ــت. ــط الكوي ــة نف ــع رشك ــل م التواص

مخاطر ومتويل
وكانــت الفعاليــة مفتوحــة بعــد ذلــك لتقديــم 

ممثــل  قــدم  واملناقشــات، حيــث  العــروض 

ــات  ــس صناع ــيرباين يف مجل ــن الس ــاع األم قط

حــول  عرضــاً  هوســكينغ،  ســاميون  الطاقــة 

التحديــات واملخاطــر اإللكرونيــة التــي تواجــه 

كافــة قطاعــات العمــل، مقدمــاً مثــاالً عــىل 

ــه  ــت ل ــذي تعرض ــيرباين ال ــوم الس ــك بالهج ذل

رشكــة »أرامكــو« الســعودية يف عــام 2012 وأدى 

ــرق  ــاً الط ــرية، موضح ــارة كب ــا إىل خس يف حينه

ــب  ــاهم يف تجن ــي تس ــم الت ــراءات والنظ واإلج

ــات. ــذه الهج ــل ه مث

تــاله نائــب رئيــس مشــاريع البنيــة التحتيــة 

والطاقــة يف متويــل الصــادرات باململكــة املتحــدة 

التفاهــم  مذكــرة  ناقــش  الــذي  باملــر،  تيــم 

املوقعــة مع مؤسســة البــرول الكويتيــة ورشكاتها 

بهــدف زيــادة الصــادرات، ومقدماً بعــض األمثلة 

عــىل مــا تســاهم فيــه مؤسســته، ومنهــا مــرشوع 

الوقــود النظيــف يف الكويــت، ومشــاريع أخــرى 

ــاً  ــق، معرب ــان وموزمبي ــلطنة ع ــا وس يف ماليزي

عــن األمــل بالحصــول عــىل مزيــد مــن العقــود 

مــع القطــاع النفطــي الكويتــي.

ــع  ــه ارتف ــل منظمت ــك أن متوي ــد ذل ــح بع وأوض

مــن 3 مليــارات إىل 7 مليــارات جنيــه إســرليني، 

ذهبــت نســبة 70 باملئــة منهــا إىل الــرشكات 

ــض  ــاً إىل رشح بع ــطة، ومتطرق ــرية واملتوس الصغ

الطــرق التــي تســهل منظمتــه مــن خاللهــا إقامــة 

السفري دافنبورت يتوسط مسؤويل رشكة نفط الكويت

... ويلقي كلمته



الــرشكات مــن ســداد  األعــال، مثــل متكــني 

تكاليــف عقودهــا عــىل مــدى فــرة زمنيــة أطــول.

تحديات نفط الكويت
الكويــت  نفــط  لرشكــة  كان  ذلــك،  بعــد 

عرضــان تحــت عنــوان »نظــرة عامــة عــىل 

لرشكــة  التكنولوجيــة  واملشــاريع  التحديــات 

نفــط الكويــت«، قــدم أولهــا كبــري مخططــني 

االســراتيجي  التخطيــط  عمــل  فريــق  يف 

بالرشكــة فيصــل حســن، الــذي تحــدث عــن 

ــىل  ــاظ ع ــو الحف ــي، وه ــة الرئي ــدف الرشك ه

ــة  ــاً أهمي ــز، موضح ــن التمّي ــي م ــتوى عامل مس

تحقيــق التــوازن بــني زيــادة اإلنتــاج والحفــاظ 

ــة  ــم الرشك ــرياً إىل أن ِقَي ــتدامة، ومش ــىل االس ع

هــي نتيجــة 85 ســنة مــن الوجــود، حيــث إنهــا 

تســتثمر الكثــري لتعزيــز قيمهــا.

ثــم تطــرق حســن إىل الحديــث عــن بعــض 

اإلنجــازات الرئيســية لرشكــة نفــط الكويــت، 

ــد  ــرار تحدي ــن ق ــم م ــىل الرغ ــه ع ــاً إىل أن الفت

اإلنتــاج حاليــاً مبوجــب اتفاقيــة خفــض اإلنتــاج 

يف منظمــة الــدول املصــّدرة للنفــط والغــاز 

»أوبــك«، فــإن الرشكــة، ممثلــًة الكويــت، تفــي 

ــة. ــة والعاملي ــواق املحلي ــات األس مبتطلب

واختتم عرضه بالكشف عن أن القطاع النفطي 

الكويتي سيستثمر ما قيمته 69 مليار دوالر من 

النفقات الرأسالية يف السنوات الخمس املقبلة، 

لتمهيد الطريق السراتيجية 2040.

أمــا العــرض الثــاين، فقدمــه أخصــايئ الســلم 

للتخطيــط يف فريــق عمــل  الفنــي واملهنــي 

ــاول  ــربي، وتن ــف ص ــغييل يوس ــط التش التخطي

فيــه كيفيــة تخطيــط املشــاريع بعنايــة ووضــع 

ميزانيــة لهــا، وكذلــك أنظمــة تشــغيل األعــال 

ــام  ــا نظ ــن أبرزه ــت، وم ــط الكوي ــة نف يف رشك

ــال. ــىل رأس امل ــر ع ــوب املخاط ــد محس العائ

تيسري األعامل
ــم  ــذي ت ــة، وال ــن الفعالي ويف القســم األخــري م

خاللــه تقديــم عــروض تحــت بنــد مارســة 

األعــال يف الكويــت )التســجيل، املشــريات، 

القانونيــة(،  املتطلبــات  املســبق،  التأهيــل 

ــة عــن هيئــة تشــجيع االســتثار  رشحــت ممثل

ــت  ــتحق الكوي ــاذا تس ــت، مل ــارش يف الكوي املب

ــذي  ــد ال ــرشكات الجدي ــون ال ــتثار؟ وقان االس

تحظــى  بــأن  األجنبيــة  للــرشكات  يســمح 

ــرشوط  ــة، ب ــرشكات الكويتي ــل لل ــل ماث بتعام

وأحــكام معينــة.

وفقهــا  تعمــل  التــي  اإلجــراءات  وأوضحــت 

الهيئــة، وكيفيــة تيســري عمــل الــرشكات، مبّينــة 

أنهــا ال تــزال يف مرحلــة التطويــر، وكشــفت 

ــن  ــر م ــود أك ــل وج ــا، مث ــض إنجازاته ــن بع ع

ألــف موظــف كويتــي وتعاونهــم مــع 46 رشكــة 

مختلفــة، مؤكــدة أنهــا تعتمــد بشــكل كبــري 

املفوض التجاري ساميون بيناي مصعب العيل من نفط الكويت

خالل استقبال الوفد الربيطاين الرئيس التنفيذي يقدم درعاً للسفري دافنبورت



عــىل قطــاع النفــط والغــاز، حيــث تســتخدم 8 

رشكات يف هــذا القطــاع خدماتهــا.

ــق  ــني يف فري ــري املهندس ــش كب ــك ناق ــد ذل بع

الكويــت  نفــط  برشكــة   )3( العقــود  عمــل 

مصعــب العــيل، األعــال اإللكرونية والتســجيل 

ثــم  الكويــت،  يف  واملناقصــات  والعطــاءات 

أجــاب عــن أســئلة واستفســارات الحضــور، تــاله 

كبــري املهندســني يف فريــق عمــل إدارة عالقــات 

ناقــش  الــذي  عبداللــه،  منصــور  املورديــن 

موضــوع قامئــة املقاولــني املؤهلــني مســبقاً، كــا 

تفاعــل مــع الحضــور مــن خــالل االســتاع إىل 

ــا. ــرد عليه ــاراتهم وال استفس

وتحــدث يف هــذا القســم أيضــاً العضــو املنتــدب 

ــذي  ــري، وال ــام أوه ــتيك« غراه ــة »روكس لرشك

أوضــح دور رشكتــه التــي تشــكل جــزءاً مــن 

سلســلة التوريــد لرشكــة نفــط الكويــت وتلعــب 

دوراً مهــًا يف توفــري الحايــة ضــد جميــع أنــواع 

املخاطــر.

من 20 إىل 900
ــة »وود« يف  ــات رشك ــر عملي ــدث مدي ــا تح ك

ــط  ــري، فأوضــح أن النف ــس همف ــت كري الكوي

والركيــز  األساســية  القــوة  ميثــالن  والغــاز 

الرئيــي لرشكتــه، مشــرياً إىل أن لديهــا نحــو 

60 ألــف موظــف يف 60 دولــة، منهــم 3500 يف 

منطقــة الخليــج، مــن ضمنهــم 900 يف الكويــت.

وأفــاد بــأن الرشكــة التــي تتمتــع بتاريــخ يعــود 

إىل 70 عامــاً، تعمــل يف الكويــت منــذ عــام 

ــاً إىل أنهــا شــهدت خــالل الســنوات  1968، الفت

ــاع  ــع القط ــا م ــرياً يف عمله ــوراً كب ــرية تط األخ

ــا  ــي، حيــث كان عــدد موظفيه النفطــي الكويت

20 فقــط يف عــام 2004، وارتفــع اليــوم إىل أكــر 

مــن 900 موظــف، منهــم 100 مواطــن كويتــي.

وأوضــح أن رشكــة »وود« لعبــت دوراً مهــًا 

ــايت  ــر مصف ــف لتطوي ــود النظي يف مــرشوع الوق

ــاً عــن  ــاء األحمــدي، معرب ــه ومين ــاء عبدالل مين

التابعــة  الــرشكات  دعــم  األمــل يف مواصلــة 

الكويتيــة والحفــاظ عــىل  البــرول  ملؤسســة 

ــا. ــود معه العق

مشاريع رائدة
وكان العــرض األخــري لرئيــس مجموعــة الطاقــة 

يف رشكــة الغانــم الدوليــة كولــني ماكنــزي، الــذي 

قــدم ملحــة موجــزة عــن تاريخهــا، والقطاعــات 

ــاء  ــا مشــاريع بن ــا، ومنه ــي تغطيه املختلفــة الت

ضخمــة ورائــدة مثــل مجمــع »أفنيــوز«، ومركــز 

ــه الســامل الثقــايف، وعــدد مــن محطــات  عبدالل

ــة  ــة ملناقص ــدم الرشك ــن تق ــفاً ع ــة، كاش الطاق

مــرشوع جديــد مــع رشكــة نفــط الكويــت.

ــة  ــار إىل أن رشك ــط، أش ــاع النف ــبة لقط وبالنس

الغانــم تعمــل يف مشــاريع حفــر وتجــارة وبنــى 

تحتيــة بيئيــة، مثــل خــط أنابيــب تغذيــة بطــول 

ــا  ــاز، ك ــز الغ ــات تعزي ــراً، ومحط 450 كيلوم

أنهــا مســؤولة عــن اختبــارات أخــذ عينــات 

وجنــوب  شــال  املكــب يف  الربــة وضغــط 

ــت. الكوي

منصور عبدالله من إدارة عالقات املوردين يف الرشكة

محادثات جانبية قبل الفعالية

رئيس املجلس الربيطاين ستيوارت بروديل 



ومعالجة  بجمع  المختلفة،  واختصاصاتها  بأنواعها  والخاصة،  الحكومية  والهيئات  والشركات  المؤسسات  تقوم 
البيانات  الكمبيوتر واألجهزة األخرى، وقد يتضمن جزء كبير من تلك  البيانات على ذاكرة  وتخزين كميات هائلة من 
معلومات حساسة، مثل الحسابات والتعامالت المالية أو الملفات والمستندات الخاصة المهمة، أو أي معلومات أخرى 
يمكن أن تترتب على الوصول إليها عواقب وخيمة، وبالتالي فإن األمن السيبراني )أمن تكنولوجيا المعلومات( مهم 

للغاية لتوفير الحماية من االختراق أو الوصول العشوائي للمعلومات واألجهزة الحساسة الخاصة بتلك الكيانات. 

هـذا األمـر أدركته شركة نفط الكويـت، لذلـك كانــت حريصــة بشــدة على توفيــر الحماية ألصولها من الهجمات 
اإللكترونية و»الهاكرز«، فاستثمرت كثيرًا في األمن السيبراني، كي تبقى في مأمن من أي أضرار قد تعيق عملياتها 

أو تسبب لها الخسائر.

وألن الشركة ترغب دائمًا في تعميم الفائدة ونقل معرفتها، فإنها وفي إطار تعزيز األمن السيبراني بمختلف إداراتها 
وعملياتها ونظمها، وكذلك على مستوى الكويت، نظمت مؤخرًا مؤتمر األمن السيبراني، بمشاركة العديد من أبرز 

الخبراء اإلقليميين والدوليين في هذا المجال، فضاًل عن العديد من أبرز الجهات النفطية والحكومية في الكويت.

في السطور التالية، نستعرض ما شهده المؤتمر من فعاليات ومناقشات، ومنها تنظيم مرحلة الكويت من مسابقة 
»التقط البيرق« العالمية.

نّظمته شركة نفط الكويت وشهد منافسات مسابقة »التقط البيرق«

مؤتمر األمن السيبراني .. خطوة نحو 
مستقبل آمن



تعريف سيرباين
يجــب يف البدايــة تعريــف األمــن الســيرباين، 

وهــو الــذي يعنــى بتقنيــات حايــة أجهــزة 

الكمبيوتــر والشــبكات والربامــج والبيانــات مــن 

ــات  ــن الهج ــه، أو م ــّرح ب ــري امل ــول غ الوص

التــي تهــدف إىل االســتغالل، واملســاعدة يف منــع 

الهجــات اإللكرونيــة وانتهــاك البيانــات ورسقة 

الهويــة، مــع العلــم أنــه كان ســابقاً يتــم تركيــز 

ــة  ــام ذات األهمي ــات النظ ــىل مكّون ــوارد ع امل

ــدات  ــن التهدي ــا م ــة له ــري الحاي ــرية وتوف الكب

املعروفــة، مــا يعنــي عــدم تأمــني باقــي النظــم 

مــن املخاطــر األقــل، لــذا اهتــم األمــن الســيرباين 

بحايــة كل النظــم واملعلومــات واألجهــزة مهــا 

ــا. ــت أهميته كــربت أو قّل

البداية مجرد فكرة
انطلقـــت فكرة تنظيـــم الرشكة لهـــذا املؤمتر 

يف أبريـــل املـــايض وتناولـــت تنظيـــم فعالية 

ومســـابقة متخصصة يف األمن الســـيرباين، كان 

الهـــدف منها نـــرش الوعـــي واملســـاهمة يف 

املواهب والقدرات املحلية يف مجال  اكتشـــاف 

أمـــن املعلومات، كا كانت تســـعى إىل تطوير 

الكـــوادر وتوجيهها للطريـــق الصحيح كخطوة 

أوليـــة يف معالجـــة النقـــص الواضـــح بأعداد 

االختصاصيني يف األمن الســـيرباين محلياً وعاملياً.

وتـــم عـــرض الفكـــرة عـــىل اإلدارة العليا يف 

كبريين،  وترحيبـــاً  استحســـاناً  فلقيت  الرشكة، 

وهـــو ما تجـــىّل يف رعايـــة وحضـــور الرئيس 

التنفيـــذي عاد محمـــود ســـلطان للمؤمتر.

بعـــد ذلك، بـــدأ فريق عمل أمـــن املعلومات 

بالتواصـــل مـــع املهتمني والعاملـــني يف مجال 

أمـــن املعلومـــات، إىل أن متت بلـــورة الفكرة 

واالتفـــاق عىل كل التفاصيـــل الخاصة باملؤمتر، 

ومـــن ثم قامـــت الرشكـــة بدعوة عـــدد من 

الخـــرباء العامليـــني يف مجال األمن الســـيرباين 

لتقديــــم محـــارضات عن مخاطـــر الهجات 

االلكرونيــــة وســـبل مكافحتهــــا، وحايـــة 

أي  تســـويق  والبيانات دون  املعلومـــات  أمن 

منتجـــات، ولتبادل الخربات، األمـــر الذي لقي 

الجميع. استحســـان 

الرئيس التنفيذي يسلم الجائزة ألحد الفرق الفائزة يف املسابقة

ملتزمـة  الشركة  سلطــــان: 

االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 

األمـــن  قـــادة  وتمكيـــن 

يتماشـــى  بما  الســـيبراني 

للشـــباب الكويت  رؤية  مع 

بناء  على  بالقـــدرة  واثقون 

أكثر  ســـيبراني  أمن  مجتمع 

بصورة  ومعـــّد  ووعيًا  قـــوة 

أفضـــل لوضـــع األســـاس 

لعصـــر رقمي قـــوي وآمن

بدايـــة  يشـــّكل  المؤتمـــر 

األمن  فّعاليـــات  من  لكثير 

تعتزم  التـــي  الســـيبراني 

الشـــركة تنظيمها مستقباًل



وكانــت الخطــوة األخــرية إقامــة املؤمتــر، وذلــك 

عــىل مــدى يومــني، حيــث حــر حفــل افتتاحــه 

كبــار املســؤولني يف رشكات القطــاع النفطــي 

ــوزارات  ــون عــن عــدد مــن ال ــي، وممثل الكويت

والهيئــات الرســمية، فضــاًل عــن كبــار التنفيذيني 

يف رشكات عربيــة وعامليــة، وعــدد مــن الخــرباء 

الدوليــني البارزيــن واملهتمــني بهــذا املجــال.

متكني القادة
عــاد  للرشكــة  التنفيــذي  الرئيــس  افتتــح 

ــا  ــة رحــب فيه ــر بكلم ــود ســلطان، املؤمت محم

ــاً  ــداً أن املؤمتــر ســيكون منطلق بالحضــور، مؤك

ــي  ــيرباين الت ــن الس ــات األم ــن فعالي ــري م للكث

تعتــزم الرشكــة تنظيمهــا مســتقباًل.

ــذه  ــم ه ــاً أن أغتن ــلطان »أود أيض ــاف س وأض

مــن  الكــرام  ضيوفنــا  كل  ألشــكر  الفرصــة 

القطاعــات املختلفــة، وكذلــك كل املشــاركني يف 

املســابقة واملتحدثــني املوقريــن عــىل حضورهــم 

مــن  التنظيــم  فريــق  وأعضــاء  وتفاعلهــم، 

مختلــف إدارات الرشكــة عــىل دعمهــم املســتمر 

وجهودهــم الدؤوبــة يف إنجــاح املؤمتــر«.

وأشــار إىل أن »تهديــدات األمــن الســيرباين التــي 

يواجههــا الجميــع يف أنحــاء العــامل أصبحــت 

أكــر تعقيــداً بطبيعتهــا، فقــد بتنــا نســمع عــن 

أنــواع جديــدة مــن الهجــات اإللكرونيــة التــي 

أّثــرت عــىل العديــد مــن املؤسســات والــرشكات 

ال  الحــوادث  وهــذه  القطاعــات،  جميــع  يف 

تســبب خســائر مبليــارات الــدوالرات وحســب، 

بــل تؤثــر بصــورة كبــرية أيضــاً عــىل البنــى 

التحتيــة الحيويــة الوطنيــة والنشــاط االقتصادي 

ــي«. ــط اإلقليم والراب

وأردف ســلطان بــأن املؤمتــر يجمــع عــدداً مــن 

الخــرباء البارزيــن يف مجــال األمــن الســيرباين 

بهــدف تعزيــز الوعــي بأمــن الفضــاء اإللكروين، 

والركيــز عــىل نقــل املعرفــة، للمســاعدة يف بنــاء 

الجيــل القــادم مــن محــريف األمــن الســيرباين. 

وأكــد التــزام رشكــة نفــط الكويــت باملســؤولية 

ذلــك  ومــن  أشــكالها،  بجميــع  االجتاعيــة 

متكــني قــادة األمــن الســيرباين يف املســتقبل، مبــا 

يتــاىش مــع رؤيــة الكويــت للشــباب، فاملؤمتــر 

واملســابقة يرميــان إىل وضــع الكويــت عــىل 

 Capture – خريطــة مســابقات »التقــط البــريق

إىل  إضافــة  والدوليــة،  اإلقليميــة   »the Flag

املواهــب  مــن  الهائلــة  اإلمكانــات  تطويــر 

ــة ملعالجــة النقــص العاملــي يف  والكــوادر املحلي

ــيرباين. ــن الس ــال األم مج

ويف ختــام كلمتــه، عــرّب ســلطان عــن األمــل 

مهمــة  فوائــد  عــن  املؤمتــر  يتمخــض  أن  يف 

ومعــارف جديــدة ودروس مســتفادة، ميكــن أن 

تســاعد الجميــع يف تهيئــة بيئــة مناســبة لألمــن 

ــأن هــذا األمــر  الســيرباين يف الكويــت، مذكــراً ب

ــع. ــؤولية الجمي ــو مس ه

عروض تثقيفية متنوعة
شــهد املؤمتــر عــدداً مــن العــروض املرئيــة 

ــن  ــال األم ــون يف مج ــون عاملي ــا متخصص قدمه

املخاطــر  مجملهــا  يف  وتناولــت  الســيرباين، 

ــة،  ــرّض للهجــات االلكروني ــىل التع ــة ع املرتب

والســبل الكفيلــة مبكافحتهــا، إضافــة إىل كيفيــة 

الحفــاظ عــىل أمــن املعلومــات والبيانــات، كــا 

ــاء القــدرات مــن الصفــر،  تطرقــت إىل ســبل بن

لهــا  تتعــرض  التــي  الســيربانية  والهجــات 

منطقــة الــرشق األوســط ومصادرهــا.

مسابقـــة  في  الفـائـــزون   

»التقـط البيرق« حصلوا على 

جوائـز ماليـة ويشاركـون في 

المسابقة اإلقليمية

الفائزون الثالثة بااملسابقة



Dragos Inc وقــدم الرئيــس التنفيــذي لرشكــة

 The Industrial« روبــرت يل عرضــاً بعنــوان

فيــه  تنــاول   ،»Cyber Threat Landscape

ــي تتعــرض  ــن الهجــات الت ــة ع دراســات حال

SCADA الصناعــي  التحكــم  أنظمــة  لهــا 

)Supervisory Control and Data Acquisition(.

وأشــار يل إىل أن االخــراق ميثــل الخطــوة األوىل 

ــة  ــىل أنظم ــات ع ــذ الهج ــق تنفي ــىل طري ع

ــض  ــاك بع ــاً أن هن ــي، موضح ــم الصناع التحك

ــرش  ــاة الب ــىل حي ــر ع ــد تؤث ــي ق الهجــات الت

مــن  استشــهد مبجموعــة  كــا  املصانــع،  يف 

املخرقــني الذيــن هاجمــوا أنظمــة الســالمة 

ــرشي يف  ــر الب ــة العن ــة لضــان حاي املصمم

أحــد املصانــع ، معتــرباً أن املبــادرة بالهجــوم يف 

ــل  ــي ردع الهجــات، ب ــرايض ال تعن ــامل االف الع

ــد. ــن التصعي ــد م ــؤدي إىل مزي ت

ويف العــرض الــذي قدمــه كريــس روبرتــس مــن 

ــو أحــد أهــم الخــرباء  Attivo Networks، وه

 A« ــوان ــراق، بعن ــارات االخ ــني يف اختب العاملي

 Hacker Perspective: where do we go

from here«، تطــرق إىل حقيقــة أن جــدران 

الحايــة ال تنجــح يف توفــري تلــك الحايــة عــىل 

الــدوام، الفتــاً إىل أن العــودة إىل األصــول تشــكل 

ــر هــي  ــات ال ــداً أن كل ــل، ومؤك الحــل األمث

ــة.  نقطــة الضعــف األساســية يف كل األنظم

مسابقة األمن السيرباين
ــابقة  ــم مس ــر تنظي ــوم األول للمؤمت ــهد الي وش

يف   »Capture the Flag  – البــريق  »التقــط 

إطــار مســابقة األمــن الســيرباين اإلقليميــة التــي 

ــة. ــدول العربي ــم ال تض

وانتقلــت الفــرق الثالثــة األوىل الفائــزة لتمثيــل 

دولــة الكويــت يف نهائيــات الوطــن العــريب التــي 

ــىل أن  ــايض، ع ــبتمرب امل ــر يف س ــتضافتها م اس

ميثــل الفريــق الفائــز الوطــن العــريب يف نهائيــات 

مســابقة األمــن الســيرباين العامليــة 2019 يف 

طوكيــو باليابــان.

ويشــار إىل أن نحــو 40 متســابقاً )تــم تقســيمهم 

التــي  املســابقة  يف  شــاركوا  فــرق(   10 إىل 

تهــدف، مــن بــني أمــور أخــرى، إىل التعــرف 

عــىل املواهــب املحليــة والســعي لتطويرهــا 

ومعالجــة النقــص املحــيل والعاملــي يف القــدرات 

ــيرباين. ــن الس ــال األم ــة مبج املتخصص

الرئيس التنفيذي يلقي كلمته يف اختتام املؤمتر

جانب من املشاركني يف املسابقة



فقــد  باملســابقة،  الخاصــة  الــرشوط  ووفــق 

ــني املشــاركني حاجــز 70  تجــاوزت نســبة الكويتي

باملئــة، مــا يشــري إىل وجــود خامــات واعــدة بــني 

الشــباب الكويتــي يف مجــال األمــن الســيرباين 

ــفها. ــن يكتش ــر م تنتظ

ــات مســؤولية  ــن املعلوم ــل أم ــق عم ــوىل فري وت

تنظيــم املؤمتــر ومســابقة »التقــط البــريق«، التــي 

 ،Cyber Talent رشكــة  إعدادهــا  يف  شــاركت 

ــابقة  ــم املس ــن تنظي ــؤولة ع ــة املس ــي الرشك وه

ــة. اإلقليمي

كــا ســاهمت فــرق عديــدة مــن الرشكــة يف 

تنظيــم فعاليــات املؤمتــر، وشــملت كاًل مــن فريق 

ــة،  ــات العام ــق عمــل العالق عمــل اإلعــالم، وفري

وفريــق عمــل خدمــات املجتمــع، وفريــق عمــل 

ــات.  ــا املعلوم ــات تكنولوجي خدم

تهديدات ومتّيز
بعدهــا قــدم االختصــايص واملستشــار يف أمــن 

عرضــاً  الــدوب  محمــد  املهنــدس  املعلومــات 

 From Zero to Hero in Cyber« بعنــوان 

Security«، وقــد نصــح الــدوب الحضــور بالركيــز 

عــىل مجــال محــدد يف األمــن الســيرباين، وتحقيــق 

التمّيــز إىل أن يصبحــوا خــرباء.

أمــا ماهــر ميــوت، وهــو الباحــث األمنــي يف فريــق 

البحــث والتحليــل العاملــي )GReAT(، فقــد رّكــز 

يف عرضــه عــىل التهديــدات املتواصلــة واملتطــورة 

 ،»APT – Advanced Persistent Threats«

األشــخاص  مــن  مجموعــة  يف  تتمثــل  والتــي 

ــة  ــة طويل ــراق إجرامي ــات اخ ــني بعملي املنخرط

األمــد لألنظمــة املســتهدفة، يف محاولــة لتهريــب 

ــات.  املعلوم

عرص رقمي قوي وآمن
املؤمتــر،  ختــام  يف  ألقاهــا  التــي  الكلمــة  ويف 

ــود  ــاد محم ــة ع ــذي للرشك ــس التنفي ــرّب الرئي ع

قدمـــوا  عالميـــون  خبـــراء 

ــًا تثقيفية حـول األمـن  عروضـ

مــن  بدعــوة  الســيبراني 

الشركـــة

جانب من الحضور يف املؤمتر

عدد من املتحدثني يف املؤمتر



ــة  ــر نقط ــّكل املؤمت ــه يف أن يش ــن أمل ــلطان ع س

تحــّول بالنســبة للجميــع وهــم يتابعــون شــغفهم 

ــة.     ــيرباين الصعب ــن الس ــة األم ــالل رحل خ

واملشــاركني  املؤمتــر  منظمــي  ســلطان  وشــكر 

فيــه، مشــرياً إىل أن املتحدثــني أضافــوا إىل تجربــة 

املؤمتــر مــن خــالل جهودهــم البــارزة والعــروض 

 Capture املفيــدة، كــا شــكر منظمــي مســابقة

the Flag وفــرق رشكــة نفــط الكويــت املختلفــة 

ــز باســتضافة  التــي أكــد أنهــا قامــت بعمــل ممّي

ــم املؤمتــر وإنجاحــه.  وتنظي

ــأ الرئيــس التنفيــذي الفائزيــن واملشــاركني يف  وهّن

ــاً لهــم التوفيــق  مســابقة »التقــط البــريق«، متمني

ــة النهائيــة. ــة والعاملي يف جــوالت املســابقة العربي

بقــدرة  ثقتــه  عــىل  بالتأكيــد  كلمتــه  وختــم 

الجميــع، مــن خــالل العمــل معــاً، عــىل بنــاء 

ــاً، ومعــّد  مجتمــع أمــن ســيرباين أكــر قــوة ووعي

بصــورة أفضــل لوضــع األســاس لعــر رقمــي 

ــن. ــوي وآم ق

تكريم مستحق
بعــد ذلــك، قــام الرئيــس التنفيــذي للرشكــة عــاد 

ــا  ــة تكنولوجي ــر مجموع ــلطان، ومدي ــود س محم

ورئيــس  النقيــب،  عــيل  املشــركة  املعلومــات 

فريــق عمــل أمــن املعلومــات، بتكريــم املشــاركني 

واملنظمــني وتقديــم جوائــز قّيمــة للفــرق الثالثــة 

ــق األول  ــث حصــل الفري ــزة باملســابقة، حي الفائ

عــىل جائــزة ماديــة قدرهــا 2500 دينــار كويتــي، 

ــث  ــار، والثال ــاين عــىل 1500 دين ــا حصــل الث في

ــرق  ــاء الف ــل أعض ــا حص ــار، ك ــف دين ــىل أل ع

ــاركة  ــة للمش ــريان وإقام ــر ط ــىل تذاك ــة ع الثالث

ــر. ــة يف م ــدول العربي ــة لل ــابقة النهائي باملس

أرقام من املؤمتر
 450 املؤمتــر  لحضــور  املســجلني  عــدد  بلــغ 

شــخصاً، يف حــني وصــل عــدد الهيئــات املشــاركة 

ــة  ــات حكومي ــوك وهيئ ــاز وبن ــط وغ )رشكات نف

وقطــاع خــاص( إىل 196، وهــو رقــم كبــري نســبياً.

مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ عــدد الفــرق التــي 

تأهلــت ملســابقة »التقــط البــريق« 10 مــن أصــل 

17 تقدمــت للمنافســة، وقــد ضمــت تلــك الفــرق 

40 متســابقاً، منهــم 26 كويتيــاً، أي بنســبة 70 

ــدد اإلجــايل. ــن الع ــة م باملئ

متثــل مسابقـــات »التقــط البــريق – Capture the Flag« نوعــاً خاصــاً مـــن مســابقات األمــــن 

ــر و/أو  ــان الكمبيوت ــات أمــ ــل مشـكــ ــدف حــ ــني بهـ ــدي املشاركـ ــة لتحـ ــيرباين املصمم الس

االســتحواذ عــى أنظمــة الكمبيوتــر والدفــاع عنهــا، ويف العــادة تعتمــد هــذه املســابقات عــى 

الفريــق، وتجتــذب مجموعــة متنوعــة مــن املشــاركني، مبــن فيهــم الطــاب واملهنيــون املحرتفــون، 

ــام. وقــد تســتغرق املســابقة بضــع ســاعات أو يومــاً كامــًا أو حتــى عــدة أي

وتطــورت املســابقات كثــرياً مــع مــر الســنني، واليــوم تعقــد كــــل عــــام آالف البطــوالت الفرديــة 

ــح املشــاركني  ــاً ملن ــاً تعليمي ــع أنحــاء العــامل، وهــي مصممــة يف العــادة باعتبارهــا مترين يف جمي

الخــربة الازمــة يف تأمــني األجهــزة واألنظمــة التقنيــة، إضافــة إىل تنفيــذ هجــامت مــــن النــــوع 

الــذي نصادفــه يف العــامل الحقيقــي والــرد عليهــا.

ــن  ــة م ــا طائف ــوي كل منه ــي تح ــاكل الت ــن املش ــدة م ــات عدي ــى فئ ــابقة ع ــوي املس وتنط

األســئلة ذات املســتويات املختلفــة مــن الصعوبــة والنقــاط التــي ميكــن إحرازهــا، حيــث تحــاول 

الفــرق املتنافســة تســجيل أكــرب عــدد مــن النقــاط يف الوقــت املحــدد للمســابقة، فيــام تشــمل 

التحديــات التــي يجــب عــى املتســابقني الســعي لحــــل األسئلــــة الخاصــــة بهــا أمــــن شبـــكة 

ــل  ــة، وتحلي ــعارف العام ــة، والتشــفري، واملــ ــات الخبيث ــت، والهندســة العكســية للربمجي اإلنرتن

البيانــــات الرقميــة. 

ــن  ــات األم ــن تحدي ــن م ــدد ممك ــرب ع ــامل أك ــة إك ــرق املتنافس ــاء الف ــى أعضــ ــب ع ويتوج

الســيرباين، واختبــار مهاراتهــم ومعارفهم عى مجموعــــة متنوعــــة مــــن فئات أمــــان الكمبيوتر 

بطــرق جديــدة ومبتكــرة، فيكــون الفائــز هــو الفريــق أو الفــرد الــذي يحصــل عــى أكــرب عــدد 

ــز  ــح الجوائ ــة، متن ــات الرياضي ــد مــن الفعالي ــة، وعــى غــرار العدي ــة اللعب مــن النقــاط يف نهاي

ــة األوىل.  ــز الثاث عــادة للمراك

 ما هي مسابقات »التقط البيرق«؟

أنواع تهديدات األمن السيرباين
للمخاطـر  باسـتمرار  املتطـورة  الطبيعـة  متثـل 

األمنيـة إحدى أبرز اإلشـكاليات يف األمن السـيرباين 

)أمـن الفضـاء اإللكـروين(، يف حـني تعتـرب عمليـة 

مواكبـة التقنيـات الجديـدة واالتجاهـات األمنيـة 

وذكاء التهديـدات مهمـة صعبـة، ومـع ذلـك، مـن 

األخـرى  واألصـول  املعلومـات  حايـة  الـروري 

مـن التهديـدات اإللكرونيـة، والتـي تتخذ أشـكاالً 

متعـددة هـي كالتـايل:

فريوس الفديـة Ransomware: هـــو نـــوع 	 

مهاجمــاً  تتضمــن  التـي  الضارة  الربامج  من 

الخاصة  الكمبيوتر  نظام  ملفـات  بتأمني  يقوم 

بالضحية - عادًة من خالل التشفري - ويطالب 

باملال لفك تشفريها وإلغاء تأمينها.

الربمجيـات الخبيثة Malware: أي ملــف أو 	 

برنامـج مخصـص إللحـــاق الضــرر مبستخدم 

الكمبيوتر، مثل الديدان وفريوسات الكمبيوتر 

وأحصنة طـروادة وبرامج التجسس.

 	 :Social Engineering الهندســة االجتامعيــة

هجــوم يعتمــد عــىل التفاعــل البــرشي لخــداع 

ــن  ــة م ــر اإلجــراءات األمني املســتخدمني وك

عــىل معلومــات حساســة  الحصــول  أجــل 

ــادًة. ــة ع محمي

ــد االحتيــايل Phishing: وُيعــرف أيضــاً 	  التصّي

ــن  ــوع م ــو ن ــروين، وه ــداع اإللك ــم الخ باس

ــة  ــائل احتيالي ــال رس ــه إرس ــم في ــال يت االحتي

تشــبه رســائل الربيــد اإللكــروين مــن مصــادر 

مــن  الغــرض  فــإن  ذلــك،  ومــع  محرمــة، 

ــة  ــو رسق ــذه ه ــروين ه ــد اإللك ــائل الربي رس

ــان  ــة االئت ــل بطاق ــات الحساســة، مث البيان

ــات  ــات تســجيل الدخــول، أو البيان أو معلوم

ــتخدم . ــة للمس الشخصيـ



نالتها نفط الكويت عن مشروع البرنامج 
اإلبداعي المتكامل إلنتاج النفط

جائزة أفضل مشروع تشغيلي متمّيز 
بالشرق األوسط

يُعـــد تحقيق اإلنجازات إكســـير الحياة بالنســـبة لشـــركة 
خاللها،  مـــن  أكثر  وتنمـــو  تتألق  التـــي  الكويـــت،  نفط 
حيث إنهـــا تخطـــط وتنظم وتنســـق وتنّفذ، ثـــم تحقق 
اإلنجـــاز تلو اآلخـــر، حتى باتت الريادة ســـمتها األساســـية 
وفي كافة المجـــاالت الفنية واإلداريـــة، وكذلك في فئات 
االجتماعية  والمسؤولية  والبيئة،  واألمن  والســـالمة  الصحة 
وغيرهـــا، فكل عمل في الشـــركة يأتي إبداعيـــًا ومتكاماًل 

حد. أقصى  إلـــى 

ومن اإلنجـــازات األخيرة التي حققتها الشـــركة، مشـــروع 
مبـــدع ومتكامـــل في نفـــس الوقـــت، نجح فـــي الفوز 
بإحـــدى جوائـــز التميّز القيّمـــة، ونتحدث هنا عن مشـــروع 
حصل  والذي  النفـــط،  إلنتاج  المتكامل  اإلبداعـــي  البرنامج 
مؤخرًا على المركز األول ألفضل مشـــروع تشـــغيلي متميّز 

واألكثر إبداعًا وطموحًا على مســـتوى الشـــرق األوســـط.

وجـــاء هذا الفوز بواســـطة فريق عمل الرفـــع االصطناعي 
)جنوب وشـــرق/غرب الكويـــت( التابع لمجموعـــة معاينة 
اآلبار، والـــذي تنافس عبر هذا المشـــروع فـــي إحدى فئات 
جوائـــز الطاقة في الشـــرق األوســـط لعـــام 2019، والتي 
النفط والغاز في الشـــرق األوســـط، ومجلة  تنظمها وحدة 
بالتعاون  األوســـط،  الشـــرق  في  والبتروكيماويات  التكرير 

األوسط. الشـــرق  في  للمرافق  النشـــر  دار  مع 

رئيس الفريق عبدالعزيز نجــــف يعرّفنا أكثر على المشـــروع 
التالية.  الســـطور  في  تحقق  الذي  واإلنجاز 
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فكرة أساسية
يقــول نجــف إنــه متــت تســمية املــرشوع 

»الربنامــج اإلبداعــي املتكامــل إلنتــاج النفــط«، 

األســاس  يف  انطلقــت  الفكــرة  أن  موضحــاً 

عندمــا الحــظ العاملــون يف فريــق عمــل الرفــع 

ــت(  ــرب الكوي ــوب ورشق/غ ــي )جن االصطناع

وجــود مجموعــة مــن آبــار النفــط )ســواء 

ــتخدام  ــة أو باس ــورة طبيعي ــج بص ــت تنت كان

معــدات الرفــع االصطناعــي(، متوقفــة عــن 

اإلنتــاج لفــرات زمنيــة معينــة، وذلــك ألســباب 

طبيعيــة أو لوجســتية، أو نتيجــة عطــل يف 

املضخــات الغاطســة الكهربائيــة، مــا يســتدعي 

ــادة  ــر إلع ــراج الحف ــتخدام أب ــتوجب اس ويس

ــد. ــن جدي ــا م إحيائه

ــع  ــول إىل مواق ــة الوص ــبب صعوب ــن بس ولك

أبــراج  انتقــال  نتيجــة  أو  املذكــورة،  اآلبــار 

ــم  ــه يت ــاج أعــىل، فإن ــار ذات إنت الحفــر إىل آب

ــة. ــرات زمني ــة لف ــار متوقف ــذه اآلب ــاء ه إبق

ومــن هنــا أتــت الفكــرة بابتــكار طريقــة 

جديــدة ومتكاملــة تتمثــل بإنــزال املضخــة 

وذلــك   ،  Sucker Rod Pumpاملاصــة

 Flush by Unit باســتخدام وحــدة اإلنــزال

الغاطســة  املضخــة  فــوق  تكــون  بحيــث   ،

الكهربائيــة املعطلــة، والتــي يتــم إبقاؤهــا 

ــوب  ــب يف األنب ــر ثق ــم حف ــن ث ــر، وم يف الب

Tubing، ليصبــح يف النهايــة اتجــاه تدفــق 

ــن  ــن املكم ــدأ م ــدد يب ــياق مح ــط يف س النف

ثــم إىل الثقــب يف األنبــوب، ومــن ثــم إىل 

ــة  ــد يف النهاي ــل أن يصع ــة، قب ــة املاص املضخ

الســطح. إىل 

55 سنة وإنجاز
تــم تطبيــق هــذه التقنيــة واألســلوب املرافــق 

عــىل مجموعــة مختلفــة مــن اآلبــار يصــل 

مجمــوع إنتــاج النفــط منهــا إىل 15 ألــف 

ذلــك  عــن  نتــج  حيــث  اليــوم،  يف  برميــل 

اســتخدام هــذه اآلليــة يف توفــري مبالــغ كبــرية، 

أبرزهــا تكلفــة أبــراج الحفــر، باإلضافــة إىل 

ــار بشــكل  ــة لتوقــف اآلب ــل الفــرة الزمني تقلي

ــري. كب

ومــن املفارقــات أن إحــدى تلــك اآلبــار كانــت 

متوقفــة عــن اإلنتــاج منــذ عــام 1963، ولكــن 

باســتخدام هــذا الربنامــج املتكامــل تــم إعــادة 

احيائهــا ومبعــدل إنتــاج يبلــغ 650 برميــل نفط 

ــة«،  ــر باملئ ــادل »صف ــاء تع ــبة م ــاً، وبنس يومي

ــة  ــر متوقف ــاء ب ــح يف إحي ــرشوع نج أي إن امل

عــن اإلنتــاج منــذ مــا يقــارب 55 ســنة، وهــذا 

إنجــاز بحــد ذاتــه.

وقــد ســاعد نجــاح هــذه الفكــرة يف فتــح آفــاق 

ــق  ــا يتعل ــت في ــط الكوي ــة نف ــدة لرشك جدي

ــاء هــذه النوعيــة  بكيفيــة العمــل إلعــادة إحي

مــن اآلبــار، األمــر الــذي ســينعكس مبــارشة يف 

املحافظــة عــىل اإلنتــاج اليومــي للنفــط، ال بــل 

زيادتــه بالنســبة للكويــت.

الرئيس التنفيذي خالل استقباله أعضاء الفريق الفائز بالجائزة

فـاز بجائــزة المشـروع األكثـر 
إبداعـًا وطموحًا على مسـتوى 

الشــرق األوسـط

التقنية المبتكرة المستخدمة 
في المشروع ساهمـــت في 
إعادة إحيــاء بئـر متوقفة عن 

اإلنتاج منذ عـام 1963

البشري  بالعنصــر  االهتمــام 
واحتضــان األفكــار المبتكرة 
في فريق الرفـع االصطناعـي 
من أهم أسباب نجاح المشروع

المرحلـــة  فـــي  التنافـــس 
النهائية كان بين شركة نفط 
الكويت و»أرامكو« السعودية 

و»ساتورب«

صعوبات وعوائق
لكــن التنفيــذ مل يكــن ســهاًل كــا قــد يتصــور 

البعــض، حيــث إن فريــق العمــل يف املــرشوع 

مــن  والعوائــق،  الصعوبــات  بعــض  واجــه 

ــن  ــد األم ــىل قواع ــاظ ع ــة الحف ــا كيفي أهمه

ــة  ــة املتكامل ــذه العملي ــام ه ــالمة يف إمت والس



ــه  ــار أن واملعقــدة نســبياً، مــع األخــذ يف االعتب

ــأن نســبة  ــًا ب ــم تطبيقهــا للمــرة األوىل، عل يت

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــة يف مث ــر مرتفع املخاط

التطبيقــات الجديــدة.

ــالل  ــن خ ــد، وم ــق الواح ــروح الفري ــن ب ولك

املتابعــة اليوميــة وإدارة العمليــات بصــورة 

ــب  ــم التغل ــغيل، ت ــع التش ــن مواق ــارشة م مب

عــىل جميــع التحديــات التــي واجهــت التنفيــذ 

ــة  ــة بطريق ــال املهم ــاح يف إك ــق النج وتحقي

ــة. آمن

عمل الفريق
ــاح  ــباب نج ــم أس ــد أه ــف أن أح ــرب نج واعت

ــي وروح  ــل الجاع ــو العم ــرشوع ه ــذا امل ه

ــة  ــة البيئ ــت تهيئ ــث مت ــد، حي ــق الواح الفري

املناســبة التــي ســاعدت عــىل تحفيــز العاملــني، 

الفتــاً إىل أن هــذا مــن نتائــج االهتــام بالعنر 

ــي  ــرة، والت ــكار املبتك ــان األف ــرشي واحتض الب

ســاهمت بشــكل مبــارش يف خلــق القيمــة 

املضافــة، ودعمــت وســتواصل يف املســتقبل 

ــراتيجية  ــق اس ــارش لتحقي ــم املب ــم الدع تقدي

رشكــة نفــط الكويــت والقطــاع النفطــي لعــام 

الرائــدة  املكانــة  بتعزيــز  واملتمثلــة   ،2040

ــط. ــاج النف ــاف وإنت ــال استكش ــاً يف مج عاملي

هــذا  يف  املســاهمون  الفريــق  أعضــاء  أمــا 

فريــق  رئيــس  إىل  إضافــة  فهــم  اإلنجــاز، 

ورشق/ )جنــوب  االصطناعــي  الرفــع  عمــل 

ــن  ــف، كل م ــز نج ــت( عبدالعزي ــرب الكوي غ

كبــري مهنــديس الرفــع االصطناعــي عبدالعزيــز 

البســام، وكبــري مهنــديس معاينــة اآلبــار يوســف 

عبداللــه  اآلبــار  معاينــة  الرشــود، ومــرشف 

ــليان  ــار س ــة اآلب ــدس معاين ــي، ومهن العجم

الدهــش، ومهنــدس معاينــة اآلبــار فاطمــة 

عبداللــه، ومالحــظ الرفــع االصطناعــي عبداللــه 

ــار  ــة اآلب ــدس معاين ــد، ومهن ــا محم عبدالرض

نجــالء العصيمــي.

شكر خاص
ــا  ــت بأرسه ــة إىل الكوي وتوجــه نجــف بالتهنئ

عــىل الفــوز والنجــاح، ولرشكــة نفــط الكويــت 

الرفــع  عمــل  فريــق  يف  العاملــني  وجميــع 

ــت(  ــرب الكوي ــوب ورشق/غ ــي )جن االصطناع

خــاص،  بشــكل  اآلبــار  معاينــة  ومجموعــة 

متقدمــاً كذلــك بشــكر خــاص إىل اإلدارة العليــا 

ــار  ــة اآلب ــة معاين ــر مجموع ــة، ومدي يف الرشك

مبــارك املطــريي عــىل الدعــم املســتمر املقــدم 

ــن  ــات مل تك ــذه النجاح ــث إن ه ــه، حي لفريق

لتتحقــق لــوال توجيهــات ودعــم اإلدارة العليــا 

ومســاندتها ورعايتهــا الدامئــة لــكل الفعاليــات 

الخارجيــة والدوليــة التــي مــن شــأنها رفــع 

اســم دولــة الكويــت عاليــاً يف جميــع املحافــل 

ــة. ــة والعاملي ــة واإلقليمي املحلي

جائزة وفوز
أمــا الجائــزة التــي فــاز بهــا الفريــق عــن هــذا 

ــز  ــة اســراتيجية التمّي املــرشوع، فكانــت يف فئ

ــة يف  ــز الطاق ــن جوائ ــة ضم ــغييل للطاق التش

الــرشق األوســط لعــام 2019، وهــي جوائــز 

الــرشق  يف  والغــاز  النفــط  وحــدة  تقدمهــا 

األوســط، ومجلــة التكريــر والبروكياويــات 

يف الــرشق األوســط، بالتعــاون مــع دار النــرش 

ــط. ــرشق األوس ــق يف ال للمراف

وتســلم رئيــس الفريــق عبدالعزيــز نجــف 

جائــزة املركــز األول بالنيابــة عــن الرشكــة، 

ــارة  ــم يف إم ــذي أقي ــل ال ــالل الحف ــك خ وذل

يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  ديب 

شــهر ســبتمرب املــايض، وحــره ممثلــون عــن 

العامليــة. الــرشكات  كربيــات 

ويتــم منــح هــذه الجائــزة ســنوياً وبشــكل 

ــة  ــت الوجه ــنوات، وبات ــذ 10 س ــل من متواص

يف  الطاقــة  ملتخصــي  الجديــدة  الرقميــة 

ــة،  ــدة يف صناعــة الطاق الــرشق األوســط والرائ

مــا أدى إىل اعتبارهـــــا مــــن الروريــــات 

واألساســيات لجميــع متخــذي القــرار يف قطــاع 

ــاز. ــط والغ النف

نجف متوسطاً الفائزين بالجوائز خالل الحفل الذي أقيم يف ديب
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ــد  ــزة، فق ــم الخاصــة بالجائ ــة التحكي ــا لجن أم

ضمــت عــدة خــرباء ومتخصصــني يف مجــال 

العامليــة،  الــرشكات  كربيــات  مــن  الطاقــة 

ــة، و»شــل«  ومنهــا »جــرال إلكريــك« األمريكي

الربيطانيــة - الهولنديــة، و»بريتيــش بروليــوم« 

الربيطانيــة.

ــاً  ــايل ارتفاع ــام الح ــزة الع ــهدت جائ ــد ش وق

وذلــك  للمســابقة،  بالرشــيحات  ملحوظــاً 

بنســبة 70 باملئــة، أي إنهــا اشــتملت عــىل 

مجموعــة واســعة مــن الــرشكات والــدول أكــر 

ــى. ــت م ــن أي وق م

أمــا مــن حيــث التنافــس، فقــد وصــل إىل 

ثالثــة  التصفيــات  مــن  النهائيــة  املرحلــة 

ورشكــة  الكويــت،  نفــط  لرشكــة  مشــاريع 

»أرامكــو« الســعودية ورشكــة أرامكــو – توتــال 

ــن  ــاتورب«، لك ــات »س ــر والبروكياوي للتكري

ــام  ــذي ق ــد ال ــزه، والجه ــاءة املــرشوع ومتّي كف

ــه  ــده ونتائج ــرض فوائ ــه لع ــون علي ــه القامئ ب

ــة  ــوز مســتحق لرشك ــن ف ــرة، أســفرت ع املثم

ــت. نفــط الكوي

تعريف رضوري
كان مــن الــروري يف ســياق املقــال وإليصــال 

ــع  ــف بالرف ــن، التعري ــا ميك ــرة بأفضــل م الفك

االصطناعــي ومــا هــي املضخــات املســتخدمة 

يف إنتــاج النفــط، وبالتــايل نوضــح أن الرفــع 

االصطناعــــي تقنيـــة مستخدمـــة يف اآلبــار 

النفطيــة التــي تنتــج لســنوات طويلــة، والتــي 

تعجــز مــع الوقــت عــن ضــخ النفــط أو الغــاز 

ــع  ــوء إىل الرف ــم اللج ــها، فيت ــدالت نفس باملع

االصطناعــي، مــع اختيــار طرقــه بعنايــة تامــة، 

ــد تختلــف بحســب  ــك الطــرق ق حيــث إن تل

ــن  ــك م ــتخرج، وكذل ــط املس ــوع النف ــر ون الب

ــة. ــث التكلف حي

ويف هــذا اإلجــراء، يتــم التعامــل مــع كافــة 

أنــواع مضخــات الرفــع االصطناعــي، والتــي 

ميثــل إنتاجهــا نحــو 50 باملئــة مــن اإلنتــاج 

بالرشكــة،  العمليــات  مناطــق  يف  الــكيل 

التــي  التحديــات  أبــرز  ميثــل  ذلــك  ولعــل 

ــالل  ــن خ ــا م ــب عليه ــا والتغل ــم مواجهته تت

ووجــود  املتطــورة،  الحديثــة  التكنولوجيــا 

ومدربــة. مؤهلــة  وطنيــة  كــوادر 

ومــن أبــرز أنــواع مضخــات الرفــع االصطناعــي 

ــة الغاطســة  املســتخدمة، املضخــات الكهربائي

واملضخــات   Electric Submersible Pump

 ،Sucker Rod Pump الكابســة  املاصــة 

 Progressive Cavity ــة ــات التجويفي واملضخ

Pump، حيــث إن لكـــل نــــوع مــن هــذه 

املضخــات اســتخدامات محــددة ملتطلبــات 

والحــرارة،  املكمــن،  ضغــط  منهــا  معينــة، 

ودرجــة امليــالن، وكذلــك معــدالت اإلنتــاج 

املنشــودة.

ــد  ــاز أح ــايض، ف ــام امل ــالل الع ــه خ ــر أن يذك

ــع  ــل الرف ــق عم ــا فري ــي قدمه ــاريع الت املش

ــت(  ــرب الكوي ــوب ورشق/غ ــي )جن االصطناع

ــذي للصحــة والســالمة  ــس التنفي ــزة الرئي بجائ

واألمــن والبيئــة لعــام 2018، وتحديــداً يف فئــة 

الســالمة، وهــو مــرشوع »املنظومــة الجديــدة 

للســالمة يف مضخــات الرفــع االصطناعــي«، 

ــوع  ــة وق ــد مالحظ ــه بع ــأت فكرت ــذي نش وال

ــار  ــن اآلب ــط م ــرب النف ــررة لت حــوادث متك

ــة  ــة كابس ــات ماص ــىل مضخ ــوي ع ــي تحت الت

ــواء. ــىل الس ــة ع ــات تجويفي ومضخ

... ويقدم رشحاً عن املرشوع الفائز نجف يتسلم الجائزة 

 الرئيس التنفيذي 
يشيد باإلنجاز

للرشكـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 

عـــامد محمود ســـلطان، وبحضـــور عدد 

مـــن نوابـــه، رئيـــس فريق عمـــل الرفع 

ورشق/غـــرب  )جنـــوب  االصطناعـــي 

من  نجـــف وعدداً  الكويـــت( عبدالعزيز 

أعضـــاء فريقه، حيث هنأهـــم عى الفوز 

الـــذي حققوه  باإلنجاز  بالجائزة، وأشـــاد 

عى  عملـــوا  الـــذي  الرائـــد  واملـــرشوع 

. يره تطو

من جهتـــه، قدم نجـــف للحارضين ملحة 

عـــن املـــرشوع، تضمنـــت عرضـــاً مرئياً 

عـــن نشـــأته وكيفيـــة عملـــه واملناطق 

التفاصيل  التـــي يغطيهـــا، مـــع بعـــض 

املهمـــة حول الفـــوز بالجائـــزة والخطط 

املستقبلية.   



تستمر نحو 13 شهرًا وتشمل دورات 
بمختلف الجوانب

الخطة التدريبية للموظفين الفنيين 
حديثي التعيين

ال تترك شركة نفط الكويت أي مجال للصدفة في كافة نشاطاتها وعملياتها، فهي تمنح التخطيط السليم 
أولوية قصوى بل مطلقة، كما تعمل على متابعة العاملين فيها منذ لحظة انضمامهم إليها، فتؤّمن لهم كل 
المستلزمات وتلبي كافة المتطلبات، وذلك لتوفير أفضل الظروف لهم لكي يقوموا بعملهم بكل سالسة، 

متسلحين بالمعرفة المتكاملة.

وفي هذا السياق، تقوم الشركة باستمرار بإعداد وتحديث خططها التدريبية للمنضمين إليها حديثًا، مع تنوعها 
بالنسبة للعاملين الفنيين أو اإلداريين، أو أصحاب االختصاصات المختلفة، ومنها الخطة التي أطلقها مؤخرًا 
فريق عمل تطوير العمالة الفنية في العمليات، بالتعاون مع فريق عمل قياس كفاءة التدريب، وشملت 510 
حياتهم  أجل  من  إلعدادهم  وهدفت  العمل،  وفرق  المجموعات  كافة  من  التعيين  حديثي  فنيين  موظفين 

المهنية المبكرة في نفط الكويت، علمًا بأنهم انضموا إلى الشركة في شهر أغسطس الماضي.

هذه الخطة التدريبية تستغرق نحو سنة وشهر، وتنقسم إلى تدريب غير فني يقدمه فريق عمل قياس كفاءة 
التدريب، وتعريف فني محدد يقدمه فريق عمل تطوير العمالة الفنية في العمليات.

زّودنا بها  التالية تلقي بعض الضوء على هذه الخطة واألنشطة المرتبطة بها، من خالل معلومات  المقالة 
المدرب في فريق عمل تطوير العمالة الفنية بالعمليات طالل المطيري.
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فعالية وكتّيب
ــطس  ــهر أغس ــة يف ش ــة الحالي ــت الخط انطلق

ــز  ــة يف مرك ــم فعالي ــالل تنظي ــن خ ــايض، م امل

الوحــدة، قــدم خاللهــا ممثــل فريــق عمــل 

ــل  ــات املحل ــة يف العملي ــة الفني ــر العال تطوي

مشــعل العنــزي، بالتعــاون مــع أعضــاء فريــق 

ــر  ــادة آم ــب بقي ــاءة التدري ــاس كف ــل قي عم

التدريــب عامــر أمــني، عرضــاً لربنامــج الخطــة 

التدريبيــة للموظفــني الفنيــني حديثــي التعيــني. 

وتــم خــالل الفعاليــة تزويــد كل مــن املوظفــني 

بحجــم  بكتّيــب  التعيــني  حديثــي  الفنيــني 

لهــم  للســاح  الفريقــان،  صممــه  الجيــب 

ــم  ــوا، وأن يخدمه ــا ذهب ــه بســهولة أين بحمل

كدليــل ومرجــع للربنامــج التدريبــي.

ويوفـــر هـــذا الكتّيـــب للمتــــدرب معلومـات 

ــن  ــزة عـ ــة موجـ ــك ملحـ ــا يف ذلــ ــدة، مبـ مفي

الهيكـــل التنظيمـــي للرشكــــة، واسراتيجيتهـــا 

لعــام 2040، والتــي تهــدف إىل تحســني قيمـــة 

ــن  ــون م ــن الهيدروكربـ ــت م ــوارد الكويـ مــ

خــالل تعزيــز االستكشــاف والتطويــر واإلنتــاج 

رؤيتهــا  تتمثــل  فيــا  االســتدامة،  لضــان 

املستقبليــــة يف أن تكــــون رائــــدة بقطــاع 

ــى  ــامل حت ــتوى الع ــىل مس ــاز ع ــط والغـ النفـ

الوصــول إىل التمّيــز بكـــل املجــاالت.

ــع  ــط املواق ــىل خرائ ــب ع ــتمل الكتّي ــا يش ك

امليدانيــة، وقامئــة بجميــع املوظفــني املتدربــني 

البالــغ عددهــم 510، باإلضافــة إىل تفاصيــل 

ــم  ــذي يســمح له ــر ال ــب، األم جــداول التدري

مبعرفــة توقيــت كل جــزء مــن تدريبهــم عــىل 

مــدى األشــهر املقبلــة، ومدتــه، وأي فريــق 

ــب. ــم التدري ــن تقدي ــؤول ع مس

وللتأكيـــد عـــىل أهميـــة برنامـــج املوظفني 

الفنيـــني حديثـــي التعيـــني يف رشكـــة نفط 

الكويـــت، تضمـــن الكتّيب كلمـــة من مدير 

بـــدر محمود،  العمليات  مجموعة مســـاندة 

وأخـــرى من رئيـــس فريـــق عمـــل تطوير 

العالـــة الفنية يف العمليات منـــاع العجمي.

باإلضافـــة إىل ذلـــك، تـــم تضمـــني الكتّيب 

نظرة عامة أساســـية عن كل وحـــدة تدريبية 

تشـــمل موضوعــــات عـــدة هـــي: اتجـــاه 

النفطية، والصحــــة والسالمــــة  الصناعـــات 

التعامل مع  كيفيـــة  )مثل  األساســـية  والبيئة 

وبرنامج  ذلـــك(،  وغري  الهيدروجني  كربيتيـــد 

تدريبـــي أســـايس فنـــي لـــكل تخصص من 

وظائف العمليـــات أو الصيانـــة ذات الصلة، 

ومقدمة يف مراحل اســـتخراج الهيدروكربونات 

برشكـــة نفـــط الكويت من باطـــن األرض إىل 

التصديـــر، والقدرة عـــىل التكّيـــف والتعلم، 

وإدارة الوقـــت، ومهارات التفـــاوض، وفريق 

العمـــل وبناء الفريـــق، وعالقـــات العمل.

جانب من الفعالية ويبدو عدد من املوظفني حديثي التعيني

تــم تقســيم المتدربيــن إلــى 
32 دفعــة وأجريــت جدولــة 

الدفعــات  لتلــك  منّظمــة 
ــة ــص التدريبي ــادل الحص لتب

زُّود كـٌل من الموظفين الجدد 
بكتيّب بحجـم الجيـب صممه 
الفريقان للسماح لهم بحمله 

بسهولة أينما ذهبوا

رئيس الفريق مناع العجمي



32 دفعة
ــني  ــني املنضم ــري للموظف ــدد الكب وبســبب الع

تقســيم  تــم  متزامــن،  بشــكل  الرشكــة  إىل 

املتدربــني إىل 32 دفعــة، وأجريــت جدولــة 

منظمــة بشــكل كبــري ودقيــق للغايــة لــكل 

الدفعــات يف إطــار تبــادل الحصــص التدريبيــة 

مــا  وهــو  املعنيــة،  اإلدارات  مختلــف  مــع 

ــني فريقــي  ــاً ومتواصــاًل ب ــاً وثيق يقتــي تعاون

ــد، وبعــض  العمــل املســؤولني عــن هــذا الجه

املرونــة مــن جانــب فريــق عمــل تقديــم 

ــم  ــة إىل تقدي ــس الحاج ــا يعك ــف، ومب الوظائ

دورات متنوعــة لحــزم مختلفــة مــن املتدربــني. 

توزيــع  تــم  التــي  الدفعــات  عــىل  وبنــاًء 

املتدربــني عليهــا، سيســتغرق إكــال التدريــب 

نحــو 55 أســبوعاً، وكلــا أنهــى املوظفــون دورة 

تدريبيــة معينــة التحقــوا بأخــرى، حيــث يتــم 

ــات. ــني الدفع ــادل ب التب

ويحتــوي التدريــب عــىل محــارضات تعريفيــة 

عــن مجــاالت العمــل، وطبيعــة عمــل املوظفني 

ــدورات  ــة إىل ال يف أقســامهم الخاصــة، باإلضاف

الفنيــة التخصصيــة، والتــي تشــمل جميــع 

ــاج  ــاالت اإلنت ــة يف مج ــة العامل ــق الرشك مراف

ــة. ــاز والصيان ــات الغ ــاه وعملي ــة املي ومناول

ويقـــدم املحـــارضات متخصصون مـــن كافة 

تزويـــد  بهـــدف  املعنيـــة، وذلـــك  اإلدارات 

املوظفـــني الجـــدد بـــكل مـــا يلـــزم مـــن 

والنظم  باملارســـات  وتعريفهم  معلومـــات، 

والتكنولوجيـــا املعتمدة، لـــي يتولوا مهامهم 

فيا بعـــد وهم عـــىل دراية تامـــة مبختلف 

العمل. جوانـــب 

برامج وأقسام
ــواع  ــة أن ــب إىل أربع ــج التدري ــم برام وتنقس

وعمليــاً  نظريــاً  تدريبــاً  منهــا  كل  يشــمل 

للمعــارف عــىل أســاس  واختبــاراً  وتقييميــاً 

والتحليــل. االستجـــواب 

مقدمــة يف  التدريبيــة،  الربامــج  هــذه  وأول 

برنامــج التدريــب الفنــي األســايس ملســؤول 

النظــري  الجانبــني  الصيانــة، تغطــي  عــال 

والعمــيل الالزمــني للمعينــني حديثــاً الذيــن 

يتــم تحضريهــم ليصبحــوا مســؤويل عــال 

الصيانــة املتعلقــة بإنتــاج النفــط والغــاز.

وســيتم الركيــز خــالل التدريــب عــىل تطويــر 

ــة ألداء  ــارات الالزم ــة، وامله ــة ذات الصل املعرف

الواجبــات املرتبطــة بهــذه الوظيفــة، وبعــد 

التدريــب ُيتوقــع أن يصبــح املتــدرب قــادراً 

ــام  ــط الخ ــة النف ــيات معالج ــم أساس ــىل فه ع

ــه، ومعالجــة  ــن واألنظمــة املرتبطــة ب والتخزي

الغــاز والنظــام ذي الصلــة،  الغــاز وشــبكة 

بهــا،  املرتبطــة  والنظــم  امليــاه  ومعالجــة 

ــة  ــدات امليكانيكي ــف املع ــًا مبختل ــري مل ويص

والكهربائيــة املســتخدمة يف معالجــة النفــط 

والغــاز، وكذلــك األجهــزة املســتعملة يف نفــس 

ــال.  املج

ويشـــمل التدريـــب أيضاً نظـــرة موجزة عن 

املصنع  عـــن صيانـــة  وأخـــرى  العمليـــات، 

النظـــام  وكذلـــك  امليكانيكيـــة،  واملعـــدات 

واألجهزة.  الكهربـــايئ 

عمليات اإلنتاج
وثـــاين هـــذه الربامـــج يتعلـــق بالتدريـــب 

التأســـيي الفني لعمليات اإلنتاج يف الحقول، 

حيث تم تصميـــم برنامج خـــاص يهدف إىل 

املتعلقة  التقنيـــة  واملهارات  املعرفـــة  تطوير 

بحقـــول النفط والغاز، وتتمثـــل نتائج التعلم 

برامــج التدريـب انقسمت إلى 
أربعة أنواع تشمل تدريبًا نظريًا

وعمليًا وتقييميًا واختبارًا للمعارف

الدفعة الحالية شملت 510 من 
الموظفين حديثي التعيين من 

جميع الفرق والمجموعات

عدد من العاملني يف الفريق يتولون تنظيم االستارات وجداول التدريب 
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املتوقعـــة يف فهـــم عمليات محطـــات تعزيز 

وشـــبكة  األنابيب،  شـــبكات  ومكثفات  الغاز 

أنابيب إمـــدادات الوقـــود واألنظمة املرتبطة 

بها، والتعـــرّف عىل العمـــل امليداين.

وخــالل هــذا الربنامــج، ســيتم توفــري التدريــب 

والســالمة  الصحــة  مجــاالت  عــىل  الشــامل 

واألمــن والبيئــة املتعلقــة بعمليــات الغــاز، 

يتصــل  ومــا  التعزيــز  محطــات  وعمليــات 

بهــا مــن معــدات، وشــبكة أنابيــب للغــاز 

واملكثفــات واألنشــطة ذات الصلــة، وشــبكة 

أنابيــب إمــدادات الوقــود واألنشــطة الخاصــة 

ــة  بهــا، مــع التعــرف عــىل املعــدات امليكانيكي

وأنواعهــا، واألجهــزة، والتوعيــة الكهربائيــة.

معالجة ومياه
بالتدريــب  فيعنــى  الثالــث،  الربنامــج  أمــا 

املرتبطــة  والنظــم  امليــاه  ملعالجــة  الفنــي 

ــة  ــز املعرفــة العلمي بهــا، حيــث يســعى لتعزي

ــك  ــه كذل ــم في ــب، ويت ــذا الجان ــة به والعملي

الصحــة  حــول  الشــامل  التدريــب  توفــري 

والســالمة واألمــن والبيئــة )املرافــق العامــة 

ــراءات  ــات )إج ــذ العين ــاه(، وأخ ــة املي ومناول

عــن  فضــاًل  وســالمتها(،  العينــات  أخــذ 

ــق  ــا يتعل ــات األساســية في ــف بالعملي التعري

ــزة  ــحابات وأجه ــب والس ــات واألنابي بالصام

الكهربائيــة  والتوعيــة  والتحكــم،  القيــاس 

ومعــدات توليــد الطاقــة املحمولــة، وعمليــات 

ــق  ــة يف مناط ــق الرشك ــاز، ومراف ــط والغ النف

ــرب  ــت وغ ــال الكوي ــالث بش ــات الث العملي

إضافــة  الكويــت،  الكويــت وجنــوب ورشق 

إىل وظيفــة مشــّغل ميــداين، مــع التعريــف 

ومســؤولياتها. بأدوارهــا 

ويتعلــق الربنامــج الرابــع بالتدريــب الفني عىل 

ــه  ــاج، ويتخلل ــات اإلنت ــة بعملي ــه صل كل مــا ل

نظــرة عامــة عــن تكويــن النفــط والغــاز، 

ومختلــف  اآلبــار،  ورؤوس  واســتخراجها، 

أنــواع اآلبــار، وكيفيــة التحكــم يف تدفــق املــواد 

الهيدروكربونيــة، وجهــاز اإلغــالق اآلمــن للبــر، 

ومســار النفــط مــن البــر إىل مراكــز التجميــع، 

ــار  ــغيل اآلب ــة ملش ــام الروتيني ــن امله ــاًل ع فض

وأدوارهــم ومســؤولياتهم، وأعــال مكافحــة 

واملتطلبــات  الســالمة  وإجــراءات  الحرائــق، 

العينــات،  وأخــذ  املختــرب  وقســم  البيئيــة، 

امليكانيكيــة. والصامــات 

تعاون مفيد
ويتيــح الجــدول التدريبــي الــذي يقدمــه فريقا 

عمــل تطويــر العالــة الفنيــة يف العمليــات 

وقيــاس كفــاءة التدريــب، للفــرق املضيفــة أن 

ــني  ــني املوظف ــيتم تعي ــى س ــبقاً مت ــم مس تعل

ــع  ــون يف موق ــى يكون ــب، ومت ــي التدري حديث

ــة.  ــم العادي ــام بواجباته ــل للقي العم

كــا ميكــن لفــرق عمــل املــوارد البرشيــة 

ــم  ــذي ت ــي ال ــدول الزمن ــن الج ــتفادة م االس

وضعــه مســبقاً لرتيــب الخدمــات اللوجســتية 

البيانــات  وإدارة  النقــل،  ومنهــا  الروريــة، 

الالزمــة ألنظمــة املــوارد البرشيــة، ومبجــرد 

حضــور املتدربــني كافــة املحــارضات املحــددة 

يف الخطــة، فإنهــم يكونــون بذلــك قــد أكملــوا 

برنامــج التدريــب األســايس للموظفــني الفنيــني 

ــني. ــي التعي حديث

وتوفــر الرشاكــة بــني فريــق عمــل تطويــر 

ــل  ــق عم ــات، وفري ــة يف العملي ــة الفني العال

سلســة  مقاربــة  التدريــب،  كفــاءة  قيــاس 

للموظفــني  التدريــب  تقديــم  الحتياجــات 

ــاهم يف  ــي تس ــني، وه ــي التعي ــني حديث الفني

ــداول،  ــع الج ــة وض ــارض يف عملي ــب التع تجن

وتقليــل إعــادة الجدولــة والتأجيــل. 

وهــذا مجــرد مثــال واحــد عــىل التعــاون بــني 

ــم  ــم الدع ــم لتقدي ــر مه ــو أم ــني، وه الفريق

ــة  ــة يف رشك ــاءات الفني ــر الكف املســتمر لتطوي

مــن  املزيــد  إىل  باإلضافــة  الكويــت،  نفــط 

التعــاون الوثيــق بينهــا يف مجــاالت أخــرى 

املزايــا، ومنهــا خفــض  العديــد مــن  توفــر 

التكاليــف عــىل الرشكــة.

الكتّيب الذي تم توزيعه عىل املوظفنيخالل تقديم رشوحات عن الرشكة للموظفني الجدد



تقنية النفث المائي لتنظيف الخزانات

الكويت  نفط  شركة  وضعت  عامًا،  وثمانين  خمسة  قبل  تأسيسها  منذ 
سالمة موظفيها وقضية الحفاظ على البيئة على رأس أولوياتها، وسعت 
والبيئة  اإلنسان  واعتبرت  عملياتها،  كل  في  التوازن  لتحقيق  الدوام  على 

المعيار األساسي لقياس نجاحها في إيصال رسالتها.

ولم تفّوت الشركة أي فرصة لتحقيق هذا الهدف عبر توفير كل اإلمكانات 
وأداء  رؤيتها  لتعزيز  الجديدة  والتقنيات  الخبرات  من  لالستفادة  المتاحة 
رسالتها، ومن هنا برزت قبل أكثر من عقدين فكرة »جائزة الرئيس التنفيذي 
لموظفيها  تُمنح  سنوية  جائزة  وهي  والبيئة«،  واألمن  والسالمة  للصحة 
الشركة  التزام  يعكس  بما  أخرى،  وحكومية  تربوية  وجهات  والمقاول 

بقضايا الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

نتاج جهود  التي تحققها الشركة هي في المحصلة  اإلنجازات  أن  وال شك 
أبنائها، إضافة إلى المقاولين الذين يسعون لتعزيز أدائها، ومنحها السمعة 
والمكانة التي تستحقها باعتبارها واحدة من كبريات الشركات في العالم.

مساندة  عمل  فريق  فاز  العام،  هذا  للجائزة  والعشرين  الثانية  النسخة  في 
لعمليات  المساندة  الخدمات  )مجموعة  للتصدير  واالعتمادية  الصيانة 
الرئيس  بجائزة  التميمي،  محمد  يرأسه  الذي  البحرية(،  وعمليات  التصدير 
لتنظيف  استخدمها  جديدة  تقنية  عن  وذلك  الصحة،  فئة  عن  التنفيذي 

الخزانات، سنتطرق إلى تفاصيلها في التحقيق التالي.

قّدمها فريق مساندة الصيانة 
واالعتمادية للتصدير واستحق عنها 

جائزة الرئيس التنفيذي
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تعريف التقنية
ــاندة  ــل مس ــق عم ــا فري ــي قدمه ــة الت التقني

الصيانــة واالعتاديــة للتصديــر هــي تقنيــة 

النفــث املــايئ لتنظيــف الخزانــات، والتــي وّفــر 

مــن خاللهــا الكثــري مــن الوقــت والجهــد، فيــا 

ــالمة  ــة وس ــىل صح ــت ع ــس الوق ــظ بنف حاف

ــني. العامل

تزويــد  يتــم  الكويــت،  نفــط  ففــي رشكــة 

الخزانــات ببطانــة مــن األليــاف الزجاجيــة، 

وعنــد القيــام بأعــال الصيانــة الكــربى، ال بــد 

مــن إزالــة تلــك البطانــة التــي تكــون موجــودة 

فحــص  بهــدف  الخــزان،  قعــر  لــوح  عــىل 

وتقييــم حالــة اللــوح الســفيل، ويف العــادة 

كانــت تتــم إزالــة البطانــة بالطريقــة اليدويــة، 

إىل  املقــاول  عــال  دخــول  تقتــي  التــي 

الخــزان، وإزالتهــا مــن خــالل الطــرق املســتمر 

باســتخدام املطرقــة واإلزميــل.

تواجــه  اليدويــة  اإلزالــة  طريقــة  كانــت 

صعوبــات جّمــة، مثــل كونهــا تحتــاج إىل وقت 

أطــول، وعــدد كبــري مــن العــال )مــن 15 

ــك لداخــل الخــزان فقــط،  ــاًل( وذل إىل 25 عام

إضافــة إىل العديــد مــن العوائــق األخــرى 

ــه فقــد  ــة بالصحــة والســالمة، وعلي ذات الصل

ــايئ – ــث امل ــة »النف ــال تقني ــراً إدخ ــم مؤخ ت

األليــاف  بطانــة  إلزالــة   «  Hydro Jetting

الزجاجيــة الدقيقــة، وقــد متخضــت تجربــة 

الفوائــد،  التقنيــة عــن العديــد مــن  تلــك 

للتنظيــف،  الــالزم  الزمــن  تقليــل  ومنهــا 

ــاء  ــة إىل القض ــال، إضاف ــدد الع ــص ع وتقلي

عــىل مخاطــر الصحــة والســالمة املرتبطــة 

اليدويــة. بالطريقــة 

وصف املشكلة
يتــم تبطــني صهاريــج التخزيــن )النفــط الخــام 

/ امليــاه املصاحبــة للنفــط / امليــاه املالحــة( يف 

ــة عــىل  ــاف الزجاجي الرشكــة بطبقــة مــن األلي

ــات  ــن عملي ــه م ــزان، لحايت ــر الخ ــوح قع ل

ــن  ــن م ــا أمك ــف م ــآكل الداخــيل، والتخفي الت

ــآكل الخارجــي، مــن خــالل توفــري  مشــكلة الت

ــة لســد الثقــوب الصغــرية.  قــوة كافي

ــة  ــات مســح وصيان ــات لعملي وتخضــع الخزان

كــربى عــىل فــرات منتظمــة، وخــالل فــرة 

الزمن  قلّصت  الجديدة  التقنية 
العمال  وعـدد  للتنظيف  الالزم 
الصحة  مشكالت  على  وقضت 

والسالمة

التقليديــة  التنظيـف  عمليــة 
وتحتاج  أشهرًا  تستغـرق  كانـت 
إلى استخدام المطرقة واإلزميل

تعتمـد تقنيـة النفـث المائـي 
بالضغــط  الـمـاء  ضــخ  على 
العالــي لتنظيــف الخزانــات 

وتوفير الوقت والجهد

الصيانــة، يجــب إزالــة بطانة األليــاف الزجاجية 

املوجــودة عــىل اللــوح الخــاص بقعــر الخــزان، 

ــت  ــوح، وكان ــة الل ــم حال بهــدف فحــص وتقيي

ــا  ــا ذكرن ــة ك ــة اليدوي ــا بالطريق ــم إزالته تت

آنفــاً، وال شــك أن هــذه الطريقــة تنطــوي 

عــىل مخاطــر وصعوبــات تتعلــق بالصحــة 

ــا: ــن أبرزه ــالمة، م والس

الفريق الذي فاز بجائزة الرئيس التنفيذي عن املرشوع 



ــري 	  ــب إنجــاز املهمــة وجــود عــدد كب يتطل

العمليــة  تحتــاج  حيــث  العــال،  مــن 

بشــكل عــام مــا بــني 15 و25 عامــاًل اعتاداً 

ــزان. ــم الخ ــىل حج ع

يف الســابق كان يتــم تنفيــذ املهــام املختلفــة 	 

داخــل الخــزان )ضمــن مســاحة ضّيقــة( ويف 

ــام  ــاء والقي ــل االنحن ــة، مث ــات صعب وضعي

يــؤدي إىل شــعور  الطــرق، مــا  بعمليــة 

العاملــني بالتعــب وتعرضهــم لإلصابــات، 

ــل. ــن العم ــرر ع ــب املتك ــايل التغّي وبالت

الحــظ العــال الضوضــاء بصــورة مســتمرة، 	 

ــرية  ــل الكث ــة واإلزمي بسبب رضبات املطرق

داخل الخــزان )ضمــن مســاحة ضّيقــة(، 

األمــر الــذي ميكــن أن يتســبب بالــرر 

ــمع. ــة الس لحاس

تعرض العال لرواسب وغبار بطانة األلياف 	 

الزجاجية / رقائق األلياف الزجاجية الناجمة 

عن عملية الطرق، والتي ميكن أن تؤدي إىل 

مشاكل صحية مزمنة.

احتــال التعــرض لإلصابــة بســبب رضبــات 	 

املطرقــة.

يستغرق نشاط تنظيف الخزان الواحد مدة 	 

أشهر  وأربعة  شهرين  بني  تراوح  طويلة 

بحسب حجم الخزان وطبيعة البطانة.

يف الســابق كان يتوجــب إجــراء عمليــة 	 

تنظيــف الرواســب مــن رمــال وســواها بعــد 

ــص  ــة لفح ــاف الزجاجي ــة األلي ــة بطان إزال

ســطح الخــزان، األمــر الــذي كان يــؤدي إىل 

ــة. ــوث البيئ ــات وتل وجــود النفاي

حــدوث أرضار ميكانيكيــة عــىل لــوح قعــر 	 

الخــزان بســبب تأثــري املطرقــة واإلزميــل.

مبدأ التقنية
تقنيــة النفــث املــايئ هــي طريقــة لضــخ املــاء 

ــل  ــف رط ــن 30 أل ــر م ــايل )أك ــط الع بالضغ

يف البوصــة املربعــة( إلزالــة بطانــة األليــاف 

قعــر  ألــواح  عــىل  املوجــودة  الزجاجيــة 

جدرانهــا. أو  الخزانــات 

تتكــون وحــدة النفــث املــايئ مــن مضخــة 

ــزان(،  ــارج الخ ــا خ ــم إبقاؤه ــاٍل )يت ــط ع ضغ

ويتــم توصيلهــا مبعــدات تنظيــف األســطح 

التــي  العــايل  باســتخدام خراطيــم الضغــط 

تتحــرك داخــل الخــزان.

رأس  مــن  األســطح  تنظيــف  أداة  وتتكــون 

ــورة  ــد ناف ــددة توّل ــات متع ــوي فوه دوار يح

مائيــة عاليــة الرعــة إلزالــة البطانــة مــن 

قعــر الخــزان برعــة عاليــة، فيــا تتــم عمليــة 

ــاً، وال  تشــغيل وحــدة تنظيــف األســطح تلقائي

ــة  ــه حرك ــد لتوجي ــّغل واح ــوى مش ــاج س تحت

املاكينــة، وإجــراء التعديــالت الالزمــة لتشــغيلها 

ــة. ــد الحاج ــا عن أو إيقافه

عملية التطبيق
تـــم تطبيق تقنيــــة النفث املـــايئ يف الخزان 

الخزانــــات  بحظـــرية  الكــائــــن   )TK-25(

الجنوبية، وذلك بواســـطة مقـــاول متخصص 

يف هـــذا النوع مـــن األعال وفـــق التفاصيل 

: لية لتا ا

 	TK-25 :رقم الخزان

 	)STF( املوقع: حظرية الخزانات الجنوبية

تاريخ التطبيق: يوليو 2016	 

املدة: 20 يوماً	 

الزجاجيــة  األليـاف  بطانة  إزالة 
كـانـت تتسبــب بعــدد مــن 
والسالمــة  الصحــة  مشكالت 

والبيئة

الصيـانـــة  مسـانــدة  فريـــق 
في  نجح  للتصديـر  واالعتمادية 
المائي  النفـث  تقنيــة  إدخال 
صيـانـــة  عقــود  كــل  فـي 

الخزانــات

ملحات من عملية تطبيق التقنية

أثناء إجراء عملية النفث املايئ

مضخة ضغط عاٍل
معدات تنظيف األسطح

سطح مبطن    -   سطح أزيلت بطانته
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تقنية النفث املايئالطريقة اليدويةم

تتطلب عدداً كبرياً من العال )من 15 إىل 25 عاماًل( ميضون فرة أطول 1
من العمل 

أقر. حققت  ولفرة  4 عال(  إىل   3( العال  أقل من  تتطلب عدداً 
الطريقة خفضاً وصل إىل 1120 يوم عمل

يعمل العال يف وضعية صعبة تتطلب االنحناء بصورة كبرية ومارسة 2
الطرق، ما يؤدي إىل شعورهم بالتعب وتغيبهم عن العمل

تصميم مريح. حركة اآللة تلقائية، وال يلزم سوى وجود عامل واحد يف 
وضعية الوقوف، لتوجيه حركتها، والقيام بالتعديالت الالزمة، وتشغيلها 

أو إيقافها عند الحاجة

يتعرض كل العال لضوضاء مستمرة، بسبب رضبات املطرقة واإلزميل 3
الكثرية داخل الخزان )يف مكان ضيق(

يتخلص العال من الضوضاء املستمرة. ال يتواجد داخل الخزان سوى 
العامل الذي يشّغل اآللة، والذي يرتدي معدات السالمة املناسبة

تعرض جميع العال داخل الخزان لغبار أو شظايا4
بطانة األلياف الزجاجية 

ال وجود لغبار األلياف الزجاجية عىل اإلطالق بسبب رذاذ املاء الناجم 
عن تشغيل اآللة

يقف العامل بعيداً عن نقطة تأثري نفث املاء، ولذلك يبقى محمياً من 
شظايا األلياف الزجاجية

ال حاجة ملثل هذه العملية يف التقنية الجديدةالتعرض للغبار الناتج عن عملية دفع الجزيئات الكاشطة 5

يف التقنية الجديدة يتم تجنب مثل تلك اإلصاباتاحتال التعرض لإلصابة بسبب رضبات املطرقة واإلزميل6

زيادة كمية النفايات بسبب عملية دفع الجزيئات الكاشطة، والتي يلزم 7
أن تتم بعد إزالة بطانة األلياف الزجاجية بهدف فحص سطح الخزان

ال لزوم للقيام بعملية دفع الجزيئات الكاشطة، ويصبح سطح الخزان 
مالمئاً إلجراء عملية الفحص بعد تنفيذ عملية نفث املاء بصورة مبارشة

تستغرق العملية وقتاً أطول وتحتاج إىل ما بني شهرين وأربعة أشهر، 8
اعتاداً عىل حجم الخزان وطبيعة البطانة فيه

تتقلص  ولذلك  الثلث،  إىل  بالعملية  للقيام  الالزم  الوقت  ينخفض 
األنشطة الالزمة لصيانة الخزان

تحدث أرضار ميكانيكية يف لوح قعر الخزان بسبب التأثري الناجم عن 9
استخدام املطرقة واإلزميل )كا يبدو يف الصورة(

بعد الكشف عىل سطح الخزان، تبني أنه مل تحدث له
أي أرضار ميكانيكية  

الخاصة
الزجاجية  األلياف  بطانة  إزالة  عملية  شّكلت 

كانت  التي  الخزانات  صيانة  أنشطة  أحد 

الصلة  ذات  املشكالت  من  عدد  يف  تتسبب 

بالصحة والسالمة والبيئة، إضافة إىل أنها كانت 

مزايا تقنية النفث املايئ مقارنة بالطريقة اليدوية

تستهلك الكثري من الوقت والجهد من املقاولني 

املتخصصني بصيانة الخزانات.

الصيانة  مساندة  عمل  فريق  جهود  إطار  ويف 

واالعتادية للتصدير املتواصلة لتحسني عمليات 

تنفيذ أنشطة صيانة الخزانات، متت تجربة الكثري 

البدائل، ويف نهاية املطاف نجح الفريق يف  من 

بدياًل  باعتبارها  املايئ،  النفث  تقنية  تطبيق 

مناسباً للطريقة اليدوية، ولها الكثري من املزايا، 

وبذلك أدخل هذه التقنية الجديدة واملفيدة يف 

كافة عقود صيانة الخزانات يف الرشكة.



معرض أحمد الجابر للنفط والغاز 
يستعد لمرحلة جديدة

2016 لم يكن مجرد تاريخ على الرزنامة السنوية، بل كان الحدث بذاته، حيث شهد افتتاح معرض أحمد  17 أكتوبر 
الجابر للنفط والغاز، والذي يمكن وصفه بجوهرة المعالم التثقيفية والتفاعلية في الكويت والمنطقة.

كافيًا  كان  القديم  المعرض  إن  إذ  تاريخ،  عرض  أو  قصة  سرد  لمجرد  نوعه  من  الفريد  الَمعلم  هذا  الشركة  تبِن  لم 
خلف  تكمن  التي  الرسالة  إيصال  كيفية  في  تمثل  القصد  لكن  السياق،  هذا  في  وأكثر  مهامه  أدى  وقد  لذلك، 
الجميع  لدى  يرّسخ  بما  والتاريخ،  القصة  الجديد  المعرض  هذا  بها  يقدم  التي  والرائدة  المبتكرة  والطريقة  القصة، 
الفكرة األساسية التي تتمثل في التعرّف على أهمية النفط والغاز، ليس كسلعة استهالكية فحسب، بل كمادة 

ضرورية لحياتنا وفي عدة مجاالت.

وهي  جديدة،  لمرحلة  حاليًا  يتحضر  الذي  المعلم  لهذا  بالنسبة  حافلة  كانت  سنوات  ثالث  مرت  اليوم،  ذلك  ومنذ 
فتح أبوابه للجمهور األوسع الذي تسعى الشركة الستقطابه من خالل التواصل مع العديد من الجهات الحكومية 

بعد ثالث سنوات على إنشائه شّكل خاللها ِقبلة ألبرز 
الزائرين والفعاليات

الجميع،  على  الفائدة  تعميم  بهدف  الكويت،  في  والتربوية 
وإليصال المعلومة الصحيحة والمفيدة لهم.

التي  الثالث  السنوات  فترة  إلى  سنتطرق  التالي،  التحقيق  في 
يمكن اعتبارها مرحلة استعدادية، كما سنعيد التعريف بالمعرض 

من خالل تقديم شرح موجز عنه.  
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ِقبلة محلية ودولية
ــر  ــد الجاب ــرض أحم ــجل مع ــه، س ــذ افتتاح من

ــات  ــادي وب ــري اعتي ــاطاً غ ــاز نش ــط والغ للنف

قبلــة للزائريــن مــن الكويــت وخارجهــا، حيــث 

ــات واملؤمتــرات  ــه تزدحــم باالجتاع إن أجندت

التــي  تلــك  ســواء  الفعاليــات،  ومختلــف 

تنظمهــا الرشكــة أو جهــات أخــرى.

بـــارزة، منها  واســـتقبل املعرض شـــخصيات 

ســـفراء ومســـؤولون يف عـــدة دول، فضـــاًل 

عـــن رجـــال أعـــال ورشكات مـــن مختلف 

ومـــدارس وجامعـــات، وجهات  القطاعـــات 

متنوعة. حكوميـــة 

من  املعرض  زارت  التي  الشخصيات  أبرز  ومن 

داتو  املاليزي  الربملان  رئيس  الكويت،  خارج 

واملستشار  يوسف،  محمد  بن  عارف  محمد 

الثقايف يف حكومة ديب سعادة جال بن حويرب، 

هويش  مدينة  وحاكم  الشعبية  اللجنة  ورئيس 

منه الفيتنامية نغوين ثان فونغ.

ــإن املعــرض يحتضــن  ــات، ف وبالنســبة للفعالي

أكــر مــن 150 فعاليــة، إضافــة إىل  ســنوياً 

الزيــارات، مــا يظهــر حجــم العمــل الكبــري 

والذيــن  فيــه،  العاملــون  بــه  يقــوم  الــذي 

يتمّيــزون مبســتوى رفيــع ســمح لهــم بالتعامــل 

مــع هــذا الكــم الكبــري مــن األنشــطة، وقدمــوا 

أداًء عــايل االحــراف واملهنيــة، وقــد ســاعدهم 

يف ذلــك مــا بذلتــه الرشكــة ملنحهــم كل فــرص 

التطويــر التــي أهلتهــم ملجــاراة نظرائهــم يف أي 

ــي.  ــي وعامل ــايف إقليم ــياحي أو ثق ــم س معل

مرحلة مقبلة
ــاً يتحــر املعــرض ليفتــح أبوابــه بشــكل  حالي

أوســع لكافــة الزائريــن والوفــود املختلفــة، 

وهــو جاهــز متامــاً لهــذه املهمــة التــي أنشــئ 

أساســاً ألدائهــا، يف وقــت بــدأ القامئــون عليــه يف 

مجموعــة العالقــات العامــة واإلعــالم مبراســلة 

أجــل  الكويــت، مــن  الجهــات يف  مختلــف 

ــاص،  ــكل خ ــة بش ــارات الطالبي ــيق للزي التنس

لــي يكــون املعــرض بذلــك قــد اســتكمل 

دوره ووضــع نفســه عــىل الخريطــة الســياحية 

ــريب. ــج الع ــة الخلي ــة ملنطق الثقافي

وظيفة أساسية
يشــغل  األساســية،  وظيفتــه  إىل  بالعــودة 

يف  غايــة  وظيفــة  الجابــر  أحمــد  معــرض 

الكويــت،  نفــط  لرشكــة  بالنســبة  األهميــة 

للــزوار  األول  االنطبــاع  خلــق  يف  تتمثــل 

ــني، والطــالب مــن املؤسســات  والوفــود الدولي

ــو  ــايل فه ــت، وبالت ــة يف الكوي ــة والخاص العام

ــاع  ــك االنطب ــي ذل ــي يعط ــاً ل ــئ خصوص أنش

األول بعنايــة كبــرية، مــع إيــالء اهتــام شــديد 

ــى،  ــم املعــاري للمبن ــل، مــن التصمي للتفاصي

إىل نوعيــة املعــارض املختلفــة داخلــه.

ــف  ــف خل ــي تق ــية الت ــرة األساس ــا أن الفك ك

ــزوار مــن الذهــاب  ــل بتمكــني ال املعــرض، تتمث

يف رحلــة عــرب عــامل النفــط والغــاز، تغطــي كافــة 

املعلومــات الهامــة املتعلقــة بتلــك الصناعــة، من 

النظريــات الجيوفيزيائيــة املتعلقــة بتشــكيل 

ــت. ــاز، إىل اكتشــافها يف الكوي النفــط والغ

ــن  ــة م ــىل صدف ــرض ع ــم املع ــد تصمي ويعتم

بحريــاً  حيوانــاً  متثــل  املتحجــر  األمونيــت 

ــون ســنة،  ــل نحــو 120 ملي ــاش قب منقرضــاً ع

من إحدى الفعاليات التي استضافها املعرض



حيــث يعتقــد العلــاء أن األمونيــت وغــريه 

مــن الحيوانــات البحريــة التــي عاشــت يف 

تكويــن  يف  ســاهمت  قــد  العــر،  نفــس 

اليــوم. املوجــودة  النفطيــة  االحتياطيــات 

رؤية ومهمة
يهــدف معــرض أحمــد الجابــر للنفــط والغــاز 

ــدى  ــم واســع حــول م ــق فه ــه إىل خل يف رؤيت

أساســياً  يعتــرب  مثــني  كمــورد  النفــط  قــوة 

بالنســبة لحياتنــا وطريقــة عيشــنا.

أمــا مهمتــه، فتركــز يف تشــكيل متحــف وطنــي 

ــة  ــم تجرب ــىل تقدي ــل ع ــاز يعم ــط والغ للنف

ــىل  ــا ع ــن خالله ــون م ــزوار يطلع ــة لل تعليمي

ــن  ــع م ــت ترف ــس الوق ــط، ويف نف ــة النف قص

الهائــل  اإليجــايب  بالــدور  وعيهــم  مســتوى 

ــت. ــرية الكوي ــط يف مس للنف

ومــن األهــداف التــي يســعى املعــرض إىل 

تحقيقها:         

ــة 	  ــة النفطي ــدر األويل للربي ــون املص أن يك

ــت. يف الكوي

دمــج الربيــة النفطيــة يف املناهج املدرســية 	 

الوطنية.

ــروري 	  ــن ال ــاً »م ــاً وطني ــكل رصح أن يش

ــت. ــاهدته« يف الكوي مش

أن يقــوم بــدور مركــز تعليمــي وطنــي، عــرب 	 

توفــري املنشــآت والخدمــات التعليمية.

الســتضافة 	  املفضــل  املركــز  يصبــح  أن 

النفطيــة.  واملعــارض  املؤمتــرات 

تنمية وحداثة
لعبــت رشكــة نفــط الكويــت عــرب التاريــخ 

أحــد أهــم األدوار يف تنميــة الكويــت الحديثــة، 

ــك عــرب  ــه املعــرض أيضــاً، وذل ــا يفعل وهــذا م

ــرد  ــه ل ــد يؤهل ــع فري ــه يف وض ــيخ نفس ترس

قصــة النفــط، وبالتــايل قصــة رشكــة نفــط 

الكويــت ودولــة الكويــت للــزوار الدوليــني 

والطــالب املحليــني.

وبنــاء عليــه، يوفــر موظفــو الرشكــة العاملــون 

يف املعــرض تفســرياً مســتنرياً ومبنيــاً بعنايــة 

حــول تاريــخ الكويــت، مبــا يســلط الضــوء عــىل 

عالقــة البــالد بصناعــة النفــط، حيــث تحــرص 

الرشكــة عــىل أن يعــود زوار املعــرض مــن 

جولتهــم بفهــم راســخ للقيــم التي تســتند إليها 

الضيافــة الكويتيــة، وكذلــك ملختلــف الجوانــب 

املتعلقــة بإنتــاج النفــط، والــدور املهــم الــذي 

ــا. ــة يف حياتن ــه املشــتقات النفطي تلعب

مسؤولية نفط الكويت 
مهــًا  دوراً  الكويــت  نفــط  رشكــة  تلعــب 

الجهــات  مــن  واحــدة  بصفتهــا  للغايــة 

الرئيســية للطاقــة يف العــامل، ومــن هنــا، فإنهــا 

تعــي مســؤولياتها تجــاه العديــد مــن العمــالء 

الدوليــني الذيــن تخدمهــم، وتســعى ألن تبقــى 

ــه.  ــاد علي ــن االعت ــه ميك ــاً ب ــورداً موثوق م

ويف هــذا اإلطــار، يحقــق املعــرض تلــك القيــم 

ــرف  ــا ُيع ــرس م ــعى إىل غ ــؤوليات، ويس واملس

بالتعليــم اإلبداعــي ودمــج الربيــة النفطيــة يف 

املناهــج الدراســية الوطنيــة، فضــاًل عــن اتبــاع 

ــالل  ــن خ ــكاراً، م ــر ابت ــة أك ــات تعليمي سياس

الركيــز عــىل التعليــم الرفيهــي وتوفــري تجربــة 

ال تنــى، باإلضافــة إىل خلــق منصــة احرافيــة 

ــتضافة  ــل الس ــبكات التواص ــرص لش ــر الف توف

املؤمتــرات واملعــارض الدوليــة، خاصــة املتعلقــة 

ــة. ــات النفطي بالصناع

الرئيســية  األهــداف  ضمــن  مــن  أن  كــا 

للمعــرض، والتــي متــت مراعاتهــا يف تصميمــه، 

إضافــة اللمســة التاريخيــة والوطنيــة التــي 

مــن شــأنها أن تجعــل منــه رصحــاً وطنيــاً مــن 

ــا  ــو م ــت، وه ــاهدته يف الكوي ــروري مش ال

يعــزز مفهومــاً جديــداً يركــز عــىل جــذب زوار 

الكويــت إىل املعــرض باعتبــاره معلــًا حضاريــا 

يوثــق عراقــة الصناعــة النفطيــة التــي تشــتهر 

ــت.  ــا الكوي به

التعليم الرتفيهي
ــاز  ــط والغ ــر للنف ــد الجاب ــرض أحم ــد مع وُيع

الكويــت  الرئيــي واألول يف  املوقــع  مبثابــة 

عــىل  الحصــول  خاللــه  مــن  ميكــن  الــذي 

ــة تشــّكل واكتشــاف  ــق بكيفي معلومــات تتعل

ــم  ــث ت ــاز، حي ــط والغ ــر النف ــاج وتصدي وإنت

تجهيــز املنشــأة الواســعة مبــا يؤهلهــا للتعامــل 

ــن  ــك م ــن، وذل ــالب الزائري ــوالت الط ــع ج م

خــالل فريــق مــن املوظفــني الذيــن هــم عــىل 

أتــم االســتعداد ملســاعدة الــزوار واإلجابــة عــن 

ــاج النفــط. ــة إنت ــدور حــول عملي أي أســئلة ت

ــداد املعــرض  ــم إع ــدف، ت ــق هــذا اله ولتحقي

ليكــون موطنــاً لعــدد مــن املميــزات التعليميــة 

األخــرى، حيــث إنــه يضــم قاعــة للمحــارضات 

التعليميــة والعــروض التقدمييــة، كــا يحتــوي 

عــىل مــرح لعــرض األفــالم التعليميــة.

رحلة عامل النفط 
ــول  ــة ح ــة التعليمي ــذه التجرب ــالل ه ــن خ م

قصــة النفــط، ســيجول الــزوار يف 9 مواقــع تبدأ 

ــة  ــل تجرب ــذي ميث ــي« ال ــن »املدخــل الرئي م

ــه، وتنتهــي مبوقــع »مســتقبلكم«. بحــد ذات

ــاعة  ــارب الس ــا يق ــة م ــذه الجول ــتغرق ه تس

ونصــف الســاعة يف تجربــة فريــدة مــن نوعهــا، 

ــة  ــة النفطي ــامل الصناع ــر إىل ع ــب الزائ تصطح

ــري مــن املعلومــات القّيمــة: ــي بالكث الغن

املنطقــة األوىل »تجربــة الدخــول«: يتــم يف 

ــزوار وتســجيلهم،  ــة الرحيــب بال هــذه التجرب

كــا أنــه يف الوقــت ذاتــه يتــم عــرض مشــاهد 

النفــط يف الكويــت بتقنيــات  عــن صناعــة 

بانوراميــة  شاشــة  وعــىل  حديثــة  مرئيــة 

ضخمــة تجعــل الزائــر يعيــش تجربــة التواجــد 

يف الحقــول ومناطــق العمليــات، إىل درجــة 

أن غالبيــة مــن زاروا املعــرض وقفــوا هنــاك 

ــة. ــك الشاش ــا تعرضــه تل ــني مب ــق معجب لدقائ

املنطقــة الثانيــة »أصــل النفــط«: ويف هــذه 

القاعــة يتــم الركيــز عــىل تكــّون النفــط، مــع 

ــات  ــر إىل مجس ــزوار للنظ ــة لل ــة الفرص إتاح

وأشــكال دقيقــة للكائنــات التــي ســاهمت 

ــة لهــذه  ــزة املركزي ــا املي ــن النفــط. أم يف تكوي

املنطقــة، فهــي وجــود هــرم يظهــر عرضــاً ثــاليث 

األبعــاد للبالنكتــون، فضــاًل عــن جــدول زمنــي 

وشاشــة تفاعليــة لحركــة الصفيحــات العمالقــة 

ــي تشــكل ســطح األرض. الت

املنطقــة الثالثــة »االستكشــاف«: وهــذا القســم 

ــة البحــث عــن  يتحــدث بالتفصيــل عــن عملي

النفــط، وفــق أحــدث التقنيــات التعليميــة 

واملجســات الخاصــة بوســائل الحفــر وغريهــا، 

وهنــا ميكــن للــزوار أن يختــربوا األمــر مــن 
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خــالل أدوات تفاعليــة مميــزة، حيــث إن هناك 

لوحــة رســومية تصــف األيــام األوىل للنفــط 

يف الــرشق األوســط، وجــدوالً زمنيــاً يــرشح 

نفــط  رشكــة  تاريــخ  يف  الهامــة  اللحظــات 

الكويــت، مــع خريطــة تفاعليــة للتنقيــب عــن 

النفــط والجيولوجيــا يف الكويــت.

املنطقــة الرابعــة »قاعــة املشــاهدة«: تتضمــن 

االطــالع عــىل مرافــق ومنشــآت النفــط التابعــة 

بتاريــخ  الكويــت، واالحتفــاء  نفــط  لرشكــة 

ــن  ــات م ــرض مقتطف ــالل ع ــن خ ــة، م الرشك

ــا.  ــرت به ــي م ــة الت ــود الزمني ــف العق مختل

هنــاك أيضــاً واجهــة عــرض منحنيــة كبــرية 

ــاز  ــىل جه ــقاط وع ــزة اإلس ــىل أجه ــوي ع تحت

الفعليــة  املناظــر  بتجربــة  للــزوار  يســمح 

واالفراضيــة ملعــرض الصــور ذات البانورامــا 

360 درجــة لحقــول النفــط ومنشــآته.

إىل  االســتخراج  »مــن  الخامســة  املنطقــة 

ــر«: يتضمــن هــذا الجــزء مــن املعــرض  التكري

ــب املرتبطــة  ــة الجوان رشحــاً مفصــاًل عــن كاف

برحلــة النفــط، منــذ اســتخراجه وحتــى مرحلــة 

التكريــر، وذلــك بأســلوب علمــي مبســط يبــني 

ــث  ــح، حي ــة والتوضي ــات بالتجرب ــك العملي تل

أعمــدة  ألربعــة  املنطقــة منوذجــاً  تتضمــن 

لــكل منهــا جهــاز عــرض مرفــق يظهــر تسلســل 

الحفــر. كــا أن هنــاك ثــالث حاويــات مختومة 

قامئــة بذاتهــا، تســمح للــزوار بتحريــك النفــط 

ــة اللزوجــة. ــاز املختلف ــات الغ وتكثف

يوضــح  »املنتجــات«:  السادســة  املنطقــة 

ــط يف  ــة النف ــن املعــرض أهمي هــذا القســم م

حياتنــا، ومــا تحققــه املنتجــات البروليــة مــن 

تحريــك لعجلــة اإلنتــاج واالقتصــاد يف مختلــف 

الطاقــة  لتوليــد  ُتســتخدم  فهــي  املجــاالت، 

عــدة  يف  موجــودة  أنهــا  كــا  الكهربائيــة، 

ــاً  ــتخدمها يومي ــى نس ــد وال تح ــياء ال تع أش

ــن  ــة، وم ــة الرياضي ــبريين إىل األحذي ــن األس م

األســمدة إىل العطــور، وكذلــك مــن وقــود 

الســيارات إىل وقــود الطائــرات. وتضــم املنطقة 

عرضــاً عمليــاً لتحميــل ناقلــة يف عوامــة هادئــة 

ــط. ــرب النف ــع ت ــل م والتعام

املنطقــة الســابعة »فريــق اإلطفــاء«: يعــد 

ــن  ــت م ــط الكوي ــة نف ــاء يف رشك ــق اإلطف فري

أفضــل الفــرق عــىل مســتوى العــامل، فهــو 

يتمتــع بســنوات طويلــة مــن الخــربة، مــا 

ــق أو  ــتجابة ألي حري ــىل االس ــادراً ع ــه ق جعل

ــاءت  ــه ج ــم أن خربت ــع، واأله ــد يق ــادث ق ح

مــن رحــم املعانــاة التــي عاشــتها البــالد عقــب 

ــي  ــار ه ــق لآلب ــن حرائ ــه م ــا خلف ــزو وم الغ

األضخــم يف العــامل.

هــذا  اإلطفــاء«:  »أبطــال  الثامنــة  املنطقــة 

ــم  ــم تخصيصــه لتكري ــرض ت ــن املع القســم م

شــجاعة وتصميــم فــرق اإلطفــاء التــي واجهــت 

الحرائــق املدمــرة لآلبــار النفطيــة بعــد الغــزو 

ــث  ــام 1991، حي ــت يف ع ــىل الكوي الغاشــم ع

يقــدم هــذا القســم مــن املعــرض فيلــًا وثائقيا 

ــة  ــرات البري ــدث املؤث ــه أح ــُتخدمت في اس

والصوتيــة لتوثيــق عمليــة إطفــاء اآلبــار التــي 

أرشف عليهــا 27 فريقــاً اســتمروا يف العمــل 

ــي اندلعــت يف  ــق الت ــاء الحرائ املتواصــل إلطف

ــازاً  ــت إنج ــة، وكان ــر نفطي ــن 700 ب ــر م أك

ــه. ــرياً  يف حين كب

تختتــم  »مســتقبلكم«:  التاســعة  املنطقــة 

الرحلــة املمتعــة بهــذه املنطقــة التــي تــربز مــا 

ــة  ــة يف تنمي ــة النفطي ــه الصناع ــن أن تلعب ميك

ــدى  ــزال إح ــت وال ت ــا كان ــت، باعتباره الكوي

أهــم الصناعــات العامليــة التــي لهــا األثــر 

ــاج.  ــة اإلنت ــك عجل ــري يف تحري الكب

خدمات مساندة
حرصــت رشكــة نفــط الكويــت عــىل توفــري 

كافــة املرافــق والخدمــات املســاندة للمعــرض، 

حيــث يتضمــن قاعــة مؤمتــرات بســعة تصل إىل 

100 شــخص، تــم تجهيزهــا وتزويدهــا بأحــدث 

عــن  فضــاًل  والبريــة،  الســمعية  الوســائل 

ــتيعابية 200  ــعته االس ــغ س ــذي تبل ــرح ال امل

ــة  ــرات وصال ــز للمؤمت ــب مرك ــريس، إىل جان ك

كبــار الــزوار التــي تــم تخصيصهــا الجتاعــات 

مبدخــل  مــزودة  وهــي  الشــخصيات،  كبــار 

ــة.  ــود املختلف ــتقبال الوف ــز الس ــاص وممي خ

ــق، يقــدم  ــك الخدمــات واملراف ــب تل وإىل جان

املعــرض متجــراً للهدايــا حتــى يتســنى للــزوار 

ــق  ــي توث ــة الت ــواد التذكاري ــىل امل الحصــول ع

ــال  ــط وأع ــة بالنف ــدة املتعلق ــم الفري رحلته

ــة.  الرشك

التخطيط للزيارة
للنفـــط  الجابـــر  أحمـــد  معـــرض  يقـــدم 

لألفراد  مرشـــدين  بصحبـــة  جـــوالت  والغاز 

واملجموعـــات باللغة العربيـــة أو اإلنجليزية 

الـــزوار. رغبة  حســـب 

ــه  ــح أبواب ــرض يفت ــل، فاملع ــد العم ــا مواعي أم

طــوال أيــام األســبوع مــن الســاعة الثامنــة 

ــاًء. ــة مس ــى الخامس ــاً وحت صباح

ــق املعــرض ســهلة االســتخدام  ــع مراف إن جمي

للذيــن يســتعينون بالكــرايس املتحركــة، حيــث 

إنــه تــم تصميمــه خصوصــاً ليســتوعب الــزوار 

مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.

رشح تقدمه إحدى املوظفات يف املعرض



قانون التقاعد المبّكر الجديد
تسعى شركة نفط الكويت بشكل دائم لنشر التوعية بكل ما يهم العاملين فيها والمجتمع المحيط بها، وذلك 

لتعميم الفائدة على الجميع وفي مختلف األمور والمسائل ذات األهمية.

كل  على  مطلعين  فيها  العاملون  يكون  أن  على  الشركة  تحرص  التي  الوظيفية  القضايا  المسائل،  تلك  ومن 
تفاصيلها، ومنها موضوع التقاعد بعد سنوات العمل الطويلة.

وفي هذا السياق، أقامت الشركة مؤخرًا فعالية رئيسية هدفت من خاللها لشرح كافة بنود وشروط قانون التقاعد 
المبكر الذي تم إقراره حديثًا، حيث نظمت ندوة تعريفية على مدى يوم عمل كامل، أتبعتها بإقامة ركن خاص على 
مدى يومين داخل مجمع المكاتب، تواجد فيه ممثلو مؤسسة التأمينات االجتماعية، وهدفت من خالله إلى تقديم 

شرٍح واٍف ألي عامل يرغب في ذلك.

أردنا بدورنا أن نساهم في هذا األمر، من خالل التطرق إلى  وألن الغاية األساسية هي إيصال المعلومة والمعرفة، 
القانون  حول  والتفاصيل  المعلومات  من  المزيد  عرض  عبر  وكذلك  الشركة،  نظمتها  التي  الفعالية  في  جرى  ما 

المذكور، وهو ما ستتضمنه السطور التالية في إطار هذا التحقيق.

نفط الكويت حرصت
على توضيح جميع بنوده وشروطه للعاملين فيها
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فعالية رئيسية
ــؤون  ــذي للش ــس التنفي ــب الرئي ــور نائ بحض

ــن مؤسســة  ــد م ــر، ووف ــي العام ــة ق اإلداري

ــر  ــب املدي ــة برئاســة نائ ــات االجتاعي التأمين

العــام للشــؤون التأمينيــة خالــد الفضالــة، 

نّظــم فريــق عمــل التعويضــات، بالتعــاون مــع 

فريــق عمــل املــوارد البرشيــة )جنــوب ورشق 

ــد  ــون التقاع ــة بقان ــدوة تعريفي ــت(، ن الكوي

املبّكــر الجديــد، وذلــك يف مــرح معــرض 

ــاز. ــط والغ ــر للنف ــد الجاب أحم

مديــري  مــن  كبــري  عــدد  النــدوة  حــر 

املجموعــات ورؤســاء فــرق العمــل يف الرشكــة، 

واســتهلها نائــب الرئيــس التنفيــذي بكلمــة 

أشــاد فيهــا بالتعــاون مــع مؤسســة التأمينــات 

وجهــود القامئــني عــىل تنظيــم النــدوة، يف 

حــني ألقــى خالــد الفضالــة كلمــة شــكر فيهــا 

نفــط الكويــت عــىل الدعــوة، مؤكــداً اســتمرار 

ــني.  ــني الجانب ــاون ب التع

مــن جهتــه، قــدم فهــد العازمــي مــن مؤسســة 

التأمينــات عرضــاً تفصيليــاً حــول القانــون، 

ــة عــىل الحــاالت  ــن األمثل ــري م ــه الكث أورد في

ــر. ــد املبك ــة للتقاع املختلف

وعقـــب انتهـــاء النـــدوة، قام أعضـــاء وفد 

مؤسســـة التأمينات بجولـــة يف معرض أحمد 

الجابـــر للنفـــط والغـــاز، رافقهـــم فيها إىل 

جانـــب العامر، مديـــر مجموعـــة العالقات 

العامــــة واإلعالم يف الرشكـــة محمد البري.

وأقـامــــت مجموعــــة املـــوارد البرشيــــة، 

وبالتعاون مـــع فريق عمل املـــوارد البرشية 

ملمثيل  خاصاً  ركنـــاً  الكويت(،  )جنوب ورشق 

االجتاعية، وذلك داخل  التأمينات  مؤسســـة 

مبنـــى 4 ضمن مجمـــع مكاتـــب الرشكة يف 

األحمدي، وعـــىل مدى يومي عمـــل كاملني، 

للرد عىل جميـــع االستفســـارات فيا يتعلق 

التقاعـــد املبكر الجديـــد وملزيد من  بقانون 

إيصـــال املعلومة وإفـــادة العاملني يف الرشكة 

وتزويدهـــم بكافة املعلومـــات التي يرغبون 

يف الحصـــول عليها.

نبذة تاريخية
ــات  ــة املعاش ــق أنظم ــت بتطبي ــدأت الكوي ب

التقاعديــة يف األول مــن ينايــر عــام 1955، 

وذلــك ضمــن نظــام املوظفــني والتقاعــد يف 

الحكومــة، ثــم صــدر أول قانــون مســتقل 

للمعاشــات باملرســوم بقانــون رقــم )3( لســنة 

مــن  األول  يف  تطبيقــه  بــدأ  والــذي   ،1960

ــي  ــمل موظف ــام، وش ــس الع ــن نف ــل م أبري

ــه  ــكريني، ليتبع ــني وعس ــن مدني ــة م الحكوم

قانــون مســتقل ملعاشــات ومكافــآت التقاعــد 

للعســكريني، صــدر باملرســوم بقانــون رقــم 

نـــدوة  نّظمـــت  الشـــركة 

تعريفيـــة بالقانـــون بحضور 

نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 

اإلداريـــة للشـــؤون 

نفـــط الكويت أقامـــت ركنًا 

مؤسســـة  لممثلي  خاصـــًا 

داخل  االجتماعية  التأمينـــات 

مجمـــع المكاتـــب للرد على 

العامليــــن استفسارات 

بتطبيـــق  بـــدأت  الكويـــت 

التقاعدية  المعاشـــات  أنظمة 

في األول مـــن يناير عام 1955

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية يسلم الفضالة درعاً تذكارية

)27( لســنة 1961، وبــدأ تطبيقــه يف 6 ســبتمرب 

.1961

مل يكــن هنــاك يف الســابق نظــام متكامــل 

للتأمينــات االجتاعيــة، حيــث كانــت مختلــف 

األنظمــة تتنــاول جانبــاً محــدوداً منهــا يغطــي 

الحكومــة  العاملــني يف  فئــات معّينــة مــن 

واملعّينــني عــىل وظائــف دامئــة، والعســكريني.



للتأمينـــات  متكامـــل  قانـــون  أول  أن  إال 

االجتاعية صـــدر يف األول مـــن أكتوبر عام 

1976، وذلـــك باألمـــر األمـــريي بقانون رقم 

)61(، وأنشـــئت مبوجبـــه املؤسســـة العامة 

للتأمينـــات االجتاعية لتتـــوىل تطبيق النظام 

الشيخوخة،  تأمني  يشـــمل  والذي  به،  الصادر 

والعجـــز، واملرض، والوفـــاة للعاملني املدنيني 

األهيل  والقطاعـــني  الحكومـــي  القطـــاع  يف 

والعجـــز  الشـــيخوخة  وتأمـــني  والنفطـــي، 

واملـــرض لغـــري العاملـــني لـــدى الغـــري من 

يف  ومـــن  الخـــاص  لحســـابهم  املشـــتغلني 

حكمهـــم، وتأمـــني إصابـــات العمل.

وبــدأ العمــل فعليــاً يف النظــام املذكــور أعــاله 

ــل  ــت تأج ــر 1977، يف وق ــن أكتوب يف األول م

ــك  ــني، وكذل ــري العامل ــىل غ ــني ع ــذ التأم تنفي

تســتكمل  حتــى  العمــل  إصابــات  تأمــني 

ــا. ــة لتنفيذه ــتعدادات الالزم ــة االس املؤسس

يف غضــون ذلــك، بــدأ يف األول مــن مــارس 

والعجــز  الشــيخوخة  تأمــني  تطبيــق   1981

واملــرض والوفــاة عــىل غــري العاملــني لــدى 

الغــري مــن املشــتغلني لحســابهم الخــاص ومــن 

ــاً ملــدة ال تتجــاوز  يف حكمهــم، وذلــك اختياري

خمــس ســنوات، قبــل أن يصبــح هــذا التأمــني 

إلزاميــاً بعــد مــي خمــس ســنوات كاملــة، أي 

ــارس 1986. ــن م يف األول م

وقـــد ُعهد إىل املؤسســـة العامـــة للتأمينات 

االجتاعيـــة تطبيق هـــذا القانـــون، وبذلك 

تطبيـــق  تتـــوىل  التـــي  الجهـــة  توحـــدت 

التأمينـــات االجتاعيـــة يف الكويـــت.

تطور الحقوق
ــنة 1988  ــم )11( لس ــون رق ــدر القان ــا ص ك

بتطبيــق نظــام التأمينــات االجتاعيــة اختياريــاً 

عــىل الكويتيــني العاملــني لــدى صاحــب عمــل 

ــة  ــات االجتاعي ــون التأمين غــري مخاطــب بقان

ــه يف  ــدأ تطبيق ــا، وب ــت وخارجه ــل الكوي داخ

ــم  ــون رق ــدور القان ــاله ص ــر 1988، ت 1 أكتوب

)128( لســنة 1992 بنظــام التأمــني التكميــيل، 

ــام 1995،  ــه ع ــيل ب ــل الفع ــدأ العم ــذي ب وال

الســابق  التأمينــات  أنظمــة  اعتــرب  حيــث 

بيانهــا – مدنيــة كانــت أو عســكرية – أنظمــة 

الــذي  التكميــيل  النظــام  يكملهــا  أساســية 

يغطــي عنــارص املرتــب التــي ال تدخــل يف 

مفهــوم املرتــب بالتأمــني األســايس وُيقــرر عنهــا 

معــاش يحســب وفقــاً لقواعــد خاصــة، يضــاف 

ــه.  ــزءاً من ــرب ج ــدي ويعت ــاش التقاع إىل املع

ويف عــام 2001، صــدر القانــون رقــم )25(، 

ــادة  ــدوق لزي ــم إنشــاء صن ــه ت ــذي مبوجب وال

املعاشــات التقاعديــة بصــورة دوريــة للعاملــني 

بأحــكام قانــون التأمينــات االجتاعيــة وقانــون 

معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريني، ثــم 

ــون رقــم )44( لســنة 2007 بشــأن مــدة  القان

مجلــس  دول  ملواطنــي  التأمينيــة  الحايــة 

ــم  ــري دوله ــني يف غ ــي العامل ــاون الخليج التع

ــس. ــة عضــو يف املجل ــأي دول ب

رقــم  القانــون  صــدر   ،2013 أبريــل   14 ويف 

)101( بشــأن التأمــني ضــد البطالــة للعاملــني يف 

القطاعــني األهــيل والنفطــي فقــط، بينــا يف 23 

يوليــو 2014، صــدر القانــون رقــم )110( مقــرراً 

مكافــأة ماليــة للعاملــني الخاضعــني لــه يف كافــة 

الخــاص،  لحســابهم  والعاملــني  القطاعــات، 

وذلــك بهــدف التخفيــف مــن أعبــاء املواطنــني 

عنــد تقاعدهــم، وتوفــري الحيــاة الكرميــة لهــم، 

ــة واملســاواة بينهــم.         وتحقيــق العدال

رشح القانون الجديد
بنـــاء عىل القانـــون رقم )10( لســـنة 2019، 

والـــذي قـــى بتعديـــل قانـــون التأمينات 

االجتاعيـــة مـــن حيـــث نظـــام التقاعـــد 

للتأمينات  العامـــة  املؤسســـة  أعلنت  املبكر، 

االجتمــــاعية حـــــاالت استحــــقاق املعاش 

التقاعدي، حيـــث بات يحـــق للمؤّمن عليه 

جانب من الحضور خالل الندوة 

مندوبو مؤسسة التأمينات االجتاعية أمام الجناح الذي أقيم يف مكاتب الرشكة
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الـــذي لديـــه 30 ســـنة خدمة فعليـــة قبل 

تاريـــخ األول مـــن ينايـــر 2020، أن يتقاعد 

التقاعدي، مع  ومن دون تخفيـــض ملعاشـــه 

االحتفاظ بهـــذا الحق أيـــاً كان تاريخ انتهاء 

الخدمة، فيـــا يحق للمؤّمن عليـــه الذي مل 

يبلغ الســـن املطلوبة )54 عامـــاً حتى 2019، 

و55 عامـــاً بـــدءاً من 2020( ومبـــا ال يتجاوز 

خمس ســـنوات ومل يتـــم 30 ســـنة خدمة، 

التقاعـــد بناء عـــىل طلبه، عـــىل أن يخّفض 

املعـــاش بواقـــع اثنـــني باملئة عن كل ســـنة 

قبل بلـــوغ الســـن املطلوبة.

أمــا بالنســبة للنســاء، فيحــق للمؤّمــن عليهــا 

فعليــة  خدمــة  مــدة  ســنة   25 لديهــا  التــي 

قبــل 2020 أن تتقاعــد دون تخفيــض ملعاشــها 

ــاً كان  ــذا الحــق أي ــاظ به ــع االحتف التقاعــدي، م

تاريــخ انتهــاء الخدمــة بعــد التاريــخ املشــار إليــه.

كــا يجــوز للمؤّمــن عليهــا التــي مل تبلــغ 

خمــس  يتجــاوز  ال  ومبــا  املطلوبــة  الســن 

خدمــة،  مــدة  ســنة   25 تتــم  ومل  ســنوات 

التقاعــد بنــاء عــىل طلبهــا، فيــا يتــم تخفيــض 

ــة عــن كل ســنة  ــع خمســة باملئ املعــاش بواق

ــنة.    ــو 50 س ــة وه ــن املطلوب ــوغ الس ــل بل قب

ويجــوز لصاحــب املعــاش التقاعــدي وملــرة 

ــب رصف  ــدم بطل ــر، التق ــول العم ــدة ط واح

ــم  ــىل أن يت ــاً، ع ــة مقدم ــات تقاعدي 7 معاش

الســداد بواقــع ربــع املعــاش وملــدة 28 شــهراً.

أمــا حــاالت اســتحقاق املعــاش التقاعــدي، 

ــايل: ــي كالت فه

القطــاع  يف  عليــه  املؤّمــن  خدمــة  انتهــاء 

الحكومــي أو يف الــرشكات اململوكــة للدولــة 

ــة  ــازة املرضي ــتنفاد اإلج ــبب اس ــل بس بالكام

ــة  ــة الالزم ــة الصحي ــع باللياق ــد يتمت أو مل يع

للخدمــة، ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة مجلــس اإلدارة، إضافــة جهــات أخــرى 

إىل الجهــات املحــددة.

انتهـــاء خدمة املؤّمـــن عليه ألســـباب تهدد 

حياتـــه بالخطـــر لـــو اســـتمر يف عمله متى 

كانت مـــدة اشـــراكه يف هـــذا التأمني عرش 

ســـنوات عىل األقل، وذلك بـــرشط أن يكون 

قرار اللجنـــة الطبية ســـابقاً بتاريخ الخدمة.

ال يجوز الحجـــز أو النزول عن مســـتحقات 

أو  املعـــاش  صاحـــب  أو  عليـــه  املؤّمـــن 

املســـتحقني عنها لـــدى املؤسســـة إال وفاء 

لنفقة محكـــوم بها مـــن القضـــاء، أو ألداء 

ما يكـــون مطلوباً منهم للمؤسســـة أو لبنك 

التســـليف واالدخار، أو ألي جهـــة حكومية 

ومبـــا ال يتجاوز الربـــع. ويجوز للمؤسســـة 

خصـــم مـــا يكون قـــد اســـُتحق لهـــا عىل 

املؤّمـــن عليه أو صاحب املعـــاش قبل وفاته 

من مبالغ خصًا من مســـتحقات املستحقني 

عنه يف حـــدود ربع هذه املســـتحقات، عىل 

أن يتم تقســـيمها بينهم بنســـبة املنرف من 

أنصبتهـــم، ويف حالـــة التزاحم بـــني الديون، 

تكـــون األولويـــة لديـــن النفقة ثـــم لباقي 

املحدد. ترتيبهـــا  الديون حســـب 

أعامر ونسب
الجــدوالن التاليــان يوضحــان مــدى التخفيــض 

يف املعــاش التقاعــدي عــن كل ســنة قبــل 

الســن املطلوبــة للتقاعــد لــدى الرجــل واملــرأة 

يف حالتــي اســتكال ســنوات الخدمــة الفعليــة 

وعــدم اســتكالها، وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ 

ــر 2020. 1 يناي

وللعلــم، فــإن تخفيــض املعــاش يتوقــف عنــد 

بلــوغ الشــخص 65 عامــاً أو عندمــا يتوفــاه 

ــرب. ــا أق ــه، أو أيه الل

خالل تقديم الرشوحات حول القانون الجديد

نسبة التخفيض يف املعاش التقاعدي لدى النساء نسبة التخفيض يف املعاش التقاعدي لدى الرجال

مل تستكمل 25 سنةاستكملت خدمة 25 سنةالعمرمل يستكمل 30 سنةاستكمل خدمة 30 سنةالعمر

25 باملئة10 باملئة2545 باملئة10 باملئة50

20 باملئة8 باملئة2046 باملئة8 باملئة51

15 باملئة6 باملئة1547 باملئة6 باملئة52

10 باملئة4 باملئة1048 باملئة4 باملئة53

5 باملئة5 باملئة549 باملئة2 باملئة54

ال تخفيضال تخفيض50 وأكرال تخفيضال تخفيض55 وأكر



مبادرة أسسها الجيولوجي بالشركة يوسف الشطي

بمبادرات  ويقومون  المجتمع،  في  التغيير  لخلق  يسعون  الذين  المبدعين  بموظفيها  الكويت  نفط  شركة  تفتخر 
يثبتون من خاللها جودة فكرهم وما يتميّزون به، سواء كان ذلك داخل أو خارج مجال عملهم في الشركة، حيث 

تتوافر لدى العديد من العاملين نشاطات أخرى مفيدة ومؤثرة ومثمرة.

ومن األمثلة على هذه النشاطات المؤثرة في المجتمع، مبادرة أسسها الجيولوجي يوسف الشطي، وهو موظف 
بالشركة ضمن فريق عمل تطوير حقول »الصابرية / بحرة«، وقد حققت مبادرته التي أسماها »تراشتاغ«، نجاحًا مثيرًا 

لإلعجاب على مستوى البالد.

حققتها  التي  المختلفة  اإلنجازات  على  أطلعنا  الذي  الشطي  مع  »الكويتي«  مجلة  التقت  ذلك،  على  وبناًء 
وروح  األرض،  كوكب  تلوث  عواقب  إلى  وتطرق  لها،  المتنوعة  األنشطة  شرح  كما  فيها،  العمل  وآلية  المبادرة، 

التطوع المعطاءة الملهمة التي دفعته إلطالق هذه المبادرة.

»تراشتاغ«.. مثال على كيفية تعزيز ثقافة 
العادات السليمة 
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ظاهرة أنشأت مبادرة
موجــزاً  تعريفــاً  الشــطي  قــدم  البدايــة،  يف 

ــدأ  ــر ب ــار إىل أن األم ــتاغ«، فأش ــادرة »تراش ملب

ــت، حيــث  بعــد مالحظــة لظاهــرة عــىل اإلنرن

ــوراً  ــامل ص ــاء الع ــع أنح ــاس يف جمي ــط الن يلتق

ــون  ــك يقوم ــد ذل ــدة، وبع ــوث بش ــكان مل مل

بتنظيفــه، فانتــرشت هــذه الظاهــرة عــرب شــبكة 

اإلنرنــت ويف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل، ومنهــا 

ــأت  ــك نش ــر، لذل ــن وم ــة كالبحري دول عربي

ــم  ــت، وت ــل يف الكوي ــر ماث ــام بأم ــرة القي فك

تنفيذهــا يف العديــد مــن املواقــع التــي تحتــاج 

إلـــى التنظيــف.

وأضـــاف أنه بعد أن أطلـــق الدعوة لذلك عىل 

اإلنرنـــت، انترش املوضوع وأحبـــه الناس، وتم 

تنظيم عـــدة فعاليات يف هذا الســـياق، حتى 

واحدة. اجتاعية  حركـــة  املبادرة  أصبحت 

وعن املواقـــع التي تشـــملها املبـــادرة، وهل 

الشـــطي  أوضح  الشـــواطئ؟  عـــىل  تقتـــر 

أنها نفـــذت حتـــى اآلن يف بعض الشـــواطئ 

والحدائـــق، لكنها قد تشـــمل أي مكان ملوث، 

حيـــث يتم حاليـــاً التحضري لحملة ســـتقام يف 

الصحراوية. املناطق  وســـتطال  الشـــتاء  فصل 

حديثة وفّعالة
وأفـــاد بأن املبادرة حديثـــة، حيث ميكن القول 

إنهـــا تأسســـت فعليـــاً يف العام الحـــايل، من 

خالل تنظيم أول فعاليـــة يف 20 أبريل املايض، 

يف حـــني تـــم إطالق »تراشـــتاغ« عـــن طريق 

»ريديت«  يســـمى  اجتاعي  تواصـــل  تطبيق 

Reddit، حيـــث بدأ األمر بدعوة من الشـــطي 

ملن يريد أن يشـــارك يف هـــذه الظاهرة الدولية 

عىل مســـتوى الكويـــت، فبدأ الناس يســـألون 

عـــن كيفيـــة التنســـيق واالنضام، مـــا دعاه 

تطبيق »واتســـاب«،  عـــرب  إلنشـــاء مجموعة 

واصلـــت النمو والتوســـع منذ ذلـــك الوقت.

وأضـــاف أن الفكرة يف األســـاس راودته عندما 

زار الشـــاطئ مـــع أصدقائـــه، فـــكان ميي 

معظـــم الوقت يف تنظيف النفايـــات، والتقاط 

العبـــوات البالســـتيكية، كا نصـــح أصدقاءه 

بعـــدم رمي النفايـــات عـــىل األرض، ويف حال 

حصل ذلـــك، كان يقوم بالتقاطهـــا مرة أخرى، 

وبالتـــايل هـــو معتاد عـــىل فعل ذلـــك، لكن 

عندما اكتشـــف الظاهـــرة، وجدهـــا إيجابية 

وتحـــّول اهتامه إىل شـــغف وعمـــل جدي 

أوســـع إطاراً. 

حديثًا  تأسســـت  المبـــادرة 

في  فعالية  أول  ونُّظمـــت 

20 أبريـــل فـــي حيـــن تم 

عـــن  »تراشـــتاغ«  إطـــالق 

»ريديت« تطبيـــق  طريـــق 

املشاركون يف إحدى الحمالت التي نظمتها املبادرة
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أنشطة وإنجازات
وحـــول أنـــواع النشـــاطات التـــي تنظمهـــا 

»تراشـــتاغ«، لفت إىل أنهـــا يف الغالب عمليات 

تنظيـــف، لكن هنـــاك محاوالت للتوســـع يف 

األنشـــطة، حيث أقامت مؤخـــراً فعالية للتربع 

بالدم، كا تـــم تنظيم زيـــارة لألطفال املرىض 

يف املستشـــفى، وفعالية أخـــرى لتوزيع الطعام 

عـــىل العال، لكـــن تبقى عمليـــات التنظيف 

املبادرة. ومحور  أســـاس 

أما عـــن أبـــرز إنجـــازات املبـــادرة، فيرع 

الشـــطي إىل القـــول إنها بـــدأت كظاهرة عرب 

اإلنرنـــت وأصبحـــت جاعة مـــن املتطوعني 

مـــن ثقافـــات وخلفيـــات متنوعـــة، جاعة 

تســـتمر بالعطـــاء، وهـــذا هو أفضـــل إنجاز 

إليه. بالنســـبة 

لكـــن مبـــوازاة اإلنجـــازات، هنـــاك تحديات، 

أبرزهـــا، بحســـب الشـــطي، أن النفايات التي 

يتـــم التقاطها تؤخـــذ إىل املحرقـــة الحكومية 

غري الصديقـــة للبيئة، لذا فهم يســـعون لحل 

هـــذه املشـــكلة من خـــالل االتصـــال مبرافق 

إعـــادة التدويـــر ومحاولـــة فصـــل القامة، 

معربـــاً عن األمـــل يف الحصول عـــىل عقد من 

إحـــدى رشكات إعادة التدويـــر تكون مبوجبه 

عىل اســـتعداد ألخـــذ القامـــة املجّمعة من 

التنظيف. عمليـــات 

بني التوعية والعمل
وتحدث الشـــطي عن املشـــاريع املســـتقبلية، 

فكشـــف عن أنه يعمـــل عىل نـــرش التوعية 

واالهتـــام بالبيئـــة بالتعـــاون مع مؤسســـة 

لذلك  يســـعى  العلمي، كا  للتقـــدم  الكويت 

مع رشكـــة نفـــط الكويـــت، حيث ســـيقدم 

مـــرشوع حملة لغرس األشـــجار وهـــو ال يزال 

والتطوير. البحـــث  قيد 

ــه  ــتاغ« وعمل ــني »تراش ــة ب ــود صل ــول وج وح

كجيولوجــي يف رشكــة نفــط الكويــت، اعتــرب 

الشــطي أنــه ال توجــد صلــة كبــرية، إذ إن معظم 

عملــه يتعلــق بالحفــر، لكــن شــغفه كجيولوجي 

يتمثــل يف االهتــام بالبيئــة وإنقاذهــا، فتزعجــه 

رابــط  القامــة يف كل مــكان، وهــذا  رؤيــة 

ــام،  ــكل ع ــه بش ــث إن ــادرة، حي ــل إىل املب يوص

ــب  ــم بكوك ــادرة، يهت ــه أو يف املب ــواء يف عمل س

األرض، وذلــك كان الدافــع لدراســته بعدمــا رأى 

أن الجهــل يــؤدي إىل دمــار األرض، وهــو بصفتــه 

جيولوجيــاً، قــد يــدرك أكــر مــن غــريه عواقــب 

هــذا التلــوث.

تعاون عرب التوعية
وبالعـــودة إىل املبـــادرة والفعاليـــات التـــي 

تنظمهـــا، قـــال الشـــطي إنـــه ينـــرش إعالناً 

مســـبقاً عن كل األنشطة يف وســـائل التواصل 

االجتاعي الخاصة والعامـــة، وبالتايل عىل كل 

من يـــود املشـــاركة أن يتابع ويحـــر فقط، 

وســـتكون كل الوســـائل واملواد تحت ترفه، 

وبالتـــايل ال حاجة ألي تســـجيل مســـبق.

وعـــن تعاونه مع مؤسســـة الكويـــت للتقدم 

العلمي، كشـــف عـــن أنه بـــدأ عندما وصلت 

أصـــداء املبـــادرة إىل مســـامع املســـؤولني يف 

املؤسســـة، فطلبوا منه تقديم عـــرض توعوي 

التـــي نظموهـــا لطالب  النـــدوات  بإحـــدى 

املـــدارس الثانويـــة، وبالفعـــل قـــام بذلـــك 

وعلمهـــم كيفيـــة اســـتخدام البالســـتيك وما 

املختلفة  واألســـاليب  بالبيئـــة،  يفعلـــه  الذي 

التـــي ميكنهم اســـتخدامها ملنـــع اإلرضار بها.

وعـــن تأثـــري البالســـتيك عـــىل البيئـــة، أفاد 

الشـــطي بأن املشـــكلة يف أنه غري قابل للتحلل 

وميكنـــه البقاء عىل األرض ملـــدة 500 عام، كا 

أنـــه يؤدي إىل خنق الحيوانات عندما تحســـبه 

طعامـــاً، فيدخل أجســـادها وعندمـــا يتناول 

األســـاك(  )ومنها  الحيوانات  تلك  لحوم  البرش 

فإن البالســـتيك يدخل أجســـامهم أيضاً، لذلك 

هنـــاك حاجـــة لكـــر تلـــك الحلقـــة، وهو 

ما تســـعى املبـــادرة للقيـــام به، مـــن خالل 

االســـتمرار وتعويـــض كل األرضار التي لحقت 

بالبيئـــة بالفعل.

لكــن الشــطي اســتدرك ليــرشح أمــراً مهــًا، 

تجميع أكياس القامة بعد حملة لتنظيف الشاطئ
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فــرأى أن املشــكلة ليســت يف البالســتيك بذاتــه، 

بــل يف اســتخدامه ملــرة واحــدة، فالبالســتيك 

إلعــادة  وقابــاًل  جيــداً،  يكــون  أن  ميكــن 

ــن  ــاًل، لك ــتمر طوي ــاً، ويس ــتخدام، ورخيص االس

النــاس مثــاًل يســتعملون قنـانـــي البالســتيك ملرة 

واحــدة ويرمونهــا، وهنــا تكمــن املشــكلة، فهــي 

ليســت بهــذه املــادة بحــد ذاتهــا، بــل بكيفيــة 

اســتخدامها.

وتابــع بالقــول إن العنــارص ذات االســتخدام 

الواحــد بشــكل عــام، حتــى لــو كانــت مصنوعــة 

مــن الــورق، ال تحــل املشــكلة، ألنهــا تــأيت 

ــف جــداً  كنتيجــة لقطــع األشــجار، وهــذا مكل

ــة. ويــر بالبيئـ

كميات كبرية وإهامل
أردنـــا أن نعرف تفاصيل أكر عن »تراشـــتاغ«، 

فأجاب  األنشـــطة،  فســـألنا عا يحصل خالل 

الشـــطي بأنه عادًة مـــا يقوم بإعـــداد املواد 

املســـتخدمة، مـــن أكيـــاس قامـــة وقفازات 

وأقنعـــة وعـــي التقـــاط القامـــة، وعندما 

يـــأيت املشـــاركون، يتـــم توزيعهـــا عليهم، ثم 

يبـــدأون بالتنظيـــف، مؤكـــداً أنه يحـــاول أن 

يجعـــل الفعاليات أكر تنظيـــًا، حيث ال تزال 

يف مرحلة تطـــور، ومن الخطط فـــرز القامة 

وفصلهـــا بدالً مـــن وضعهـــا كلهـــا يف كيٍس 

إعادة  إجراءات رشكات  لتســـهيل  واحد، وذلك 

 . لتدوير ا

وعـــن كمية القامـــة التي جمعتهـــا املبادرة 

حتـــى اآلن، أعلـــن أنها تجـــاوزت 600 كيس، 

وهـــي كمية كبرية، الفتـــاً إىل أنه خالل حمالت 

التنظيـــف، يتـــم العثـــور عىل مـــواد مل يكن 

من املتوقـــع أن تكون مرميـــة، منها حفاضات 

الوالدين  اســـتغرابه من إهال  األطفال، مبدياً 

واعتقادها أن أحداً ســـيأيت اللتقاط ما يخلفه 

أطفالهـــا، وهـــذا فعـــل ســـلبي للغاية، كا 

نجـــد بعض األســـاك امليتـــة نتيجـــة تلوث 

. ر لبحا ا

أما عـــن مواعيـــد تنظيم الفعاليـــات والوقت 

الـــذي تســـتغرقه، فقـــال إن هناك مســـاعي 

لتنظيمها أســـبوعياً، يف حني يبلـــغ وقتها نحو 

ســـاعة واحـــدة يف الصيـــف نتيجـــة الحرارة 

عندما  تقريبـــاً  إىل ســـاعتني  العاليـــة، ويصل 

يســـمح الطقـــس، وعقـــب انتهـــاء الفعالية، 

بينهم،  فيـــا  ويتعارفون  املشـــاركون  يتحدث 

وهـــذا أمر جيـــد، الســـيا أنهم يأتـــون من 

بيئات ومناطق وثقافات وحتى من جنســـيات 

مختلفـــة، وكلهم متحدون لفعـــل الخري، وهذا 

أمـــر ملهـــم للغاية ســـاهم بالنجاح.

مسار سلس وال ربحية
ســـألنا عـــا إذا كانـــت املبـــادرة واجهت أي 

مســـائل قانونية، وعـــا إذا حـــاول أي طرف 

إيقافهم خالل عمليـــات التنظيف، فأكد أن دور 

الرشطـــة كان دامئاً مســـاعداً ومل يتم اعراضهم 

أبـــداً، بـــل كان عنارصها ســـعداء بالعمل، كا 

أنه يف العادة تســـري الفعاليات بشـــكل ســـلس 

ومـــن دون تدخل مـــن الجمهور الـــذي يكون 

إليهم. بعضهـــم  ينضم  وأحياناً  متعاونـــاً 

وشـــدد عىل أنـــه يســـعى للتأثـــري يف ثقافة 

النـــاس، حيـــث الحـــظ أن هنـــاك فرقـــاً يف 

الثقافـــة بـــني دولنا وتلـــك الـــدول املتقدمة، 

وهذا الفـــرق يتمثل فقط يف درجـــة التوعية، 

معتـــرباً أنـــه مبجرد أن يـــرى الناس أشـــخاصاً 

يقومـــون بالتنظيف، فســـوف يـــرددون قبل 

أن يلقـــوا زجاجاتهم البالســـتيكية عىل األرض، 

كـــا ســـيفكرون يف أن يكونـــوا أكـــر مراعاة 

باملســـتقبل مـــن خـــالل إلقـــاء النفايات يف 

األماكـــن املخصصـــة، وبالتـــايل فـــإن مواصلة 

الحمـــالت قد تنرش الرســـالة وتوصلها إىل عدد 

من األشـــخاص، والذين بدورهم ســـيوصلونها 

إىل عدد أكـــرب، وهـــذه توعية بواســـطة كرة 

أهدافها. إىل  حتـــًا  وســـتصل  الثلج، 

واعتـــرب أن أفضل مثـــال عىل ذلـــك أن املبادرة 

بـــدأت مبجموعة صغرية جـــداً مـــن األفراد مل 

يتجاوز عددهم 13 شـــخصاً يف أول فعالية لهم، 

أبرزهم الشـــطي واملؤسســـة الرشيكـــة كارينا 

ماســـريا، وحالياً بات العدد أكـــرب من أن ُيحى، 

كاشـــفاً عن أن عدة ســـفارات أبدت اهتامها، 

وأن الســـفري األمرييك يزورهم بانتظام، كا تلقوا 

والربيطانية  الفرنســـية  الســـفارات  مـــن  دعًا 

واألملانيـــة، وحصلوا عىل تغطيـــة إعالمية جيدة، 

يف حني أن حســـاب انســـتغرام بـــات يضم 2.5 

النمو. ويواصـــل  متابع  ألف 

يبقى العلـــم أن املبادرة ال تهـــدف إىل الربح، 

التمويــل الشخصــي،  ومصادرهـا تتأىت مـــــن 

وال تتمتـــع بأي رعايـــة، وحتى لو تـــم ذلك، 

فــــإن التمويل يغطي نفقـات الفعالية نفسـها، 

مؤكــــداً أنهــــا غري مكلفــــة وال تتعدى مثـن 

جلسة يف املقهى لتناول فنجان مــــن القهــــوة 

الشـــاي. أو 

وأكـــد رضاه عـــا يفعلـــه، حيث إنـــه يبذل 

جهـــداً وماالً من أجـــل هدف نبيل، مشـــدداً 

عـــىل أنه يســـتمتع بـــكل لحظـــة ميضيها يف 

األنشـــطة الخاصـــة باملبـــادرة التـــي ميكـــن 

االطـــالع عليها من خالل حســـاب انســـتغرام 

.TrashtagKuwait

أحد املتطوعني أثناء الحملة



لجميــع  الحيــاة  شــريان  المــاء  يعتبــر 
الكائنــات الحيــة عامــة، والبشــر علــى وجــه 
ــان  ــه اإلنس ــد علي ــث يعتم ــوص، حي الخص
أمــوره  وجميــع  ومأكلــه  مشــربه  فــي 
الحيويــة، لــذا فهــو يســعى بشــتى الطــرق 
وراءه ويكــد ويتعــب للبحــث عنــه وتوفيــره.

ويتفــاوت وجــود المــاء علــى ســطح األرض 
مــن مــكان إلــى آخــر، فهنــاك مناطــق 
عذبــة  أنهــار  مــن  مائيــة  بوفــرة  تتمتــع 
ــرًا  ــي فق ــرى تعان ــار، وأخ ــرة وآب ــار غزي وأمط
ــاد  ــى إيج ــل عل ــاه وتعم ــي المي ــديدًا ف ش
مصــادر أخــرى لهــا لتوفيــر احتياجاتهــا منهــا.  

وقديمــًا، كانــت الكويــت ذات الطبيعــة 
ــف  ــذي يتص ــاري، ال ــاخ الق ــة والمن الصحراوي
بالحــرارة الشــديدة والصيــف الطويــل وقلــة 
ــاء،  ــود الم ــى وج ــر إل ــتاًء، تفتق ــر ش المط
ــن  ــرًا م ــون كثي ــاء يعان ــداد واآلب وكان األج
ــاه  ــار المي ــارو آب ــب حف ــره. ولع ــل توفي أج
فــي الكويــت القديمــة دورًا فــي غايــة 
ــى  ــول عل ــة الحص ــان إمكاني ــة لضم األهمي
الميــاه العذبــة فــي بيئــة صحراويــة قاســية، 
حيــث لــم تكــن هنــاك أي مصــادر بريــة 

ــاه. ــرى للمي أخ

ــة  ــى مهن ــة عل ــطور التالي ــي الس ــرف ف نتع
حّفــار اآلبــار ودوره المهــم فــي توفيــر المــاء 
الموجــودة  اآلبــار  نتنــاول  كمــا  للنــاس، 
بالكويــت وأنواعهــا وطبيعتهــا ووظيفتهــا. 

حّفارو اآلبار بالكويت القديمة.. رحلة معاناة 
بحثًا عن الماء

انتهت أزمة المياه مع اكتشاف النفط وإنشاء 
محطات التقطير 
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حاجة رضورية
كانــت امليــاه يف الكويــت قدميــاً نــادرة وقليلــة، 

فاالعتــاد كان عــىل اآلبــار املنتــرشة داخــل 

ــت  ــن تحّول ــرور الزم ــع م الســور وخارجــه، وم

ــد  ــد امل ــت بع ــايض الكوي ــز إىل م ــار ترم إىل آث

العمــراين.

كانــت آبــار امليــاه، أو )الجليــب(، واحــدة مــن 

أهــم الحاجــات الروريــة لــألرس الكويتيــة 

القدميــة بســبب الــدور الــذي كانــت تلعبــه يف 

أمــور مثــل االســتحام والــرشب وغســل األواين 

ــة. ــس واألدوات املنزلي واملالب

غــري أن غالبيــة آبــار امليــاه داخــل املدينــة 

كانــت تحــوي نســبة عاليــة مــن امللوحــة، 

»الخــارج«،  ميــاه  باســم  ُتعــرَف  وكانــت 

باســتثناء مناطــق محــدودة للغايــة فيهــا ميــاه 

ــي كانــت تســتخدم يف  منخفضــة امللوحــة، والت

املزروعــات.  ري 

وكان املــاء يخــرج مــن عمــق يــراوح بــني ثالثــة 

مريــن،  نحــو  يعــادل  )البــاع  أبــواع  وعــرشة 

بحســب  هــذه  القيــاس  وحــدة  وتختلــف 

ــت  ــة رشق يف الكوي ــتهرت منطق ــة(، واش املنطق

ــا كانــت  ــا مــن ســطح األرض، بين بقــرب مياهه

ــة  ــق يف قبل ــن املناط ــدد م ــاب وع ــة املرق منطق

تشــتهر بعمــق مياههــا.

مهنة الحّفار
ــار  ــر آب ــني يف حف ــن الكويتي ــدد م ــص ع وتخص

ــة  ــر بالدق ــض اآلخ ــتهر البع ــني اش ــاه، يف ح املي

ــادة، كان  ــم، ويف الع ــاز أعاله ــة يف إنج والرع

ــر،  ــر الب ــة حف ــان مبهم ــان يقوم ــخصان اثن ش

حيــث يتــوىل أحدهــا الحفــر، ويســحب اآلخــر 

ــطل(  ــو أو )س ــطة دل ــر بواس ــن الب ــل م الوح

مربــوط بحبــل قــوي، ليحملــه بعيــداً عــن 

ــر.  ــرة الب حف

واملــواد  املصــادر  مــن  عــدد  إىل  واســتناداً 

املكتوبــة ذات الصلــة مبهنــة حفــر اآلبــار يف 

ــاري  ــن حف ــد م ــة، كان العدي ــت القدمي الكوي

مكفوفــني.  اآلبــار 

كيفية الحفر
وكانــت عمليــة حفــر البــر تتــم باســتخدام 

عمــق  يصــل  أن  إىل  و»الســخني«،  »الهيــب« 

ــاً تحــت مســتوى  الحفــر إىل مــر ونصــف تقريب

امليــاه. بعــد ذلــك، تبــدأ عمليــة تنظيــف امليــاه، 

ويبــدأ »األســتاذ« )وهــو الشــخص املتخصــص 

ــارة  ــن الحج ــدار م ــاء ج ــار(، يف بن ــر اآلب يف حف

داخــل فوهــة البــر يبلــغ قطــره نحــو مــر واحــد.

وُعرفــت عمليــة بنــاء الجــدار باســم »الطــوي«، 

مــن  بطبقــة  الداخــل  مــن  البــر  تبطــني  أي 

الحجــارة، وكانــت تلــك مهمــة دقيقــة ومرهقــة، 

ألن املســاحة التــي ميكــن لألســتاذ أن يتحــرك 

ضمنهــا محــدودة للغايــة، وزادت األشــكال غــري 

ــاء  ــة البن ــتخدمة عملي ــور املس ــة للصخ املنتظم

تعقيــداً، فكانــت جــدران اآلبــار تبنــى يف املناطق 

ــار  ــة رشق، يك ال تنه ــيا يف منطق ــة، والس الرملي

الجــدران وتــؤدي إىل إخفــاء البــر أو ردمهــا، ويف 

ــن دون  ــار م ــة اآلب ــت غالبي ــة، بني ــة قبل منطق

ــاك. ــة هن ــة قوي جــدران بســبب وجــود ترب

وبنــاء جدارهــا  البــر  حفــر  عمليــة  كانــت 

ــاً  ــام، تبع ــرشة أي ــة وع ــني ثالث ــا ب ــتغرق م تس

لنــوع الربــة، غــري أن بعــض الحفاريــن اشــتهروا 

بالقــدرة عــىل حفــر البــر يف غضــون يــوم واحــد 

ــني. أو يوم

أما جـــدران اآلبـــار، فكانت ُتبنى باســـتخدام 

صخـــور بحرية كبرية، تتصـــل ببعضها بدءاً من 

قاعـــدة البـــر إىل أعالها، ومل يكن اإلســـمنت 

ُيســـتخدم يف تثبيت الجـــدران، وبدالً من ذلك 

كانـــت الصخـــور توضع فوق بعضهـــا، بحيث 

الواقعتني  الصخرتـــني  فـــوق  الصخرة  توضـــع 

يف الصـــف الـــذي تحتهـــا، وهكـــذا، حيـــث 

أطلق عىل هـــذه الطريقة اســـم »املخولفة«.

وكان يتــم أيضــاً بنــاء »رقبــة« للبــر، وهــي 

ــل إىل  ــاع يص ــطح األرض بارتف ــوق س ــدار ف ج

ــغ نحــو  ــر فــكان يبل مــر واحــد، أمــا قطــر الب

باســتخدام  الجــدار  بنــاء  بعــد  واحــد،  مــر 

ــنتيمراً. ــو 25 س ــمكها إىل نح ــل س ــور يص صخ

تربة مختلفة
ــة مــن منطقــة إىل أخــرى،  ــواع الرب تختلــف أن

ــة  ــهولة أو صعوب ــس س ــذي كان يعك ــر ال األم

ــت  ــا كان ــإذا م ــا، ف ــاء جداره ــر وبن ــر الب حف

األرض صلبــة، فــإن عمليــة الحفــر ســتكون 

صعبــة، وتحتــاج إىل مزيــد مــن الجهــد وإىل 

وقــت أطــول، غــري أن بنــاء جــدار البــر يف هــذه 

الحالــة يكــون ســهاًل للغايــة بســبب صالبــة 

ــة. الرب

ويف حــال كانــت األرض رمليــة، فــإن الرمــال 

والطــني سيســتمران يف الســقوط مــن كل جانــب 

ــاً  ــاء حفــر البــر، وهــو مــا قــد يــؤدي أحيان أثن

إىل ردم جــزء كبــري مــن البــر بعــد الوصــول إىل 

القــاع وخــروج امليــاه، وكان حــدوث مثــل هــذا 

األمــر يتطلــب بــدء العمــل يف البــر مــن جديــد، 

كــا كان تراكــم امليــاه أو تجمعهــا أســفل جــدار 

ــا،  ــّد م ــكان إىل ح ــّف امل ــي أن يج ــر يقت الب

ــن  ــال الذي ــتاذ« والع ــك »األس ــرب ذل ــد أج وق

يســاعدونه عــىل اســتخراج كميــات كبــرية مــن 

ــي  ــن ل ــت ممك ــر يف أرسع وق ــن الب ــاه م املي

ــاء األســاس. يتمكنــوا مــن بن

صورة عن بر قدمية



األستاذ
كان ضبيــب العازمــي، وهــو رجــل أعمــى، مــن 

ــرن  ــة الق ــهرة يف بداي ــر ش ــن األك ــني الحفاري ب

املــايض يف مدينــة الكويــت، واشــتهر ضبيــب 

ــدة يف  ــر الواح ــر الب ــال حف ــىل إك ــه ع بقدرت

ــىل  ــل ع ــاد الرج ــني، واعت ــوم أو يوم ــون ي غض

ــذه  ــالل ه ــة خ ــة مثالي ــل بطريق ــال العم إك

ــقيقه.  ــاعدة ش ــرية، مبس ــرة القص الف

ــر  ــرة حف ــت أج ــايض، كان ــرن امل ــة الق يف بداي

ــة واحــدة،  ــر الواحــدة تصــل إىل نحــو روبي الب

ــاً حتــى وصلــت إىل عــرش  ــا زادت تدريجي لكنه

روبيــات يف األربعينيــات، ومل يكــن صاحــب 

املنــزل يتســلم البــر إال بعــد أن يتأكــد مــن 

ــم يســلم  ــن ث ــاه، وم الوصــول إىل مســتوى املي

ــر،  ــق الب ــا ازداد عم ــار، وكل ــرة إىل الحف األج

زادت أجــرة الحفــر.

ــاه  ــاء مــرف املي ــوم أيضــاً ببن ــتاذ يق كان األس

)البالوعــة(، والــذي مل يكــن يختلــف كثــرياً عــن 

البــر مــن حيــث الحفــر والبنــاء، ســوى أنــه كان 

ــرف،  ــدران امل ــاء ج ــبة لبن ــا بالنس ــع، أم أوس

فهــو يشــبه التنــور )فــرن الطــني( يف شــكله.

ــذي  ــرف، ال ــاس امل ــاء أس ــتاذ يف بن ــدأ األس يب

كان واســعاً يف العــادة، وبقطــر يصــل إىل مريــن 

أو أكــر، وشــيئاً فشــيئاً يبــدأ األســتاذ يف تضييــق 

يصــل  حتــى  الجــدار،  بنــاء  أثنــاء  املــرف 

البنــاء إىل مســتوى األرض، وعندهــا يبلــغ قطــر 

ــة يف  ــذه الطريق ــر، فه ــف م ــو نص ــه نح فوهت

ــن  ــرياً م ــدراً كب ــرف ق ــدار امل ــح ج ــاء متن البن

القــوة، وقــد يبــدو الجــزء العلــوي مــن املــرف 

كســقف القبــة، حيــث يتــم وضــع الصخــور 

فــوق بعضهــا، مــا مينحــه قــوة إضافيــة ومينعــه 

ــن الســقوط. م

أنواع اآلبار
أنواع اآلبار عديدة، نذكر منها التايل:

ِعــْد وجمعــه عــدود وعديــد، ويطلــق عــىل 	 

آبــار امليــاه الغزيــرة. 

الركية، وجمعها ركايا: آبار غري عميقة، حيث 	 

تنفجـر من عينها وسميت ركيَّة، لكون مياهها 

تستخــدم فـي ري األراضـي الزراعية، فيتكئ 

عليها أهل الزراعة يف سقيهم.

مشاش: أقل عمقاً من البر. 	 

حســو أو حــي: بــر صغــرية وضيقــة، قليلــة 	 

املياه. 

مثد أو مثيلة: آبار قليلة العمق. 	 

قليــب وتجمــع عــىل قلبــان: تنطــق باللهجــة 	 

الكويتيــة جليــب والجمــع كلبــان مبعنــى 

بــر.

وحــرص أهــل الكويــت قدميــاً عــىل توفــري امليــاه 

يف بيوتهــم ومناطقهــم الســكنية والزراعيــة مــن 

خــالل حفــر اآلبــار عــىل اختــالف أنواعهــا مثــل 

»العــدود« و»العيــون« بحثــاً عــن املــاء العــذب. 

ويعتــرب »العــد« )مفــرد عــدود( مــن أهــم 

مصــادر امليــاه العذبــة الصالحــة للــرشب يف 

ــة  ــة مبطن ــرة دائري ــو حف ــاً، وه ــت قدمي الكوي

بالحجــارة، ويف بعــض أوقــات الســنة يصبــح مــاء 

العــد »دبــج« لكــن ال ينضــب ثــم تعــود امليــاه 

ــي.  ــتواها الطبيع ــرة إىل مس ــد ف بع

أمــا »العيــون«، فهــي مــن أهــم اآلبــار الجوفيــة 

ــون  ــة وتك ــتخدم يف الزراع ــي تس ــة الت العميق

يف  وتنتــرش  بالحجــارة  األعــىل  مــن  مســّورة 

ــث  ــراء حي ــور والجه ــة يف القص ــرى الزراعي الق

إىل  اآلبــار  تلــك  وتحتــاج  الكبــرية،  املــزارع 

نظافتهــا  عــىل  للحفــاظ  الدوريــة  الصيانــة 

وتدفــق امليــاه فيهــا. 

وعمــل الكويتيــون أيضــاً عــىل حفــر اآلبــار 

ــامية  ــويل والش ــت ويف ح ــة الكوي ــط مدين وس

والفحيحيــل  والفنطــاس  والنقــرة  والعديليــة 

ــزداد  ــي ت ــار الت ــك اآلب ــتخدموا تل ــكا، واس وفيل

لالســتهالك  األمطــار  هطــول  مــع  عذوبتهــا 

البــرشي والحيــواين والنبــايت، وقــد حفروهــا 

يدويــاً بطــرق بدائيــة. 

صورة متثل مدى معاناة األجداد يف الحصول عىل املياه بر تابع ألحد املنازل
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مياه األمطار
واســتغل أهــل الكويــت ميــاه األمطــار عــن 

ــربك  ــة، وتشــييد ال ــاء الســدود الرملي ــق بن طري

يف منازلهــم عــىل األســطح باســتخدام »الشــر«، 

القــاش  وهــي قطعــة مربعــة كبــرية مــن 

ُتنصــب عــىل ســطح املنــزل ويف وســطها فوهــة 

ــة.  ــر يف الربك ــن املط ــع م ــاء املتجم ــب امل تص

ورغــم قلــة األمطــار يف الكويــت، لكنهــا كانــت 

مصــدراً لزيــادة منســوب ميــاه األمطــار، وحرص 

األوعيــة  اســتخدام  عــىل  أيضــاً  الكويتيــون 

األمطــار  ميــاه  والفخاريــة لجمــع  الخشــبية 

ــة.  ــت الحاج ــا وق لحفظه

واســتفاد الكويتيــون مــن أماكــن تجمــع األمطار 

و»الثايــل«  »الخبــاري«  يف  ســقوطها  بعــد 

ــا  ــع فيه ــراً تتجم ــروا حف ــا، وحف ــا وبيعه لرشبه

ــوا  ــن قام ــراد واألرس الذي الســيول ونســبت لألف

ــذاك.  ــا آن بحفره

بداية األزمة
اآلبــار  مــن  يرشبــون  املدينــة  ســكان  كان 

املوجــودة داخــل املدينــة، ونظــراً إىل االســتخدام 

املتزايــد والزيــادة الســكانية قلــت كميــة امليــاه 

املوجــودة وزادت نســبة امللوحــة، فبحثــوا عــن 

ــة.  ــارج املدين ــادر أخــرى خ مص

وظهــرت أزمــة امليــاه ألول مــرة يف الكويــت 

الســابع  الحاكــم  عهــد  خــالل   1907 عــام 

بســبب  الصبــاح،  مبــارك  الشــيخ  للكويــت 

ازديــاد عــدد الســكان وعــدم كفايــة ميــاه اآلبار 

ــون إىل  ــة ســقوط األمطــار، فاتجــه الكويتي وقل

ــر  ــىل ظه ــرب ع ــط الع ــن ش ــاه م ــترياد املي اس

الســفن الرشاعيــة، وكانــت بدايــة مزاولــة هــذه 

ــم  ــت باس ــفينة ُعرف ــام 1909 بس ــة يف ع املهن

»التشــالة«. 

ــاه إىل  ــل املي ــي تنق ــفن الت ــدد الس ــل ع ووص

يتــم  »البــوم«، وكان  نحــو 49 ســفينة مــن 

مضخــات  بواســطة  الســفن  هــذه  تفريــغ 

تتصــل بخزانــات خاصــة )بــرك( أنشــئت قــرب 

ــاه، وكان يذهــب إليهــا  الســواحل لتجميــع املي

ــة  الســكان لــرشاء حاجاتهــم يف صفائــح معدني

عــىل  لبيوتهــم  لنقلهــا  جلديــة  »ِقــرَب«  أو 

عواتقهــم أو عــىل الــدواب. 

ــارك الصبــاح بــرشاء  ويف 1909، قــام الشــيخ مب

ــا اســم  ــق عليه ــاه أطل ــرية لنقــل املي باخــرة كب

الشــيخ  تــرأس   1939 عــام  ويف  »ســعيد«، 

عبداللــه الســامل الصبــاح رشكــة وطنيــة لتنظيــم 

برأســال  امليــاه وتوزيعهــا  اســترياد  عمليــة 

قــدره نحــو 300 ألــف روبيــة، واعتــرب عــام 

ــاه بالســفن مــن  ــد بنقــل املي 1951 آخــر العه

ــرب.  ــط الع ش

محطات تقطري
ــاء  ــم بن ــت، ت ــط يف الكوي ــاف النف ــع اكتش وم

ــا  ــت بدوره ــي تول ــاه الت ــري املي ــات تقط محط

توفــري امليــاه العذبــة لســكان الكويــت بكميــات 

ــت  ــى أصبح ــة حت ــت قليل ــد أن كان ــرية بع كب

ــراء.  ــة خ ــراء واح الصح

ــن  ــل الخمســينيات م ــت أوائ ــهدت الكوي وش

ــاه،  ــري املي ــات تقط ــة عملي ــايض بداي ــرن امل الق

منطقــة  يف  للتقطــري  محطــة  أول  وبــدأت 

عــام 1953.  الشــويخ 

كــا أنشــأت رشكــة نفــط الكويــت محطــة لتقطــري 

ميــاه البحــر يف مينــاء األحمــدي لتوفــري احتياجــات 

منشــآت النفــط عــام 1957 وغريهــا مــن املحطــات 

دعامــة  املحطــات  تلــك  واعتــربت  والحقــول، 

أساســية للتطــور االجتاعــي واالقتصــادي.

كانت البر مقصداً  للمسافرين والعابرين لالرتواء منها  



يساهم في تطوير الموظفين وزيادة إنتاجيتهم

تفويض العمل: أسسه وعوائقه وفوائده

يُعرّف مصطلح تفويض العمل بأنه »إسناد السلطة والمسؤولية من قبل مسؤول في العمل أو قائد، 
عبء  بسبب  الكبار،  المديرين  لجميع  يحق  امتياز  هو  فالتفويض  منه«،  أقل  مستوى  في  مرؤوس  إلى 
العمل المشترك وبيئة العمل اليومية، وفي حالُ نّفذ بشكل صحيح، يمّكنهم من إنجاز المهام المناطة 

بعهدتهم بطريقة فّعالة وفي الوقت المناسب، أي قبل المواعيد النهائية الستكمال المهمات. 

المهام  بجميع  الموظفين  تفويض  عدم  يجب  المبدأ  حيث  فمن  تفويضه،  يتم  الذي  العمل  نوع  أما 
الصعبة المطلوبة، لكن يمكن أحيانًا تكليفهم بأعمال شائكة بعض الشيء.

مشريف  كبشر  الرششيدي،  مششعل  اإلعشداد:  يف  سشاهم 

املاليشة مسشاندة  عمشل  فريشق   – األصشول  مراقبشة 
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جهد جامعي
التفويــض يذّكرنــا دامئــاً بــأن مــكان العمــل ليــس 

ــر  ــكان تتضاف ــو م ــل ه ــد، ب ــرد الواح ــاً للف أرض

فيــه جهــود الفريــق.

ويف هــذا اإلطــار، يجــب أن يكــون املوظفــون 

قادريــن دامئــاً عــىل القيــام باملهــام بطريقــة 

فعالــة، كــا هــو الحــال عندمــا يكــون الشــخص 

ــنّي،  ــال مع ــة أو مبج ــدة مبهم ــة جي ــه معرف لدي

ــك العمــل  ــض ذل ــادراً عــىل تفوي ــه يكــون ق فإن

إىل زميــل لــه، تيمنــاً بــرواد األعــال الكبــار، 

ــاً  ــه دامئ ــوض أعال ــذي يف ــس ال ــل غيت ــل بي مث

للحصــول عــىل تأثــري جديــد يف مهنتــه أو أعالــه 

ــه. وحيات

من أجل الفعالية
وعندمــا ال يكــون املوظفــون متحمســني لتفويض 

أن  ذلــك  يعنــي  فقــد  مهامهــم،  أو  عملهــم 

املفــوض لهــم األمــر ال يتمتعــون بكفــاءة عاليــة 

وفعالــة، مثــل إعطــاء املوظفــني مشــاريع خــارج 

نطــاق معرفتهــم، أو مهــام صعبــة مــع أجــل 

ــه  ــرء أن علي ــرف امل ــب أن يع ــا يج ــري، وهن قص

تغيــري طريقــة تفويضــه، مــن خــالل خلــق البيئــة 

ــل  ــىل العم ــني ع ــجع املوظف ــي تش ــبة الت املناس

ــة. ــاءة عالي ــم وبكف ــى طاقاته بأق

ينبغــي  وناجــح،  فعــال  تفويــض  ولتحقيــق 

ــادل  ــم لتب ــا بينه ــل في ــن التواص ــىل املديري ع

ــة  ــة ألي مهم ــات الالزم ــن املعلوم ــدر م ــرب ق أك

تفويــض  يف  التفكــري  إىل  باإلضافــة  مطلوبــة، 

املوظفــني ضمــن مجموعــات، ألن ذلــك ال يــؤدي 

إىل زيــادة الــروح املعنويــة فحســب، بــل يجعــل 

ــام  ــع مه ــل م ــل يف التعام ــني أفض ــاً املوظف أيض

املجموعــة مســتقباًل، كــا يجــب عــىل املديريــن 

اختيــار تفويــض مشــاريع كاملــة للموظفــني، ألن 

ــة. ــم بالوظيف ــزز التزامه ــك أن يع ــأن ذل ــن ش م

وقبــل قيــام املديريــن بتفويــض مهامهــم، ينبغــي 

واملــوارد  املناســب  التدريــب  تقديــم  عليهــم 

الالزمــة للمهمــة، فــإذا كان الشــخص مديــراً، 

يف  يثــق  الذيــن  األشــخاص  تفويــض  فعليــه 

ــم  ــم وه ــد رآه ــون ق ــم، ويك ــم وعمله أحكامه

ــة  ــداول زمني ــل، يف ج ــن قب ــاالً م ــذون أع ينف

قصــرية، إذ قــد ال يكــون لديــه الوقــت للتحقــق 

ــع  ــي وض ــك ينبغ ــه، لذل ــم وإصالح ــن عمله م

الشــخص املناســب يف الوظيفــة املناســبة، وهــذا 

ــل  ــني األق ــام للموظف ــاء مه ــدم إعط ــي ع ال يعن

مهــارة، بــل بالعكــس، إذ إنــه مــن الــروري 

تفويضهــم مــن أجــل رفــع مســتوى ثقتهــم 

واختبــار قدراتهــم.

نصائح هامة
وليكــون الشــخص قــادراً عــىل التفويــض، يجــب 

أن يعتمــد عــدداً مــن النصائــح، أبرزهــا:

يجــب 	  الــذي  الهــدف  أو  املهمــة  تحليــل 

ــر يجــب أن يعــرف  ــى أن املدي إنجــازه، مبعن

أهــداف العمــل الــذي ال ٌيعطــى وال ُيفــوض 

ــه. ــاق اختصاص ــارج نط خ

املوظــف 	  اختيــار  املفــّوض  عــىل  يجــب 

املناســب ليتــم تفويضــه، عــىل أن يكــون 

شــخصاً لديــه املعرفــة الصحيحــة وقــادراً 

بالفعــل عــىل القيــام باملهمــة دون التأثــري 

ســلبي. بشــكل  األســايس  عملــه  عــىل 

ــة 	  ــد املهم ــّوض تحدي ــىل املف ــب ع ــا يج ك

التوجيهــات  وإعطــاء  بوضــوح  املطلوبــة 

االســتحقاق  تواريــخ  مثــل  لهــا،  الكاملــة 

العمــل.  وقواعــد 

ويف حــال تــم تفويــض العمــل لشــخص معني، 	 

يجــب عــىل هــذا األخــري إمتــام املهمــة ذات 

ــب  ــذي يراق ــّوض ال ــل املف ــن قب ــة م األولوي

بــدوره تقــدم العمــل، مــع العلــم أنــه يجــب 

ــن  ــي ميك ــة الت ــي للمهم ــدول زمن ــع ج وض

ــى  ــازه حت ــم إنج ــا ت ــة م ــا معرف ــن خالله م

اآلن، لذلــك إذا مل يكتمــل أي عمــل بالتزامــن 

مــع الجــدول املحــدد، فيمكــن عندهــا تدارك 

األمــر عــن طريــق اســتقدام أشــخاص أكفــاء 

مــن الخــارج مــن أجــل إمتــام العمــل. 

للمفــّوض 	  مهــم  دور  هنــاك  النهايــة،  ويف 

يتمثــل يف االعــراف علنــاً بعمــل املفــوض 

لهــم األمــر، وذلــك مــن أجــل تحفيزهــم عــىل 

ــتقبل. ــر يف املس ــاء أك العط

ــون 	  ــال، يجــب أن يك ــض فع ــق تفوي ولتحقي

مــن  مــع  التواصــل  عــىل  قــادراً  املديــر 

يرأســهم، وعليــه أن يؤكــد ملوظفيــه تأثــري 

ــا. ــم إنجازه ــع منه ــي يتوق ــام الت ــة امله وأهمي

عــالوة عــىل ذلــك، يجــب عليــه توضيــح 	 

ســبب أهميــة العمــل موضــوع التفويــض 

بالنســبة للمجموعــة والرشكــة، حيــث يكــون 

األشــخاص أكــر حاســة عندمــا يدركــون 

ــىل  ــر ع ــف يؤث ــم، وكي ــري مرشوعه ــدى تأث م

املشــاريع األكــرب والرشكــة ككل.

ــد 	  ــن تحدي ــىل املديري ــك، ع ــة إىل ذل باإلضاف

وأن  تحقيقهــا،  وتوقــع  معينــة،  أهــداف 

ــه موظفيهــم خــالل املــرشوع  يقومــوا بتوجي

والتأكــد مــن اســتيفائهم لــه يف املواعيــد 

التفكــري املســتقل  النهائيــة، وأن يشــجعوا 

ويســمحوا للموظفــني بالتوصــل إىل حلــول 

ــه واإلرشــادات  ــم التوجي ــم وتقدي خاصــة به

ــت. ــوال الوق ط

ثقة رضورية

يشــار إىل أنــه ويك يصــل املديــرون إىل مرتبــة 

عاليــة، يجــب أن يكونــوا قادريــن عــىل الوثــوق 

ــد  ــم، والب ــون بتفويضه ــن يقوم ــم الذي مبوظفيه

ــري  ــاص، اذ إن الكث ــم الخ ــوا بحكمه ــن أن يثق م

مــن الــرشكات األقــل فاعليــة قــد ترفــض أعــاالً 

أو فرصــاً جديــدة ألن مديريهــا التنفيذيــني ال 

يثقــون بــأي مــن أحكامهــم أو أحــكام موظفيهم، 

ــورون. ــعون وال يتط ــم ال يتوس ــا يجعله م

وعــىل ســبيل املثــال، إذا كان هنــاك مطعــم 

ــروع يف  ــح ف ــة لفت ــائل الالزم ــه الوس ــع ولدي رائ

مناطــق أخــرى، فقــد يــردد بعــض املديريــن أو 

املالكــني يف التوســع خشــية تفويــض شــخص غــري 

مؤهــل للحفــاظ عــىل نفــس املســتوى أو املعايــري 

املطلوبــة، مــا يعنــي تفويــت فرصــة جيــدة، 

واملالكــون  املديــرون  يثــق  أن  يجــب  لذلــك 

بأحكامهــم مــن أجــل املــي قدمــاً والتنافــس يف 

ــوق. الس

ويف الختــام، يتعــني منــح املوظفــني فرصــة للعمل 

مــع املديريــن واملرشفــني، كــا يجــب تفويضهــم 

عــدة مــرات، ومــع الوقــت والخــربة، يتــم منــح 

ــح يف املســتقبل  هــذا التفويــض بالشــكل الصحي

ــذي يوجــد  ــكان ال ــس امل ــون يف نف ــا يكون عندم

فيــه مديروهــم، مــع العلــم أن التفويــض ليــس 

فقــط طريقــة إلمتــام املهــام بشــكل أكــر كفــاءة، 

بــل هــو أحــد األصــول للرشكــة عندمــا يتــم ذلــك 

بشــكل صحيــح ويف الوقــت املناســب.



العالم يحتفل باليوم الدولي
للقضاء على الفقر

الكويت تحظى بسجل حافل وذات أياٍد بيضاء في هذا المجال

يحتفل العالم في السابع عشر من شهر أكتوبر كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، حيث 
أنحاء  جميع  في  الفقراء  لمساعدة  الذكرى  هذه  بمناسبة  وأنشطة  فعاليات  المتحدة  األمم  تنظم 

العالم على مواجهة الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي يعيشونها.

وتبذل األمم المتحدة جهودًا كبيرة لمكافحة الفقر ومحاربته، وتعمل على توفير جميع الموارد لتحقيق 
هذه الغاية، حيث تشير بيانات المنظمة إلى أن هناك أكثر من 700 مليون شخص يعيشون في فقر 

مدقع على أقل من دوالرين في اليوم، وال يجدون الرعاية الصحية واالجتماعية الالئقة.

ومساعدة  ومحاربته  الفقر  على  القضاء  مجال  في  بيضاء  أياٍد  ولها  حافل،  بسجل  الكويت  وتحظى 
جميع الشعوب على تحسين ظروفها المعيشية، بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون، 
البالد  أمير  السمو  صاحب  ومنح  اإلنساني«  العمل  »مركز  تسميتها  إلى  المتحدة  األمم  دفع  ما  وهو 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح لقب »القائد اإلنساني«.

نتناول تفاصيل هذا الموضوع في السطور التالية.  

44
أكتوبر  2019 العدد )1426(



تاريخ وقصة
يف 22 ينايـــر 1992، أعلنـــت الجمعية العامة 

لألمـــم املتحـــدة الســـابع عرش مـــن أكتوبر 

اليـــوم الـــدويل للقضـــاء عىل الفقـــر، ودعت 

الـــدول إىل تخصيـــص ذلك اليـــوم لالضطالع 

بأنشـــطة محددة يف مجال القضـــاء عىل الفقر 

األنشـــطة. لتلك  وللرويج  والعـــوز 

الدولية  الحكوميـــة  املنظات  كذلـــك  ودعت 

وغـــري الحكوميـــة إىل مســـاعدة الـــدول عىل 

تنظيم أنشـــطة وطنية احتفـــاالً باليوم، لضان 

نجـــاح احتفال األمـــم املتحدة باليـــوم الدويل 

الفقر. عـــىل  للقضاء 

وحثت األمـــم املتحدة جميع ســـكان العامل يك 

يعملوا للقضـــاء عىل الفقـــر، وبذلك نضمن أن 

يفي كوكبنا ومجتمعاتنـــا باحتياجات وتطلعات 

الجميـــع، وليس فقط لفائـــدة القلة املحظوظة 

من النـــاس، وكذلك مـــن أجل بناء مســـتقبل 

مســـتدام، حيث يتم الوفـــاء باحتياجات الوقت 

املقبلة  األجيـــال  املســـاس بقدرة  الحارض دون 

الخاصة.  احتياجاتها  تلبيـــة  عىل 

ويرجـــع تاريـــخ االحتفـــال باليـــوم الـــدويل 

للقضـــاء عـــىل الفقـــر إىل 17 أكتوبـــر عـــام 

1987، حيـــث اجتمـــع مـــا يزيد عـــىل 100 

الفقـــر املدقع  ألف شـــخص تكرميـــاً لضحايا 

»تروكاديرو«  بســـاحة  وذلك  والجوع،  والعنف 

ـــع فيها اإلعـــالن العاملي  يف باريـــس، التي وقِّ

لحقوق اإلنســـان عام 1948، وأعلنوا أن الفقر 

ُيشـــكل انتهـــاكاً لحقوق اإلنســـان، كا أكدوا 

الحاجـــة إىل التضافر بغية كفالـــة احرام تلك 

. ق لحقو ا

ومنذئـــذ، يتجمـــع كل عـــام يف هـــذا الوقت 

أفراد من شـــتى الفئـــات واملعتقدات واألصول 

إزاء  مـــن جديد  التزامهم  االجتاعية إلعـــالن 

معهم. تضامنهـــم  عن  واإلعـــراب  الفقراء 

تعريف الفقري
الفقــري كلغــة هــو املحتــاج واملعــوز، وكاصطــالح 

هــو الــذي ال ميلــك قــوت عامــه، أي ال ميلــك إال 

أقــل القــوت.

والفقـــر ال يقتـــر عـــىل مجـــرد الحاجة إىل 

الدخـــل أو املـــوارد أو ضـــان مصـــدر رزق 

مســـتدام، حيـــث إن مظاهره تشـــمل الجوع 

عىل  الحصـــول  وصعوبـــة  التغذيـــة  وســـوء 

التعليـــم والخدمـــات األساســـية، إضافـــة إىل 

املجتمع  مـــن  االجتاعي واالســـتبعاد  التمييز 

القرارات. اتخـــاذ  املشـــاركة يف  وانعدام فرص 

 

حقائق وأرقام
يعيـــش ُعرش ســـكان العـــامل )أي نســـبة 10 

باملئـــة منهـــم، أو 700 مليـــون( يف فقر مدقع 

عـــىل أقل مـــن دوالريـــن يومياً.

ال تعني الوظيفـــة أن يســـتطيع الفرد العيش 

الكريم، ففي الواقـــع إن 8 باملئة من املوظفني 

وأرسهـــم يف كل أنحاء العامل عانـــوا من الفقر 

املدقـــع يف العام املايض.

األمم المتحدة وضعـت خطـة 
للقضـاء علــى الفقر المدقع 
كانوا  أينما  أجمعين  للناس 

بحلول عام 2030

العالم  سكـان  من  بالمئة   10

700 مليــون نسمـة  أي نحــو 
على  مدقع  فقر  في  يعيشـون 

أقل من دوالرين يوميًا



العاملي، تعيـــش 122 امرأة )يف  عىل الصعيـــد 

الفئـــة العمرية 25 – 34 عامـــاً( يف فقر مدقع، 

مقارنـــة بـ100 رجل من نفـــس الفئة العمرية، 

أي إن عدد النســـاء الفقريات يف العامل أكر من 

عدد الرجـــال الفقراء يف هـــذه الفئة العمرية.

تنتمـــي الغالبية العظمى ممن يعيشـــون عىل 

أقـــل من دوالريـــن يوميـــاً إىل أفريقيا جنوب 

الكـربى. الصحــراء 

توجـــد معـــدالت الفقـــر العاليـــة غالبـــاً يف 

املتررة من  وتلـــك  والهشـــة  الصغرية  الدول 

ت. عا لنزا ا

يؤثـــر الفقر يف األطفـــال تأثرياً كبـــرياً، فواحد 

من كل خمســـة أطفال يعيـــش يف فقر مدقع.

مـــع حلول العـــام املـــايض، كان 55 باملئة من 

الحايـــة االجتاعية. العامل يفتقدون  ســـكان 

خطة األمم املتحدة
وضعـــت األمـــم املتحـــدة خطـــة وأهدافـــاً 

اســـراتيجية تســـري عليها وتبذل جهوداً كبرية 

يف توفـــري جميـــع املـــوارد وتنفيـــذ الربامـــج 

الفقـــر يف جميع  للقضـــاء عىل  والسياســـات 

أنحـــاء العـــامل، وهـــي كالتايل:

القضـــاء عىل الفقر املدقـــع للناس أجمعني 	 

أينـــا كانوا بحلول عـــام 2030، وهو ُيقاس 

حاليـــاً بعدد األشـــخاص الذين يعيشـــون 

بأقل مـــن 1.25 دوالر يف اليوم.

تخفيض نســـبة الرجال والنســـاء واألطفال 	 

الفقر  يعانـــون  الذين  األعـــار  من جميع 

الوطنية  للتعاريـــف  وفقاً  أبعـــاده  بجميع 

مبقـــدار النصف عـــىل األقل بحلـــول عام 

.2030

اســـتحداث نظم وتدابري حايـــة اجتاعية 	 

مالمئـــة عـــىل الصعيـــد الوطنـــي للجميع 

لهـــا، وتحقيق تغطية  ووضع حـــدود دنيا 

صحية واســـعة للفقراء والضعفـــاء بحلول 

.2030 عام 

ضـــان متّتـــع جميع الرجـــال والنســـاء، 	 

منهـــم،  والضعفـــاء  الفقـــراء  ســـيا  وال 

املوارد  الحصول عـــىل  الحقـــوق يف  بنفس 

عـــىل  حصولهـــم  وكذلـــك  االقتصاديـــة، 

الخدمـــات األساســـية، وعىل حـــق ملكية 

مـــن  وغـــريه  فيهـــا  ف  والتـــرّ األرايض 

األخرى،  امللكية  بأشـــكال  املتعّلقة  الحقوق 

املـــوارد  عـــىل  وبالحصـــول  وباملـــرياث، 

املالمئة،  الجديدة  والتكنولوجيـــا  الطبيعية، 

والخدمـــات املاليـــة، مبا يف ذلـــك التمويل 

الصغـــر، بحلول عـــام 2030. املتناهـــي 

بنـــاء قـــدرة الفقـــراء والفئـــات الضعيفة 	 

عىل الصمـــود والحد من تعرضهـــا وتأّثرها 

باملنـــاخ وغريها من  املتصلـــة  بالظواهـــر 

واالجتاعية  االقتصادية  والكـــوارث  الهزات 

.2030 عـــام  بحلول  والبيئية 

كفالـــة حشـــد مـــوارد كبرية مـــن مصادر 	 

متنوعة، مبـــا يف ذلك عن طريـــق التعاون 

اإلمنـــايئ املعّزز، مـــن أجل تزويـــد الدول 

الناميـــة، وال ســـيا األقل منواً، مبـــا يكفيها 

من الوســـائل التـــي ميكن التنبـــؤ بها من 

أجـــل تنفيذ الربامـــج والسياســـات الرامية 

إىل القضـــاء عـــىل الفقر بجميـــع أبعاده.

وضـــع أطر ســـليمة عىل كل مـــن الصعيد 	 

اســـتناداً  والـــدويل،  واإلقليمـــي  الوطنـــي 

إىل اســـراتيجيات إمنائيـــة مراعيـــة ملصالح 

الفقراء، من أجل تريع وترية االســـتثار يف 

الفقر. القضاء عـــىل  الراميـــة إىل  اإلجـــراءات 

جهود الكويت
تبذل الكويـــت جهوداً كبرية، وتتمتع بســـجل 

حافـــل وصيـــت واســـع يف مجال مســـاعدة 

الظروف  وتحســـني  الفقر  ملكافحة  الشـــعوب 

 . ملعيشية ا

وال يخفـــى عـــىل أحد الـــدور الكبـــري الذي 

تلعبـــه الكويت يف إغاثـــة املنكوبني يف حاالت 

الكـــوارث والحروب واملجاعـــات، وهو ما دفع 

األمـــم املتحدة إىل تســـميتها »مركزاً إنســـانياً 

اإلنســـاين«  »القائد  لقـــب  وأطلقت  عامليـــاً« 

عىل صاحب الســـمو أمري البالد الشـــيخ صباح 

األحمـــد الجابـــر الصباح، حفظه اللـــه ورعاه.

الدولية  املنظـــات  وعـــرب  الكويت  وتعمـــل 

عىل إنشـــاء املشـــاريع التعليميـــة والتدريبية 

البرشية  الطاقـــات  تنميـــة  بهدف  املختلفـــة 

واســـتغاللها والعمل عىل القضـــاء عىل األمية 

لفتـــح الطريق أمـــام التقـــدم والتنمية.

التنموية اإلنتاجية  بإنشاء املشـــاريع  كا تقوم 

يف املجتمعـــات الفقـــرية بغـــرض متكينها من 

وثرواتها  واملاليـــة  البرشية  مواردها  اســـتثار 

أفـــراد املجتمع  العمل ليتمكن  وتوفري فـــرص 

من العيـــش الكريم معتمدين عىل أنفســـهم.

وأكـــدت الكويـــت أكر من مـــرة عىل رضورة 

التصـــدي لظاهـــرة عـــدم املســـاواة بجميع 

أبعادهـــا باعتبـــاره أمراً رضوريـــاً للقضاء عىل 

الفقـــر والنهوض بالتقـــدم االجتاعي وتحقيق 

التنمية املســـتدامة وفق رؤية 2030، كا أنها 

متلك ســـجاًل حافاًل يف محاربة ظاهـــرة الفقر، 

فضـــاًل عـــن تقدميها املســـاعدات اإلنســـانية 

املحتاجة. العـــامل  للعديـــد من دول  واملادية 

عامة خريية بارزة
وأخـــذت الكويت عىل عاتقها منذ اســـتقاللها 

العينيـــة  املســـاعدات  عـــام 1961، تقديـــم 

واملادية للـــدول الناميـــة والـــدول األقل منواً 

عديدة. ومبـــادرات  آليـــات  عرب 

ويحرص صاحب الســـمو بصفة شـــخصية عىل 

أعـــال الخري التـــي امتـــدت إىل معظم أرجاء 

األرض، إضافـــة إىل الجهـــود اإلنســـانية التي 

تنظمهـــا حكومة الكويت، فضاًل عن مشـــاريع 

الجمعيـــات الخرييـــة األهلية التي تســـتهدف 

أنحـــاء مختلفة مـــن العامل بهدف مســـاعدة 

املحتاجـــني واملنكوبني.

وتعـــد الجمعيـــات الخريية الكويتيـــة عالمة 

بـــارزة يف ســـاحات العطـــاء اإلنســـاين بفضل 

تحركاتها امليدانية الريعـــة يف جميع املناطق 

وجهودهـــا التي تنـــدرج كجزء مـــن الواجب 

اإلنســـاين الذي يعـــرب عنه املوقف الرســـمي 

للكويت قيـــادة وحكومة وشـــعباً.

الكويت،  الخـــريي يف  العمـــل  وتتنوع ســـبل 

حيـــث تعمـــل الدولـــة جاهـــدة، وكذلـــك 

املواطنـــون، عـــىل تقديـــم املســـاعدات لكل 

من يحتاجهـــا يف أي مكان حـــول العامل بغض 

النظر عـــن الديـــن أو الوطـــن أو الجنس أو 

اللـــون، وإيصـــال االحتياجات األساســـية من 

طعـــام ورشاب وخدمات صحيـــة وتعليمية إىل 

الفقرية. املجتمعـــات 

تنمية ال حدود لها
ويـــربز الـــدور الجـــيل للكويـــت يف محاربة 

الفقر عامليـــاً من خالل »الصنـــدوق الكويتي 
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للتنميـــة االقتصادية العربيـــة« بوصفه ذراعاً 

أكر  للدولـــة منذ  تنفيذيـــاً  رئيســـية وجهازاً 

مـــن نصف قـــرن يف مواجهة الفقـــر والبطالة 

البرشية  الشـــعوب ومســـاعدة  لدى مختلف 

مـــن أجل حيـــاة أفضل.

ويســـاهم »الصندوق« بتمويل أكـــر من 960 

مرشوعـــاً تنموياً يف 106 دول، مبـــا يف ذلك أكر 

من 380 مرشوعاً يف الـــدول العربية، حيث بلغ 

إجايل قيمــــة القروض التـــي قدمها الصندوق 

الكويتي منــــذ تأسيســـه أكر مـــن 6.2 مليار 

دينـــار )أي ما يفوق 21 مليــــار دوالر أمرييك(.

وال تتوقـــف مبـــادرات الكويـــت عنـــد هذا 

»الصنـــدوق« فحســـب، بل ســـارعت يف كثري 

مـــن املناســـبات إىل إطـــالق العديـــد مـــن 

الحديث. تاريخهـــا  يف  املهمـــة  املبـــادرات 

التـــي أطلقها  تلـــك  املبـــادرات،  أبـــرز  ومن 

املغفـــور له أمري البـــالد الراحل الشـــيخ جابر 

الله، يف  الصبـــاح، رحمـــه  الجابـــر  األحمـــد 

التخفيـــف من عـــبء املديونيـــات عن كاهل 

الـــدول الفقرية، وذلـــك يف ذروة أزمة االحتالل 

األمثلة  أروع  بذلك  للكويت، مســـّطراً  العراقي 

الشـــعوب. يف اإليثـــار والتكافل والتعاون بني 

ومنـــذ تـــويل صاحب الســـمو األمري الشـــيخ 

صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، مقاليـــد 

الحكـــم يف عام 2006، ارتفعـــت وترية الجهود 

الكويتيـــة الهادفـــة إىل تخفيـــف األعباء عن 

الدول الفقـــرية والنامية حتى ترّســـخ يف عهد 

ســـموه مفهوم الدبلوماســـية اإلنســـانية.

وحـــرص ســـمو األمري عـــىل إطـــالق مبادرة 

عـــام 2008،  الكرميـــة«  الحيـــاة  »صنـــدوق 

وســـاهمت الكويـــت برأســـال قـــدره 100 

مليـــون دوالر ملســـاعدة الـــدول الفقرية عىل 

مواجهة ارتفاع أســـعار األغذية وتحقيق األمن 

الصندوق 22  هـــذا  واســـتفادت من  الغذايئ، 

دولة حســـب البيانات الصـــادرة عن الصندوق 

العـــريب للتنميـــة االقتصادية.

الشباب أواًل
ومل تتوقـــف جهود الكويت عنـــد هذا الجانب 

فقط، بـــل ســـعت إىل دعم الشـــباب العريب 

من خـــالل إيجاد حلول ملشـــكلة البطالة التي 

تثقل كاهـــل ميزانيـــات الـــدول النامية، عرب 

إنشـــاء صنـــدوق لدعم املرشوعـــات الصغرية 

يف الـــدول العربية بقيمة مليـــاري دوالر، يبلغ 

نصيب الكويـــت منها نصف مليـــار دوالر.

ومل تأُل الكويت جهـــداً يف دفع الجهود الدولية 

الداعمـــة للتنميـــة من خالل دعـــم ميزانيات 

العديـــد مـــن املنظـــات الدوليـــة والجهات 

الحكوميـــة املهتمة بالتنميـــة ومكافحة الفقر 

املثال  واألوبئة واألمـــراض، ومنها عىل ســـبيل 

ال الحـــر »برنامـــج األغذية العاملـــي« الذي 

ُتعـــد الكويت من أكـــرب الجهـــات املانحة له.

واستمرت الكويت خالل الســـنوات املاضية يف 

تقديم مســـاعدات تنموية بلغت نســـبتها 2.1 

باملئة مـــن إجايل الناتج املحـــيل، أي أكر من 

دولياً. عليها  املتفق  النســـبة  ضعف 

ويـــربز عمـــل الجمعيـــات واللجـــان الخريية 

الكويتيـــة يف الفـــرة األخرية من خـــالل إغاثة 

الالجئني الســـوريني يف دول الجوار مثل األردن 

ولبنـــان وتركيا، إضافـــة إىل إغاثة األشـــقاء يف 

اليمن والعراق وفلســـطني، وإقامة املشـــاريع 

يف الـــدول األفريقيـــة الفقرية وبعـــض الدول 

اآلسيويــة.

ومن هـــذه الجهود الطيبة ما تقـــوم به »الهيئة 

الخريية اإلســـالمية العامليـــة« و»جمعية الهالل 

األحمـــر الكويتـــي«، من خالل إطـــالق العديد 

النازحني  إلغاثـــة  اإلنســـانية  الحمـــالت  مـــن 

الســـوريني وأهايل غزة بشـــكل مســـتمر، كا 

العراق.    للنازحـــني يف  العـــون  مدت يد 

الكويتي  الصندوق  يساهم 
العربية  االقتصادية  للتنمية 
960 مشروعًا  بتمويل أكثر من 

تنمويًا في 106 دول

القروض  قيمة  إجمالي  بلغ 
منذ  »الصندوق«  قدمها  التي 
تأسيسه أكثر من 21 مليار دوالر



خدمات 
»يوتيوب« هنا

أعلـــن موقع »يوتيـــوب« إطالقه منصتي »يوتيـــوب ميوزيك«، وهو تطبيق جديد لالســـتاع للموســـيقى، و »يوتيوب برمييوم«، 

وهـــي خدمة اشـــراك مدفوعة توفر تجربة مشـــاهدة بدون إعالنات عرب التطبيق األســـايس، وذلك يف كل مـــن اململكة العربية 

الســـعودية، واإلمارات العربية املتحـــدة، والبحرين، والكويت، وقطر، وســـلطنة ُعان، ولبنان.

وتحتـــوي منصة »يوتيـــوب ميوزيك« عىل مكتبة واســـعة ومتنوعة من املوســـيقى، وهي مصممة لتمكني الناس من االســـتاع 

إىل املوســـيقى التي يحبونها ومســـاعدتهم يف اكتشـــاف أغاٍن جديـــدة وفنانني جدد، وتتيح االســـتاع إىل ماليـــني األغاين بدون 

إعالنات، وذلك عرب الهواتف الذكية والحواســـب الشـــخصية.

أمـــا منصة »يوتيـــوب برمييوم«، فتوفر لألعضاء مشـــاهدة املحتوى من فيديوهـــات »يوتيوب« بدون إعالنات، كا تســـمح لهم 

بتحميـــل املقاطع ملشـــاهدتها الحقاً حتى لـــو مل يكن لديهم اتصال باإلنرنـــت، واألهم من ذلك كله التشـــغيل يف الخلفية.

وتبلغ كلفة االشـــراك بخدمـــة »يوتيوب ميوزيك« 4.99 دوالر شـــهرياً، وبخدمة »يوتيوب برمييوم« 5.99 دوالر يف الشـــهر، علًا 

بأنه تـــم طرح الخدمتني لجميع املســـتخدمني يف منطقة الرشق األوســـط ابتداًء من 10 ســـبتمرب املايض.

كشـــفت رشكة »آبـــل« األمريكية عن ســـاعتها الذكية الجديدة مـــن الجيل الخامـــس، والتي حملت 

عـــدة مزايا ومفاجآت، عىل رأســـها العرض الدائـــم للوقت ورؤيته دون الحاجـــة إىل تحريك املعصم، 

وهـــو األمر الذي طلبه املســـتخدمون منذ ظهور ســـاعة »آبل« الذكية ألول مـــرة يف عام 2015، كا 

أنها امتداد لســـاعات الجيل الرابع بأحجام 40 و44 ميلليمراً نفســـها، وشاشـــة بالحجم نفســـه مع 

زوايا دائريـــة، وبالتاج الرقمي نفســـه مع القدرة عىل قيـــاس القراءات.

وتحتـــوي الســـاعة الجديدة عـــىل بوصلة مدّمجـــة تتيح التعرف عىل االتجاهات بشـــكل أســـهل، 

باإلضافـــة إىل دعم الشاشـــة ملعدل تحديـــث بلغ 60Hz، وميـــزة إجراء مكاملـــات الطوارئ.

كـــا متتلك الســـاعة بطارية تدوم وقتاً أكـــرب يصل إىل 18 ســـاعة، حتى مع الشاشـــة الجديدة التي 

تعمـــل دامئاً، وذلك بفضل شاشـــة الســـليكون الجديدة منخفضـــة درجة الحرارة، وبرنامج تشـــغيل 

عـــرض منخفـــض الطاقة، كا تظل الشاشـــة يف وضـــع اإلضـــاءة املنخفضة حتى تحريـــك املعصم، 

الكامل. الســـطوع  إىل  عندها  فتتحول 

وطرحـــت »آبـــل« الســـاعة الجديدة املصنوعـــة من عدة مـــواد، من بينها ســـاعة مـــن ألومنيوم 

معـــاد تدويره أو مـــن التيتانيوم، وأيضـــاً خيارات الفوالذ املقـــاوم للصدأ والســـرياميك، وهي تتوافر 

بطرازين مختلفني، ويبدأ ســـعر نســـخة »GPS« من 399 دوالراً أمريكياً، أما نســـخة االتصال الخلوي 

»LTE« فيبلغ ســـعرها 499 دوالراً، وقـــد أتاحت الرشكة خدمة الطلب املســـبق.
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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.

عدد من أبناء العاملني 
يف زيارة إىل دار اآلثار 

اإلسالمية 

الجفيــر

مجلد 1983
اجتاع مسؤويل العالقات 

العامة واإلعالم مبؤسسة 
البرول الكويتية والرشكات 

التابعة

وفد من ممثيل رشكة 
»إدمييتسو كوسان« 

اليابانية يف زيارة إىل الرشكة

السلة التي تحمل فيها األشياء، ومنها ما هو صغري إلحضار احتياجات املنزل، 
يف حني أن النوع الكبري مخصص لنقل األساك من موقع صيدها يف البحر 

إىل األسواق لبيعها.




