
العدد 1432 ـ أكتوبر 2021  - ربيع األول 1443هـ

... وعــادت الحيـــــاة



الـعــدد 1432 - أكتوبر 2021
ربيع األول 1443 هـ           

السنة الستـون
)�صدر العدد الأول بتاريخ 24 يونيو 1961(

مجلة �صهرية م�صورة ي�صدرها فريق عمل الإعالم - 

�صركـة نفط الكويـت

رئي�س التحرير

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية

فريق عمل الإعالم - �صركة نفط الكويت

�س. ب: 9758 الأحمدي 61008 - الكويت

فاك�س: 23981076

المو�صوعات المن�صورة تعبر عن وجهة نظر كتابها

ول تعبر بال�صرورة عن راأي المجلة

ي�صمح بالن�صر ب�صرط ذكر الم�صدر

عنوان موقع ال�صركة على الإنترنت

www.kockw.com
E-mail: info@kockw.com

02
مع عودة الحياة الطبيعية... نفط الكويت تنطلـق نحو إنجـازات جديدة

10

14

18

22

26

الحفر بتقنية  Multilateral يحّسن معدالت اإلنتاج بأقل تكلفة

نفط الكويت تبني ثالث محطــات كهربائيـة فرعيــة لالستهالك الرئييس

فعالية »حديث الثالثاء« مل تتوقف إال خالل اإلغالق اإللزامي

العنارص بطيئة الحركة يف املخزون... وطرق التعامل معها

جهود فريق األمن )الخدمات املساندة( تواصلت رغم الظروف 



نفـط الكويــت حــازت الريـــادة يف جهــود
مواجهـــة "كورونا"

أحد أبناء نفط الكويت نال إحدى أعىل 
الشهادات يف هندسة اآلبار

دور املوظف يف التعّلم والتطوير

كلمة
التحريـر

رئيس التحرير

قصي ناصر العامر

ها نحن نطل عليكم من جديد بعد غياب قسري، لنقدم لكم عدداً متجدداً من 

مجلة "الكويتي" التي شكلت على مدى تاريخها عنواناً للعودة والنهضة والتصميم 

الراسخ، حيث إنها لطالما كانت شاهدة على مختلف الظروف الصعبة التي مرت 

بها الكويت والقطاع النفطي، وبالتالي هي تمثل إحدى المؤشرات اإليجابية على 

عودة عجلة الحياة، هكذا كانت بعد كل أزمة سابقة، وهكذا هي اليوم بعدما 

بدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها بعد أكثر من عام ونصف على جائحة "كورونا" 

التي ضربت العالم بأسره وأثرت سلبياً على كافة القطاعات.  

والشركات  االقتصادات  جميع  عانت  الذي  الوقت  وفي  الجائحة،  بداية  فمنذ 

والمؤسسات العالمية بسبب توقف عجلة اإلنتاج والمشاريع، كانت شركة نفط 

الكويت على قدر التحدي وأتم االستعداد والجاهزية لمواجهة األزمات والتغلب 

على الصعوبات ومواصلة طريقها نحو النمو والتقدم.

وكعادتها كانت نفط الكويت االستثناء في كل شيء، فهذا الكيان العمالق يعتمد 

على أسس ومبادئ راسخة من العمل المؤسسي المنظم والمتكامل، واستراتيجية 

طويلة األمد تضع حساباً لكل صغيرة وكبيرة وال تنتهج سياسة رد الفعل.

عملياتها  مواصلة  العصيبة  الفترة  تلك  خالل  الشركة  استطاعت  هنا،  ومن 

سواعد  بفضل  وذلك  تتوقف،  لم  التي  اإلنتاج  معدالت  واستمرت  ومشاريعها، 

أبنائها وجهودهم الكبيرة من أجل عدم تأثر الشريان الرئيسي للدخل الذي تعتمد 

عليه الكويت في معيشتها وبناء اقتصادها وتحقيق نهضتها وازدهارها، هذا فضاًل 

عن مساهمات أبناء الشركة وجهودهم الكبيرة في مساندة البالد بجهود مكافحة 

الوباء على جميع المستويات.

استمرت نفط الكويت في تحقيق اإلنجازات والنجاحات ولم تعرف المستحيل 

يوماً، ومن ذلك نجاحها في تصدير أول شحنة من النفط الثقيل، والذي يعد ثمرة 

الذين بذلوا أقصى ما في وسعهم من أجل  جهد وعمل شاق لموظفي الشركة 

نجاح المشروع والوصول إلى الهدف الموضوع له في النهاية.

ورجوع  البالد،  في  الوبائي  الوضع  وتحسن  الطبيعية  الحياة  عودة  بداية  ومع 

األعمال إلى طبيعتها ونشاطها واكتمال القوة العاملة فيها، ينطلق قطار العمل 

المشاريع  إكمال  بهدف  سرعة،  بأقصى  الكويت  نفط  في  اإلنجازات  وحصد 

العمالقة وتسريع العمليات والوصول إلى أعلى معدالت اإلنتاج المرجوة، وكذلك 

مؤسسة  استراتيجية  وأهداف   ،"2035 جديدة  "كويت  رؤية  تحقيق  أجل  من 

الحبيبة  كويتنا  النهاية ويعم على  كله في  ليعود ذلك  الكويتية 2040،  البترول 

بالرخاء والنمو والتقدم.
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الشركة وضعت الخطط المناسبة واتخذت اإلجراءات الوقائية لتأمين 
عودة سليمة

مع عودة الحياة الطبيعية... نفط الكويت تنطلـق 
نحــو إنجـــازات جديـــدة

 – بعد فترة طويلة من اإلغالق وتوقف األنشطة نتيجة األزمة الشديدة التي تسببت بها جائحة »كورونا المستجد 
كوفيد 19« والتي غيّرت معالم حياتنا وعاداتنا اليومية وضربت كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية وعرقلت 
مسيرة النمو في العالم أجمع، ومن ضمنه الكويت، بدأت بارقة األمل تلوح في األفق رويدًا رويدًا بنهاية عام 2020 
وبداية عام 2021 مع االنتقال من مرحلة مواصلة انتشار الفيروس، إلى مرحلة ظهور التطعيمات المختلفة التي 

كانت بمثابة طوق النجاة ومهدت الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وبالفعل، لم تخب آمال الجميع بقرب الخروج من النفق، حيث توالت اإليجابيات رغم استمرار انتشار الوباء وظهور 
تتحسن،  األوضاع  فبدأت  األقوى،  كانت  الطبيعي  المسار  إلى  والعودة  الحياة  إرادة  أن  إال  منه،  جديدة  تحّورات 
وعادت  تدريجيًا،  طبيعتها  إلى  تعود  الحياة  بدأت  حيث  الكويت،  في  اإليجابية  والمؤشرات  اإلجراءات  وتواصلت 

عجلة النشاط التجاري واالقتصادي إلى الدوران بسرعة أكبر.

المرحلية  الحكومية  اإلجراءات  واكبت  التي  الكويت،  نفط  شركة  في  الوضع  على  ينطبق  نفسه  األمر  وهذا 
نحو  الخطى  وتسريع  بالكامل  عملها  الستئناف  تواقة  كانت  التي  وهي  يكون،  ما  بأفضل  للعودة  والتدريجية 

إنجازات جديدة مبشرة.
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عمل ال يتوقف
يف الوقـت الـذي مل يتوقـف عمـل نفـط الكويت 

يف أي لحظـة رغـم اإلغالق التـام يف بداية األزمة، 

ومـن ثم اإلغالقـات الجزئية املتعـددة واملختلفة 

بخطـة  لخروجهـا  نظـراً  وذلـك  بطبيعتهـا، 

مدروسـة لتأمـن سـر العمـل يف كافـة مرافقهـا، 

والسـيام مرافـق العمليـات واإلنتـاج والتصديـر، 

بقيـت الرشكـة ملتزمة باإلجـراءات التي اتخذتها 

الحكومـة يف هـذا املجـال، والسـيام فيـام يتعلـق 

مبراحـل العـودة التدريجية وكيفية تأمن سـالمة 

العاملن. وصحـة 

الجهـات  يف  متامـاً  العمـل  توقـف  فخـالل 

الحكوميـة، نظمت الرشكة عملها بشـكل يضمن 

االسـتمرارية يف كل املجـاالت، ليـس فقـط الفنية 

املتعلقـة بالعمليـات وتأمـن اإلنتـاج والتصديـر 

السـوق  يف  الكويـت  دولـة  بالتزامـات  للوفـاء 

العاملـي، بـل أيضـاً يف املجالـن اإلداري واملـايل، 

حيـث متت تغطيـة كل النفقات وتسـديدها، مبا 

فيهـا رواتـب العاملن وفواتر الـرشكات املقاولة، 

اإللكرتونيـة  النظـم  كافـة  اعتـامد  عـن  فضـاًل 

التـي سـاعدت العاملـن عـىل القيـام بواجباتهم 

الوظيفيـة وهـم يف املنـزل. 

تركيـز  الرشكـة  يفـت  مل  السـياق،  هـذا  ويف 

األمـن  إجـراءات  تشـديد  عـىل  اهتاممهـا 

اإللكـرتوين، للحفـاظ عىل رسيـة وأمـن تداوالتها 

املعنيـة  الفـرق  فكانـت  وبياناتهـا،  وعملياتهـا 

ضمـن مجموعـة تكنولوجيا املعلومات املشـرتكة 

حـارضة بشـكل دائـم لتجنـب أي خـرق يف هـذا 

الجانـب.

خطط خاصة وطارئة
بشـأن  خاصـة  خططـاً  الرشكـة  وضعـت  كـام 

العمـل يف املواقـع التي مل يكـن باإلمكان إغالقها، 

توزيـع  فتـم  العمليـات،  مناطـق  يف  والسـيام 

العاملـن بهـا بحسـب نظـام النوبـات، كـام تـم 

الوقائيـة عـىل مداخـل  اتبـاع كافـة اإلجـراءات 

ومخـارج املرافـق، بهـدف الحفـاظ عـىل سـالمة 

العاملـن واملنشـآت يف آن معـًا، يف وقـت جـرى 

إعـداد خطـط طارئـة لكيفيـة التعامـل مـع أي 

أي  يف  تحصـل  قـد  بالفـروس  محتملـة  إصابـة 

موقـع.

كـام تـم التنسـيق يف تلـك الفـرتة مـع مختلـف 

الصحـة  وزاريت  والسـيام  الحكوميـة،  الجهـات 

يتعلـق  فيـام  خـاص  وبشـكل  والداخليـة، 

يف  العاملـن  النتقـال  تصاريـح  عـىل  بالحصـول 

املختلفـة. الحظـر  أوقـات 

ويف حن سـاهمت كل اإلجراءات السـابقة الذكر 

يف تأمـن سـر العمـل بالشـكل الصحيـح ودون 

أي عوائـق، عكفـت اإلدارات املختصـة بالصحـة 

والسـالمة عـىل وضع خطـط العـودة إىل العمل، 

مسـتبقة بذلـك القرارات الحكوميـة، وليك تكون 

جاهـزة فـور اتخـاذ القـرار املنتظـر بالعـودة إىل 

العمـل يف املكاتب.

جاهزية للعودة
وبالفعـل، كانـت الرشكـة جاهـزة ملواكبـة خطـة 

أعلنتهـا  التـي  الطبيعيـة  الحيـاة  إىل  العـودة 

البدايـة إىل  الحكومـة، والتـي تـم تقسـيمها يف 

خمـس مراحـل تشـهد كل منهـا فتحـاً تدريجيـاً 

لألنشـطة، وكذلـك زيادة نسـب الـدوام للعاملن 

املكاتـب. يف 

وكان يتوقـع لـكل مرحلـة منهـا أن تسـتمر ثالثة 

أو أربعـة أسـابيع، إال أن تلـك الفـرتات طالـت 

الوضـع  يف  السـلبية  التطـورات  لبعـض  نظـراً 

الوبـايئ حينهـا، وبالتايل اسـتغرقت خطـة العودة 

إىل العمـل الكامل أشـهراً عديـدة، تعاملت معها 

الرشكـة كـام يجـب، مـن خـالل إعـداد جـداول 

منتظمـة للعاملـن ومبـــا يؤّمـن سـر العمـــل 

بشـكله الطبيعـي، حيـث كان العاملـون كلهـم 

يقومـون بواجباتهـم، ســـواء مـن املكتـب أو يف 

املنزل.

ويف هـذا السـياق، تـم يف البدايـة تعميـم كافـة 

اإلجـراءات الوقائيـــة التـي تـم إعدادهـا خـالل 

الفـرتة السابقـــة عـىل جميـع العاملـن، وذلـك 

إىل  وإرسـالها  إلكرتونيـاً  تصميمهـا  تـم  أن  بعـد 

وتوزيعهـا يف  طباعتهـا  أو  اإللكـرتوين،  بريدهـم 

تفاصيلهـا،  بـكل  تنفيذهـا  تـم  فيـام  املنشـآت، 

ومنهـا اعتـامد التباعـد البـدين يف مواقـع العمل، 

واملواقـع،  املكاتـب  وتطهـر  الكاممـات،  ولبـس 

وفحـص الحـرارة عنـد الوصـول وغـر ذلـك، كام 

تـم اعتامد مبـدأ التفتيـش والتدقيـق املتواصلن 

للتأكـد مـن سـالمة اإلجـراءات وأن كل العاملـن 

يتبعونهـا.

عقد  اإلدارات  كافة  من  الطلب  كذلك  وتم 

تجنب  بهدف  إلكرتونياً  واللقاءات  االجتامعات 

النتائج  وجاءت  ذلك  جرى  وبالفعل  التجمعات، 

أي  دون  املراسالت  كل  سارت  حن  يف  ممتازة، 

تم  التدريبية  الربامج  بعض  إن  حتى  عوائق، 

استئنافها افرتاضياً ونجحت يف تحقيق الغاية منها.

عودة وإنجازات
كل ذلـك ترافـق مـع زيـادة تدريجيـة يف نسـبة 

العاملـة باملكاتب، حيـــث كانـــت الرشكــة مع 

كل مـــرة تزيــد فيهــا النسبـــة وفـق القرارات 

الحكوميـة، تجــدد تعميـم اإلجـراءات الوقائيـة 

وتزويـد العاملـن بـاألدوات التـي تسـاعد عـىل 

إبقـــاء موقـع العمـــل صحيـاً، واسـتمر الوضـع 

كذلـك إىل حـن العـــودة الكاملــة، والتـي نأمل 

أن تكـون نهايـة لألزمـة وانطالقـة متجـددة نحو 

سلسـلة مبرشة مـن اإلنجـازات والعمل من أجل 

الوطـن واملجتمـع.

ترسـخت  والتـي  الطبيعيـة،  الحيـاة  عـودة  إن 

أكـر مؤخـراً مـع فتـح كافـة األنشـطة التجاريـة 

واملجتمعيـة، ال ميكـن أن تنسـينا الفـرتة الصعبـة 

للبقـــاء عندهـــا، بـل  التـي مررنـا بهـا، ليـس 

ألخـذ العـرب وتعّلـم الـدروس، وهـو مـا نجحـت 

فيـه رشكـة نفـط الكويـت التـي اسـتفادت مـن 

هـذا الظـرف لـيك تضـع نظـاًم جديـدة ومعايـر 

مختلفـــة بعـــض اليشء تساعـــد يف تجنب أي 

أزمـات مسـتقبلية، وتسـاعدها عـىل االسـتجابة 

لهـا بشـكل أفضـل. 



تدابري عملية
يجـب  املسـاهامت،  عـرض  وقبـل  البدايـة  يف 

اإلشـارة إىل أن كل الجهـود التـي سـرد ذكرهـا 

تباعـاً ترافقـت مـع أهـم دعـم قدمتـه الرشكـة 

للدولـة، والـذي متثـل يف حرصهـا منـذ البدايـة 

تأثـر عـىل عملياتهـا  أي  إحـداث  عـىل تجنـب 

األساسـية، والسـيام فيـام يتعلـق بإنتـاج وتصدير 

كافـة  الرشكـة  اتخـذت  حيـث  والغـاز،  النفـط 

يف  العمـل  اسـتمرار  تضمـن  التـي  اإلجـراءات 

تـام. بشـكل  منشـآتها 

الـوزراء قـرار  اتخـاذ مجلـس  وبالتـايل، وعقـب 

تعطيـل العمـل يف القطـاع العـام، عّدلت الرشكة 

مـن إجراءاتهـا مبا يضمن تشـغيل جميـع مرافق 

املحليـة  األسـواق  لخدمـة  والتصديـر  اإلنتـاج 

والعامليـة، مـع املحافظـة يف الوقـت نفسـه عـىل 

االلتـزام بالتدابـر الوقائيـة.

قدمـت مساهمـات كبيرة وبذلـت جهــودًا جبارة في دعم مؤسسات 
الدولــة والمجتمـع

نفـط الكويــت حــازت الريـــادة في جهــود
مواجهـــة "كورونا"

الوطن  تجاه  بمسؤوليتها  والوفاء  الكويت  نداء  تلبية  إطار  وفي  كعادتها 
والمجتمع على السواء، وألن الظروف القاسية التي فرضتها جائحة فيروس 
الجميع،  من  استثنائية  استجابة  تطلبت   "19 كوفيد   – المستجد  "كورونا 
الدولة  جهات  تصرف  تحت  إمكاناتها  كافة  الكويت  نفط  شركة  وضعت 
بداية  منذ  الجهات  تلك  جهود  لدعم  وسعها  في  ما  كل  وبذلت  المختلفة، 

الجائحة.

تلك الجهود التي سمحت للشركة بحجز موقع الريادة بجدارة بين المؤسسات 
حد  إلى  نجحت  التي  الدول  إحدى  الكويت  تكون  أن  في  ساهمت  التي 
المعدالت سواء في  أقل  إلى  األزمة والوصول  التخفيف من حدة  كبير في 

اإلصابات أو الوفيات، لتتلقى اإلشادة من مختلف الجهات العالمية.

التقرير التالي يعرض أبرز المساهمات التي قدمتها الشركة، سواء بمفردها 
الزميلة  والشركات  الكويتية  البترول  مؤسسة  مع  والتنسيق  بالتعاون  أو 

التابعة لها.
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مـا يعنـي أن االهتـامم باملجتمع وبصحـة أفراده 

ومسـاندة جهـود الجهـات الحكوميـة، مل يرصف 

انتبـاه الرشكـة عـن واجباتها األساسـية التي بحد 

ذاتهـا تخـدم املجتمـع وتدعـم اقتصـاد الكويت، 

انقطـاع  دون  عملياتهـا  الرشكـة  تابعـت  ولـذا 

لضـامن الوفـاء بالتزامـات دولـة الكويـت تجـاه 

األسـواق املحليـة والعامليـة.

ويف هـذا السـياق، نجحـت الرشكـة خـالل تلـك 

الفـرتة يف إنجـاز وتشـغيل مرشوع النفـط الثقيل 

يف بدايـة 2020، والتوصـل إىل ثالثـة اكتشـافات 

نفطيـة جديـدة، وتحقيـق إنجاز جديد يف نسـبة 

خفـض حـرق الغـاز املصاحـب إلنتـاج النفط.

جناح خاص ومستشفى
وفيـام يتعلـق بأوجه الدعم الـذي قدمته الرشكة 

بتجهيـز  أولهـا  متثـل  فقـد  الدولـة،  ملؤسسـات 

جنـــاح خـــاص يف مستشـفى األحمـــدي العام 

مكتمـل  بطاقـم  تزويـده  وتـم  ضـم 31 رسيـراً 

يتمتـع بكفـاءة عاليـة، وذلـك لدعـم مستشـفى 

جابـر الـذي تـوىل التعامل مـع الحـاالت املصابة 

املذكـور  الجنـاح  كان  حيـث  األزمـة،  بدايـة  يف 

قـدرات  تفـوق  أعـداد  أي  السـتقبال  مخصصـاً 

مستشـفى جابـر.

واسـعة  عمليـة  الرشكـة  أطلقـت  ذلـك،  وبعـد 

لتجهيـز عـدة محاجـر صحيـة وتسـليمها لـوزارة 

اسـتضافة  متطلبـات  تلبيـة  بهـدف  الصحـة 

املواطنـن العائديـن مـن الخـارج، حيـث تـم يف 

بدايـة تلـك العمليـة تسـليم الـوزارة مستشـفى 

األحمـدي التخصيص بالكامل، بعـد تجهيزه بأعىل 

املواصفـات وبحسـب املعايـر العامليـة والرشوط 

الوقائيـة والصحيـة التي وضعتها الـوزارة، علاًم أن 

سـعته وصلت إىل 110 أرسّة وقد اسـتقبل بالفعل 

89 مريضـاً وعـدداً مـن األطفـال.

محاجر عديدة
ثم عملت الرشكة عىل تجهيز عدد من املهاجع 

النفطية بكافة وسائل الراحة ومختلف املتطلبات 

الصحية والخدمـات لتتحــول إىل محاجر صحية، 

وكان أبرزها املحجر الذي أقيــم يف حقل الرتقة 

وزارة  إىل  تسليمــه  تـم  والذي  الكويت  بشامل 

الصحــة الستقبـــال املواطنن العائدين، حيــث 

استضاف 564 طالباً و172 من الكوادر الطبية.

ويف حقـل الرتقـــة أيضـاً، تـــم تجهيـز محجـــر 

املحجوريـن  واملقيمـن  العاملـة  لفئـة  بالكامـل 

ممـن تـم إجالؤهـم من مناطـق موبـوءة، حيث 

اسـتضاف مـا يصـل إىل 7992 عامـاًل وتـم توفـر 

كافـة الخدمـات لهـم.

كـام أنـه وللغرض نفسـه، قامت الرشكـة بتجهيز 

بيـت الضيافـة يف مدينة األحمـدي عرب تخصيص 

80 غرفـة بسـعة 130 رسيـراً، وتـم فيه اسـتقبال 

74 طالبـة مـن املبتعثات الـاليت تم إجالؤهن من 

الـدول التـي يدرسـن فيها، وقد راعـت الرشكة يف 

عمليـة التجهيـز تلبيـة كافـة متطلبـات ورشوط 

وزارة الصحـة، وكذلـك تأمن أفضل سـبل الراحة 

للمواطنـن النزالء.

إدارة  قامـت  املذكـورة،  املرافـق  تسـليم  وبعـد 

منـع العـدوى يف وزارة الصحـة بتدريـب عـامل 

النظافـة التابعـن للرشكـة عـىل األسـس العلمية 

واإلجـراءات الوقائية الواجـب اتباعها يف املحاجر 

ملنـع انتقـال العـدوى.

يف كبد أيضاً
وزارة  مـن  وبتكليـف  كذلـك  الرشكـة  وقامـت 

الصحـة، باسـتالم املخيم الربيعـي التابع لجمعية 

الكشـافة الكويتيـة يف منطقة كبـد، وعملت عىل 

تجهيـزه يف وقـت قيـايس وخـالل أيـام معـدودة 

الوافديـن املخالفـن لقانـون  لتخصيصـه إليـواء 

اإلقامـة حتـى موعـد ترحيلهـم.

إليواء  مركزاً  الرشكة  جّهزت  نفسه،  اإلطار  ويف 

 3000 لنحو  يتسع  كبد  منطقة  يف  الوافدين 

شخص، كام قامت بتزويد وزارة الصحة بعيادة 

متنقلة الستخدامها يف تغطية املناطق املوبوءة، 

وأمدتها كذلك بسيارات إسعاف يف مطار الكويت 

لنقل الحاالت القادمة من الخارج.

 20 مـن  أكـر  بتجهيـز  الرشكـة  قامـت  كـام 

الخمـس  املحافظـات  يف  حكوميـاً  مسـتوصفاً 

يف  سـاعدت  وتوجيهيـة  إرشـادية  مبلصقـات 

وتجنـب  املراجعـن  وخـروج  دخـول  تنظيـم 

االزدحـام، فضاًل عـن ملصقات توعويـة بالداخل 

تتحـدث عـن كل مـا يتعلـق بالفـروس وكيفيـة 

منـه.  الوقايـة 

إنجازان كبريان
تجـىل  فقـد  الرشكـة،  بـه  قامـت  مـا  أبـرز  أمـا 

مرشوعـن  عـرب  حققتهـام  كبريـن  بإنجازيـن 

ضخمـن تعاونـت فيهـام مـع الرشكـة الكويتيـة 

للصناعـات البرتوليـة املتكاملـة "كيبيـك"، وهـام 

املستشـفى امليـداين يف مـرشف، ومركـز التطعيم 

عـىل جـر جابـر.

الـوزراء  إنـه وبنـاء عـىل قـرار مـن مجلـس  إذ 

املستشـفى  بتجهيـز  الرشكتـان  قامـت  املوقـر، 

امليـداين يف القاعـات 4 و5 و6 و8 بأرض املعارض 

يف منطقـة مـرشف.

وتضمـن املستشـفى الـذي تم تجهيزه السـتقبال 

الحـاالت املصابـة بفروس "كورونـا" عدة أجنحة 

تضـم نحـو 1000 رسير، إضافـة إىل أرسّة للعناية 

الطبيـة  للغـازات  ومحطـة  والطـوارئ  املركـزة 

مركزية. وصيدليـة 

األطباء  لسكن  مخصص  مبنى  إنشاء  تم  كام 

املستشفى  يف  الفنين  والعاملن  واملمرضن 

امليداين، وتجهيزه بكافة املتطلبات لتوفر أقىص 

إنجازاً  شكل  ما  فيه،  للمقيمن  الراحة  درجات 

لجهة  السيام  به،  تحتذي  الدول  باتت  رائعاً 

الرعة والدقة يف اإلنجاز وتأمن كافة املتطلبات.

مركــز  إنشــاء  فــكان  اآلخــر،  اإلنجــاز  أمــا 

التطعيــم بنظــام خدمــة الســيارات عــىل جــر 

الشــيخ جابــر، والــذي عملــت فيــه الرشكــة 

عــىل مــدار الســاعة إلقامــة بنيــة تحتيــة كاملــة 

ومرافــق وشــبكة خدمــات وفــق أعــىل املعايــر 

واإلجــراءات واملواصفــات الفنيــة والصحيــة، مبــا 

ــة  ــرة الجنوبي ــع يف الجزي ــز الواق ــمح للمرك يس

ــم أفضــل مســتوى  ــر بتقدي بجــر الشــيخ جاب

ــه. ــة لزائري ــن الخدم م

واعُتــرب إنشــاء هــذا املركــز لجهــة الرعــة 

القصــوى واإليفــاء بكافــة املتطلبــات، مبثابــة 

النفطــي،  والقطــاع  للرشكــة  كبــر  إنجــاز 

خصوصــاً أن املنطقــة مل تكــن تحتــوي عــىل أي 

بنيــة تحتيــة، وكان ينبغــي البــدء بإنشــائها مــن 

نقطــة الصفــر، فضــاًل عــن ضخامــة حجــم املــواد 

التــي تــم اســتخدامها فيــه، والصعوبــة الكبــرة 

يف عمليــات التوصيــل والتجهيــز واإلمــداد، نظــراً 

لُبعــد موقــع املــرشوع املقــام عــىل مســاحة 45 

ــع. ــف مــرت مرب أل

ويف الختــام، ال بــد أن نذكــر مركــز التطعيــم 

الخــاص بالعاملــن يف القطــاع النفطــي، والــذي 

أقامتــه الرشكــة وتولــت إدارتــه يف مركــز االتحــاد 

ــارزة يف  ــاهمة ب ــدم مس ــدي، وق ــة األحم مبدين

حملــة التطعيــم الوطنيــة، ويف تخفيــف الضغــط 

عــن مراكــز التطعيــم األخــرى يف الدولــة.
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مـن  بالعديـد  الكويـت  نفـط  رشكـة  تزخـر 

الكفـاءات التـي تعتـرب ثروتهـا الحقيقية، وكام يف 

جميـع املؤسسـات فإن السـعي الدائـم للعاملن 

املعرفيـة  القاعـدة  وتوسـيع  مهاراتهـم  لتطويـر 

هـو الدافـع الحقيقـي للتطـور واالسـتمرار.

يف عرصنـا الحـايل املّتسـم بالتطـور التكنولوجـي 

الدائـم، فـإن للعامـل دوراً أصيـاًل يف التعلـم عـرب 

االسـتثامر يف الـذات، حيـث إن شـغف العامـل 

الجديـدة  املهـارات  وتعّلـم  لالطـالع  الدائـم 

باسـتغالله للفـرص املتاحـة، هـو السـبيل األمثل 

يتعـدى  فـدوره  الريعـة،  التغـّرات  ملواكبـة 

حضـور الفـرص التطويريـة إىل تطبيـق مـا تـم 

وكذلـك  اآلخريـن،  مـع  ومشـاركته  تحصيلـه 

اإلفـادة برأيـه عن الوسـيلة التطويريـة، مبا يعزز 

الرشكـة. التعليـم يف  جـودة 

تتـاح  سـوف  الجـاري،  أكتوبـر  شـهر  خـالل 

إعـداد  يف  لالشـرتاك  أخـرى  فرصـة  للعاملـن 

القادمـن،  للعاملـن  التطويريـة  خططهـم 

فجـوات  بتحديـد  عامـل  كل  سـيقوم  حيـث 

الكفـاءة الخاصـة بـه واختيـار الربامج والوسـائل 

التطويريـة املناسـبة ملـلء تلـك الفجـوات، فيـام 

سـتقوم الرشكـة مبتابعـة تلـك الخطـط واإلرشاف 

املطلوبـة  املـوارد  توفـر  عـرب  تنفيذهـا  عـىل 

بأنواعهـا، بل سـتتعدى ذلك إىل ربـط تنفيذ تلك 

بأدائهـا.  الخطـوات 

كـام أن للعاملـن ذوي الخـربة دور يف تدريـب 

زمالئهـم، وسـيكون لهـم دور آخـر يف مسـاعدة 

للعامـن  التطويريـة  بوضـع خططهـم  زمالئهـم 

ووضـع  املناسـبة  الوسـائل  فاختيـار  القادمـن، 

الجـدول الزمنـي املتسلسـل هـام الطريقة املثىل 

عـىل  والقـدرة  بالواقعيـة  تتسـم  خطـة  لوضـع 

التنفيـذ.

لـكل منـا وحسـب مسـامه الوظيفـي، فقـد تـم 

تحديـد ذوي الخـربة ملراجعة الكفـاءات الخاصة 

واملسـتوى املطلـوب للقيـام بعملـه عـىل أكمـل 

وجـه، كـام يتيح للعامل سـهولة التقييـم وإعداد 

عنـد  منهـا  باالختيـار  ليقـوم  املالمئـة  الربامـج 

انطـالق حملـة التقييـم.

إن االشـرتاك يف نقـاش بّناء بن العامل ومسـؤوله 

املبـارش ومراعـاة دور الفنـي املختـص يف املجـال 

هـي التوليفـة األفضـل نحـو حصـول كل عامـل 

لـه االسـتحواذ عـىل  تتيـح  عـىل خطـة واقعيـة 

املهـارات املطلوبـة ألداء عملـه عـىل أكمل وجه. 

البرشيـة يف  املـوارد  فـرق عمـل  مـع  بالتعـاون 

الفنيـة،  العاملـة  وتطويـر  الرشكـة  مديريـات 

الوظيفـي  التطويـر  عمـل  فريـق  سـيعكف 

الخطـط  تلـك  تقـّدم  متابعـة  عـىل  والتخطيـط 

لوضـع  الطريـق  ميهـد  مـا  تنفيذهـا،  ومراقبـة 

الخطـة العامة للتدريب للرشكـة، وهي الوظيفة 

األساسـية لتلـك الفـرق خـالل العامـن القادمن.

ممـن  فيهـا  العاملـن  أن  الرشكـة  تـرى  وأخـراً، 

حتـى  التطويـر  يف  الرغبـة  لديهـم  اسـتمرت 

البدائـل  وأوجـدوا  الصعبـة،  الوبـاء  ظـروف  يف 

املعرفيـة،  ثروتهـم  إىل  يضيـف  مبـا  التعليميـة 

مبـا  القادمـة  الفرصـة  اسـتغالل  عـىل  قـادرون 

الرشكـة. وعـىل  عليهـم  بالنفـع  يعـود 

 MS Online GAP Analysis Discussion (GAD) Business Process



في إنجاز جديد يُسّجل لشركة نفط الكويت، ويؤكد حرصها على بناء كوادر واعدة ودعمهم الكتساب خبرات 
عالمية، أنهى مهندس عمليات أبراج الحفر في فريق عمل الحفر التطويري وإصالح اآلبار )6( علي زكريا، البرنامج 

التدريبي الذي نظمته شركة »شل«، لمدة 18 شهرًا.

وتضمن البرنامج التدريبي رفيع المستوى مهارات وتقنيات تتعلق بمعاينة اآلبار، ونظم الطاقة في اآلبار، والنظم 
الهيدروليكية وغيرها.

شـهادة  على  وحصل  »شل”،  حددتها  التي  تلك  تجاوزت  قياسية  معدالت  النهائي  االمتحان  في  زكريا  وحقق 
»Shell Round1«، ليصبح أحد أعضاء النخبة الحاصلين على هذه الشهادة التي تعد إحدى أعلى الشهادات في 

مجال هندسة اآلبار.

ولمعرفة المزيد عن تجربة المهندس زكريا ومدى أهمية هذه الشهادة بالنسبة له ولشركة نفط الكويت على 
السواء، التقيناه وكان لنا معه هذا الحديث.

المهندس علي زكريا حقق معدالت قياسية في إنجاز جديد يُسّجل للشركة 

أحد أبناء نفط الكويت نال إحدى أعلى 
الشهادات في هندسة اآلبار
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ترشيح وقبول
فريق  كل  من  ترشيح شخص  تم  إنه  زكريا  قال 

إمتام  وبعد  »شل«،  رشكة  مع  مقابلة  إلجراء 

املقابالت معه وبقية الزمالء املرشحن، تم قبوله 

للمشاركة يف الربنامج، مشراً إىل أن فكرة الربنامج 

تطمح  التي  الحفر  مجموعة  بعمل  خاصة 

كفاءة  رفع  خالل  من  العمل  جودة  زيادة  إىل 

املهندسن عن طريق هذا الربنامج.

وأوضح أن مدة الربنامج ترتاوح من سنة ونصف 

من  العديد  إىل  يتطرق  سنتن، حيث  إىل  السنة 

أنه  إىل  الفتاً  اآلبار،  بهندسة  الخاصة  املواضيع 

كثرة  ومعلومات  مهارات  خاللها  من  اكتسب 

ساعدته عىل رفع مستوى األداء يف مجال عمله.

مهارات وتدريب
وأفاد بأن من أهم تلك املهارات: الحفر ومعدات 

التغليف   ،  Rigs & Rig Equipmentالحفر

النظم   ،Casing and Cementing والتدعيم 

تصميم   ،Drilling Hydraulics الهيدروليكية 

سلسلة الحفر Drill String Design، إدارة البرئ 

Well Control، عمليات اإلكامل وإصالح اآلبار 

 ،Completions & Workover operations

 Slick line / اإللكرتوين  الخط   / البقعة  خط 

.Reverse Kill والقتل العكيس ،E-line

ولفت إىل أن الربنامج يشتمل عىل تدريب ميداين يف 

واحدة من 3 مناطق هي: مسقط يف سلطنة عامن، 

املتحدة،  الواليات  والهاي يف هولندا، وهيوسنت يف 

مضيفاً أنه بعد نجاح التجربة األوىل واكتسابه الخربة 

يف سلطنة عامن، طلب أن تكون التجربة الثانية يف 

مسقط أيضاً، نظراً لتمتعها بالخربات الكبرة يف هذا 

رافقوه  الذين  العامنين  املهندسن  وكفاءة  املجال، 

وطيب  تعاملهم  حسن  إىل  باإلضافة  الربنامج،  يف 

أخالقهم، كام أنه أراد أن يقدم صورة جميلة لرشكة 

نفط الكويت يف بلد مجاور وشقيق.

والطقس  التنقل،  سهولة  أيضا  طلبه  أسباب  ومن 

إن  حيث  فرباير،  شهر  خالل  مسقط  يف  املعتدل 

الطقس يكون بارداً يف هولندا، يف حن أن املسافة 

بعيدة إىل هيوسنت.

لحصيلته  الكثر  تضيف  الشهادة  أن هذه  وأكد 

تساعده  أنها  موضحاً  العملية،  وخربته  العلمية 

وصيانة  بحفر  الدقيقة  العمليات  فهم  يف  كثراً 

اآلبار، ما ميكنه من زيادة الجودة وتطوير العمل.

دعم وتشجيع
ولفـت إىل أنـه نـال دعاًم كبـراً مـن القيادين يف 

الرشكـة، باإلضافـة إىل التشـجيع املسـتمر أيضـاً 

مـن الزمـالء، يف حـن أن املسـؤولن املبارشيـن 

سـعوا إىل توفـر املنـاخ املناسـب لـه، مثمنـاً يف 

هذا الشـأن دعـم مدير املجموعة ومسـاندته له 

بشـكل مسـتمر.

بدأت  النهايئ  لالختبار  االستعدادات  أن  وأوضح 

من أول يوم يف الربنامج، حيث إن هذا االختبار 

يجب  كبرة  تراكمية  معلومات  عىل  يعتمد 

مراجعتها أوالً بأول. 

يجب  كان  عديدة  اختبارات  هناك  أن  وأضاف 

اجتيازها قبل الوصول إىل االختبار النهايئ، مؤكدا 

أن املسؤولية كانت كبرة، حيث حرص عىل أن 

حظي  اللذين  والثقة  باالهتامم  جديراً  يكون 

واألهل  العمل  يف  والزمالء  املسؤولن  من  بهام 

واألصدقاء، واملسؤولية الكربى رسم صورة جميلة 

النجاح  هو  فذلك  املجاورة،  الدول  يف  للرشكة 

األكرب بالنسبة له.

وأشار إىل أن هذا الربنامج معتمد عاملياً، كام أن 

املشاركة فيه تعترب خطوة مهمة جداً للرشكة يف 

سبيل تحقيق كفاءة عالية لألفراد، ما يؤدي إىل 

زيادة اإلنتاجية وجودة العمل. 

ثقته  عن  معرباً  املشاركة،  عىل  زمالءه  وحض 

الفرصة  تلك  ينتظر  من  فهناك  بهم،  الكبرة 

وقادر عىل اجتياز الربنامج بامتياز، مضيفاً »لدينا 

مميزة  إمكانات  متتلك  فعاًل  عديدة  كفاءات 

تستطيع تحقيق النجاح«.

نجاح جامعي
ولفت إىل أنه يطمح للمساهمة يف تحقيق مزيد 

فيها،  العمل  نظام  وتطوير  للرشكة  النجاح  من 

املستوى  عىل  األسمى  الطموح  هو  »هذا  قائال 

املهني بالنسبة يل، نعم أود أن أشارك يف العمل 

عىل نيل الزمالء هذه الشهادة يف حال تم إقرار 

ذلك، حيث إن النجاح الفردي ليس بيشء مقابل 

العمل  جودة  يعكس  الذي  الجامعي  النجاح 

بصورة واضحة«.

الشـخيص  املسـتوى  عـىل  طموحاتـه  وبشـأن 

وخططـه املسـتقبلية، قال إنهـا »ال تختلف كثراً 

عـن الخطط السـابقة وعن غالبيـة الناس، حيث 

التـي  األسـمى  الغايـة  الوالديـن  ثـم  اللـه  رضـا 

نتطلـع إليهـا دامئـاً، والعمـل عىل تطويـر الذات، 

وغـرس القيـم الطيبـة يف نفـوس أبنائنـا«. 

شهادة  لنيل  حالياً  يطمح  أنه  عن  وكشف 

Round 2 التي متنحه املاجستر من إحدى أرقى 

الجامعات يف مدينة أبردين اإلسكتلندية.

سلطان: 
التعاون مع »شل« مستمر

لتطوير  العليا  اإلدارة  دعم  عىل  تأكيداً 

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  استقبل  العاملني، 

نفط الكويت عامد محمود سلطان يف مكتبه 

باملبنى الرئييس للرشكة، املهندس عيل زكريا، 

وتسلم منه الشهادة، وأشاد بالجهود املضنية 

التي بذلها لرفع اسم الرشكة عالياً، كام حث 

املهندسني الشباب عىل السري بخطى مامثلة 

لتحقيق اإلنجازات.

جهودها  عىل  »شل«  رشكة  سلطان  وشكر 

املميزة مع نفط الكويت لتطوير العمليات 

استمرار  مؤكداً  سواء،  حد  عىل  والعاملني 

التعاون بني الجانبني ملا فيه مصلحة القطاع 

النفطي ودولة الكويت بشكل عام.

مدير  الكويت  نفط  من  االستقبال  وحرض 

مجموعة الحفر التطويري )2( عيل الصالح، 

ورئيس فريق عمل الحفر التطويري وإصالح 

من  فيام حرض  الخالدي،  مشعل   )6( اآلبار 

الكويت  يف  التنفيذي  رئيسها  »شل«  رشكة 

أنور املطلق، ومستشار الحفر عيل أبو بكر.



ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( بظاللها على معظم األنشطة في العالم، األمر الذي تسبب في 
توقف بعضها تمامًا، وتكبد الكثير منها خسائر فادحة، غير أن ذلك لم يمنع الكثير من المؤسسات والشركات واألفراد 
من محاولة ابتكار الحلول الممكنة للتأقلم مع الجائحة وتحقيق الحد األدنى من األهداف ومتطلبات التشغيل، وقد 

خدمتها التكنولوجيا الحديثة في ذلك.

وفي هذا السياق، سارعت شركة نفط الكويت إلى وضع الخطط الطارئة للتعامل مع الجائحة بما يحقق االستغالل 
األمثل للموارد والوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها، والمحافظة على صحة وسالمة كوادرها، فعملت على توفير كل 
 »Tuesday Talk – اإلمكانات التكنولوجية المتاحة لالستمرار في أداء األعمال الالزمة، ومنها فعالية »حديث الثالثاء
التي استفادت من الحلول التكنولوجية ولم تتوقف إال خالل  فترة اإلغالق اإللزامي بالبالد، ومع بدء عودة األعمال، 
عقد  ترتيبات  على  لالتفاق  االختصاصيين  مع  التواصل  إلى  العمل  وتطوير  الجودة  من  التأكد  عمل  فريق  سعى 

الجلسات بواسطة اإلنترنت، باستخدام برنامج »MS Teams«، وتقديم خدمة مميزة لموظفي الشركة.

وفي اللقاء الذي أجرته مجلة »الكويتي« مع رئيسة فريق عمل التأكد من الجودة وتطوير العمل ريما العوضي، دار 
الحديث حول ما حققه الفريق من إنجازات أثناء الجائحة، وكيف تتواصل جلسات الفعالية المذكورة.

عروض ومحاضرات الفعالية ُقّدمت عن بُعد باستخدام
MS Teams برنامج

ريما العوضي: فعالية »حديث الثالثاء« لم 
تتوقف إال خالل اإلغالق اإللزامي
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ندوات افرتاضية
الســابق  يف  كانــوا  إنهــم  العــويض  قالــت 

ينظمــون فعاليــة »حديــث الثالثــاء« بالطريقــة 

التقليديــة عــن طريــق توفــر املــكان املناســب 

يك يقــدم املعنيــون محارضاتهــم وندواتهــم.

للتعامــل  اضطرتهــم  كورونــا  أن جائحــة  إال 

مــع األمــر بصــورة مختلفــة، إذ إنــه ومــن 

بــاب الحــرص عــىل ســالمة املوظفــن وااللتــزام 

بإرشــادات وزارة الصحــة بالتباعــد االجتامعــي 

وعــدم التجمــع، تقــرر أن يتــم تنظيــم الفعاليــة 

بواســطة االتصــال عــن بعــد، وبنــاء عــىل ذلــك، 

واملحــارضات  النــدوات  عقــد  الفريــق  بــدأ 

االفرتاضيــة باســتخدام برنامــج »مايكروســوفت 

ــق  تيمــز –MS Teams«. وبالفعــل متكــن فري

ــل  ــر العم ــودة وتطوي ــن الج ــد م ــل التأك عم

مــن تقديــم 9 محــارضات ملوظفــي رشكــة 

نفــط الكويــت عــن طريــق الربنامــج املذكــور. 

مشاركة ومرونة
وأكــدت العــويض أن املحــارضات والعــروض 

ســهلت عــىل كثــر مــن موظفــي الرشكــة 

االســتفادة مــن وقتهــم وهــم يف أماكــن عملهم، 

ــة  ــرب شاش ــارضات ع ــة املح ــق متابع ــن طري ع

املتابعــة  فرصــة  أتاحــت  كــام  الكمبيوتــر، 

للكثــر مــن املوظفــن الذيــن مل يكــن بوســعهم 

يف الســابق حضــور النــدوات نتيجــة انشــغالهم 

أو بعــد مــكان عملهــم عــن مــكان عقــد 

املحــارضات، أو ألي ســبب آخــر، وبالتــايل صــار 

مبقدورهــم املشــاركة يف املحــارضات والنــدوات 

.MS Teams عــن طريــق برنامــج

بعـض  بتسـجيل  قـام  الفريـق  أن  وأوضحـت 

الشـأن،  أصحـاب  مـع  باالتفـاق  املحـارضات 

الرجـوع  مـن  املوظفـون  يتمكـن  يك  وذلـك 

إليهـا، مشـرة إىل أنـه سـيتم مسـتقباًل تسـجيل 

كل املحـارضات بعـد أخـذ اإلذن مـن املحـارض، 

ألنهـا ملكيـة فكريـة لـه يف نهايـة املطـاف، كام 

توفـر  عـىل  املسـتطاع  قـدر  الفريـق  سـيعمل 

املـادة املقدمـة عـىل بوابـة الرشكـة، إضافـة إىل 

إتاحـة كل مـا يتعلـق بالعـروض التـي تقـدم. 

»حديــث  جلســات  أن  العــويض  وأضافــت 

الثالثــاء« تتميــز بقــدر كبــر مــن املرونــة 

محارضتــه  تقديــم  للشــخص  تتيــح  التــي 

ــن  ــا مناســبة، كاشــفة ع ــي يراه ــة الت بالطريق

زيــادة أعــداد املشــاركن يف حضــور الجلســات 

واملحــارضات عــن بعــد، وهــو أمــر جيــد، مــع 

أو  مــرة  الجلســات  ينظمــون  أنهــم  العلــم 

ــزام  ــي أن الت ــا يعن ــو م ــهر، وه ــن يف الش مرت

الفريــق بنقــل املعرفــة بــن املوظفــن مســتمر 

ــروف. ــت الظ ــام كان مه

وأشــارت إىل أن ذلــك ميثــل أحــد األهــداف 

الرئيســية للفريــق الــذي يطمــح ألن يكــون 

ــتقباًل  ــيعمل مس ــام س ــن، ك ــرب إىل املوظف أق

الجلســات  عقــد  تجربــة  اعتــامد  عــىل 

ــة  ــب الطريق ــد، إىل جان ــن بع ــارضات ع واملح

معهــا.  وبالتــوازي  التقليديــة 

العوضي:

سنعتمـــد تجربــــة عقــــد الجلســات والمحاضرات عن بُعد إلى 
ــة التقليدية ــب الطريق جان

المشــاركة عــن بُعــد مفيــدة لمــن ال يتســنى لــه التواجــد فــي 
قاعــة المحاضــرات خصوصــًا العامليــن فــي الحقــول

تفاعل كبري
أمــا عــن التفاعــل مــن جانــب املشــاركن، 

كبــراً  كان  التفاعــل  أن  العــويض  فأكــدت 

وفــاق التوقعــات، فهنــاك بعــض األشــخاص 

الذيــن قــد ال يتمكنــون مــن حضــور النــدوات 

يتــم  لذلــك  الوقــت،  مثــل ضيــق  ألســباب 

طــرح االستفســارات واألســئلة يف الجلســات 

ــد يتواصــل  ــة، أو ق ــة املحادث ــق غرف ــن طري ع

العاملــون مــع املحــارض بعــد انتهــاء الفعاليــة. 

تقديــم  إن  القــول  إىل  العــويض  وخلصــت 

ــدة  ــة جي ــّكل فرص ــد ش ــن بع ــارضات ع املح

ــتمرار  ــه باس ــه والتزام ــار حرص ــق إلظه للفري

فعاليــة »حديــث الثالثــاء«، ألن يف ذلــك فائــدة 

كبــرة للطرفــن، مــن يقــدم املعلومة والشــخص 

املتلقــي عــىل حــد ســواء، كــام أن الوضــع 

بــات أفضــل مــن حيــث إمكانيــة الوصــول 



ــق  ــن يف مناط ــة للموجودي ــارض، خاص إىل املح

الحقــول التابعــة للرشكــة.

الفريــق  رئيســة  حّثــت  اللقــاء،  ختــام  ويف 

العاملــن يف الرشكــة عــىل املشــاركة الفّعالــة يف 

»حديــث الثالثــاء«، وذلــك مــن خــالل تقديــم 

ــا. ــدوات وحضوره الن

جودة ومشاريع
ــودة  ــذ الع ــة من ــج الفعالي ــا بالنســبة لربنام أم

إىل العمــل، فــكان أول العــروض التقدمييــة مــن 

نصيــب د. عبــد الــرزاق رومــاين، الــذي تطــرق 

إىل »تكلفــة الجــودة يف املشــاريع اإلنشــائية«، 

حيــث تحــدث باســتفاضة عــن هــذا املوضــوع، 

بجــودة  تتعلــق  ال  التكلفــة  أن  إىل  مشــراً 

فيهــا  املســتخدمة  واملعــدات  املنتجــات 

وحســب، بــل تتعداهــا لتكــون مقاربــة إداريــة 

ــىل  ــأة ع ــرشوع أو املنش ــتكامل امل ــاملة الس ش

نحــو يــريض العميــل أو املالــك ضمــن امليزانيــة 

املقــررة، والنطــاق املحــدد، والربنامــج الزمنــي 

ــك. ــي أهــداف املال ــذي يلب ال

ــاين إن موضــوع الجــودة حظــي  ــال د. روم وق

بقــدر كبــر مــن االهتــامم عــىل مــدى التاريــخ 

اإلنســاين املعــروف، الفتــاً إىل أن إدارة الجــودة 

يف  عنهــا  تختلــف  اإلنشــائية  املشــاريع  يف 

املشــاريع  إن  حيــث  الصناعيــة،  نظرتهــا 

بطبيعتهــا،  تتكــرر  وال  فريــدة  اإلنشــائية 

الــالزم  لالهتــامم  تحتــاج  فهــي  وبالتــايل 

للحفــاظ عــىل الجــودة.

وحــدد أربــع فئــات مــن تكاليــف الجــودة 

الداخليــة،  األعطــال  تكاليــف  يف  تتمثــل 

وتكاليــف  الخارجيــة،  األعطــال  وتكاليــف 

ــا  ــه مب ــرباً أن ــة، معت ــف الوقاي ــم، وتكالي التقيي

ــل يف  ــاركة تعم ــات املش ــن الجه ــر م أن الكث

مجــال املشــاريع اإلنشــائية، فمــن الــروري أن 

يتــم تنســيق متطلبــات تلــك الجهــات بصــورة 

ــذ األنشــطة  ــك تنفي ــث يضمــن ذل ــة، حي كامل

وفــق مــا هــو مخطــط، األمــر الــذي يفــي إىل 

ــدد. ــت املح ــرشوع يف الوق ــذ امل تنفي
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إدارة املخاطر

ويف عــرض آخــــر حمــــل عنـــــوان »كيفيــــة 

اإلنشــــاءات«،  جــودة  يف  املخاطــــر  إدارة 

تحــــدث د. عبدالــرزاق رومــاين عــن املخاطــر، 

قائــاًل إنهــا تتمثــل يف احتــامل أن يــؤدي حــادث 

مــا إىل نتائــج غــر مرغوبــة، مثــل حــدوث 

ــن أي يشء  ــارة ع ــة أو خســارة، وهــي عب كارث

ــة  ــان أو مؤسس ــدرة كي ــن ق ــّد م ــدد أو يح يه

عــىل بلــوغ أهدافهــا، أو أحــداث غــر متوقعــة 

تنطــوي عــىل إمكانيــة اإلرضار بعمــل املؤسســة 

ــا. ــى إغالقه ــوال أو حت ــارة األم ــل خس مث

وأوضــح أن إدارة املخاطــر يف هــذه الحالــة 

ــد  ــا، وتحدي ــر وتقييمه ــد املخاط ــمل تحدي تش

األولويــات بشــأنها، والتخطيــط للتخفيــف منها 

وتنفيــذ ذلــك عــىل أرض الواقــع، ومــن ثــم 

الســيطرة عــىل املخاطــر، مشــراً إىل أن تحديــد 

وإدارة املخاطــر يف مراحــل املــرشوع املختلفــة 

ســيضمنان إنجــازه مبعايــر تتميــز بالجــودة 

والتنافســية واالقتصاديــة.

تقييم وتقليص

مــن جانبــه، قــدم راميــش بابــو اختصــايص 

ــة(،  ــة واملهني ــف الفني ــلم الوظائ ــود )س العق

ــن  ــددة م ــود متع ــية عق ــوان »ترس عرضــاً بعن

ــىل  ــوء ع ــه الض ــلط في ــدة«، س ــة واح مناقص

ــة  ــن مناقص ــددة م ــود متع ــح عق ــر من معاي

والســلبيات  اإليجابيــات  وناقــش  واحــدة، 

والــرشوط التــي ينبغــي تضمينهــا يف رشوط 

املناقصــة.

لعوامــل  يســتند  ذلــك  أن  إىل  بابــو  وأشــار 

عديــدة، مــن بينهــا النطــاق املتشــابه للعقــود 

ــىل  ــامد ع ــب االعت ــددة، وتجن ــع متع يف مواق

ــددة،  ــات متع ــن تخصص ــد، وتأم ــاول واح مق

ومقارنــة تكنولوجيــات مختلفــة.

مــن  محــددة  أنواعــاً  هنــاك  أن  وأضــاف 

ــل  ــا إىل مث ــن اللجــوء فيه ــي ميك املشــاريع الت

تشــمل  والتــي  العقــود،  مــن  النــوع  هــذا 

ــط،  ــع النف ــز تجمي ــل مراك ــاءات مث ــاء إنش بن

وأنابيــب نقــل النفــط، وخدمــات الصيانــة 

ــدات  ــتئجار املع ــارات واس ــش واالستش والتفتي

مثــل الشــاحنات ومنصــات الحفــر.

ــا  ــم تضمينه ــية يت ــوراً أساس ــاك أم ــام أن هن ك

يف املناقصــة مثــل تقســيمها إىل أجــزاء عديــدة، 

وأن يقــدم املشــاركون عــروض أســعار لــكل 

أجزائهــا، يف حــن يتــم اختيــار الفائزيــن وفقــاً 

ألقــل األســعار املقدمــة، عــىل أن يكــون للرشكة 

الحــق يف منــح عــدة أجــزاء مــن املناقصــة، 

أو أي جــزء محــدد منهــا إىل أحــد مقدمــي 

ــروض.   الع

وأوضــح أنــه مــن املميــزات التــي ينطــوي 

عليهــا هــذا النــوع مــن العقــود، أنهــا بســيطة 

ومبــارشة عندمــا يتعلــق األمــر بتقييــم العــرض 

الوقــت  أن  كــام  الفائــز،  اختيــار  وعمليــة 

النهائيــة عــىل  اللمســات  املطلــوب لوضــع 

العقــد أقــرص بكثــر، وهــذا يقلــص املــوارد 

يســمح  وال  التكلفــة،  يف  ويوفــر  املطلوبــة 

ملقدمــي العــروض بالتالعــب بهــا اعتــامداً عــىل 

مناقصــة ســابقة. 

أوامر تغيريية

ــل  ــق عم ــن فري ــد آزاد م ــدم محم ــدوره، ق ب

األوامــر  طلبــات  حــول  عرضــاً   ،5 العقــود 

ــر  ــأن أم ــاد ب ــث أف ــود، حي ــة يف العق التغيري

رضورة  وجــود  حــال  يف  مطلــوب  التغيــر 

ــه.  ــخ انتهائ ــد تاري ــا بع ــد إىل م ــد العق لتمدي

وقــال آزاد إن التأخــر يف تقديــم طلــب التغيــر 

ــق  ــل ضي ــات، مث ــن التحدي ــد م ــرض العدي يف

التفاصيــل، وتحليــل  للتحقــق مــن  الوقــت 

ــر، والضغــوط  ــب أمــر التغي ــج طل ــر ونتائ تأث

ــد يف جــدول أعــامل  ــة إلدراج هــذا البن الهادف

ــه، إذ تنتقــد اللجــان بشــدة  ــة ب ــة املوكل اللجن

التأخــر يف تقديــم طلــب أمــر التغيــر، وال 

ــارات  ــىل االستفس ــرد ع ــت كاٍف لل ــد وق يوج

ــب. ــك الطل ــأن ذل ــان بش ــا اللج ــي تثره الت

قبــل  أحيانــاً  ينتهــي  العقــد  أن  وأضــاف 

الحصــول عــىل املوافقــات الالزمــة مــن جميــع 

اللجــان، األمــر الــذي قــد يؤثــر عــىل الخدمــات 

األساســية، ويف بعــض الحــاالت، يحــاول املقــاول 

االســتفادة مــن املوقــف، ويطلــب مراجعــة 

ــل مــن  ــر ســوى القلي األســعار، حيــث ال يتواف

ــة.  ــارات البديل ــاف الخي ــت الستكش الوق

ــذه  ــىل ه ــب ع ــبيل التغل ــه يف س ــح أن وأوض

التحديــات، تــم تعديــل ســر عمــل نظــام 

اإلشــعار  إلرســال  ووضــع رشوط   eBEAMS

عــرب هــذا النظــام قبــل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

انتهــاء العقــد، كــام تــم اســتحداث مهــام ســر 

املصلحــة  أصحــاب  اتخــاذ  لضــامن  العمــل 

الوقــت  يف  الالزمــة  اإلجــراءات  املعنيــن 

ــم  ــه ت ــك أن ــاف إىل ذل ــن يض ــب، يف ح املناس

ــد  ــر وتصعي ــائل تذك وضــع رشط للبعــث برس

ــا، يف حــال عــدم اتخــاذ  ــر إىل اإلدارة العلي األم

أي إجــراء.

الــرشوط  القــول إن هــذه  وخلــص آزاد إىل 

ســوف تــؤدي إىل تحقيــق العديــد مــن الفوائد، 

مثــل تريــع عقــد االســتبدال دون الحاجــة إىل 

ــكايف  ــد العقــد الحــايل، وتأمــن الوقــت ال متدي

ــر، والتفــاوض مــع  ــر التغي ــب أم ملراجعــة طل

املقاولــن لرتشــيد التكاليــف واالســتفادة منهــا 

ــارات  إىل أقــىص حــد ممكــن، واستكشــاف خي

بديلــة إذا حــاول املقاولــون االســتفادة مــن 

ــك. ــا إىل ذل املوقــف وم

العوضي:

تســجيل  تتيــح  التقنيــة   
الثالثــاء«  »حديــث  عــروض 
بوابــة  علــى  إلضافتهــا 

كة  لشــر ا

ــتفادوا  ــركة اس ــو الش موظف
مــن عــروض الفعاليــة وهــم 
ــالل  ــم خ ــن عمله ــي أماك ف

ــا ــة كورون جائح



خـال جائحـة »كورونـا«، أصـدر الفريـق 10 

أنـواع مختلفـة مـن تصاريـح عـدم التعـرض 

خـال فتـرات حظـر التجـول

خـال  تصريـح  ألـف   35 نحـو  إصـدار  تـم 

الجائحـة، منهـا 34 ألفـًا لألفـراد، و 1200 

للمركبـات تصريـح 

فـي كل سـنة يتـم إصدار مـا يزيد على 200 

ألـف تصريـح للعامليـن فـي الشـركة ولـدى 

المقـاول للدخـول إلى مناطـق العمليات

أصدر تصاريح الحظر خالل الجائحة لضمان استمرار عمليات الشركة
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األمـــن  عمـــل  فريـــق  يبــذل 

جهـودًا  المسـاندة(  )الخدمـات 

متنوعــة،  مهـــام  ألداء  كبـرى 

فـي  الجهـود  هـذه  كثـف  وقـد 

»كورونـا  فيـروس  جائحـة  ظـل 

الكثيـر  كان  حيـث  المسـتجد«، 

بالفريــق  الموظفيـــن  مـــن 

يصلـون الليـل بالنهـار لضمـان 

اسـتمرار عمليـات شـركة نفـط 

الحظـر  مراحـل  خـالل  الكويـت 

سـالمة  ولضمـان  المختلفـة، 

أولويـة  تعتبـر  التـي  العامليـن 

خـالل  مـن  وذلـك  قصـوى، 

اعتمـاد مجموعة مـن اإلجراءات 

الصحيـة. واالشـتراطات 

كمـا عمـل الفريـق خـالل أزمـة 

»كورونـا« علـى إصـدار تصاريـح 

إجراءات  التعرض وتعديـل  عدم 

الدائمــة  التصاريـــح  إصــــدار 

الخاصة بالشـركة أثنـاء تعطيل 

فضـاًل  الحكوميـة،  الجهـات 

األمنيـة  الخدمـات  تقديـم  عـن 

المختلفـــة لفـــرق الشركـــة 

األمـن. ولمجموعـة 

أردنـا االطـالع أكثـر علـى جهود 

الفريـق والتحديات التي واجهها 

خـالل الجائحة، لـذا التقينا رئيس 

الـذي  الصـراف،  ماجـد  الفريـق 

تلـك  عـن  بالتفصيـل  تحـدث 

الجهـود، وكذلـك عـن هيكليـة 

وعمـل ومهـام الفريـق بشـكل 

. م عا

وحدات متخصصة
قــال الــرصاف إن الفريــق مقســم إىل عــدة 
وحــدات هــي وحــدة الهندســة واملشــاريع، 
التخطيــط،  التصاريــح، ووحــدة  ووحــدة 
ووحــدة العقــود، يعمــل كل منهــا عــىل 
توفــر خدمــات متخصصــة، كــام يقــدم 

ــرى. ــات األخ ــن الخدم ــة م مجموع
الهندســة  وحــدة  أن  الــرصاف  وأضــاف 
ــة  ــة مشــاريع الرشك واملشــاريع تراجــع كاف
للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات األمنيــة 
املطلوبــة يف أي منشــأة، حيــث يتــم تقييــم 
املخاطــر األمنيــة والتعــرف عــىل أي ثغــرات 
وتقييمهــا ومحاولــة ســد الفجــوات مــن 
خــالل تجهيــزات أمنيــة مختلفــة، فضــاًل 
عــن التأكــد مــن مطابقــة كل األنظمــة 
ملواصفــات األنظمــة واملعايــر املعتمــدة يف 
الرشكــة، ومــن إمكانيــة التحكــم فيهــا مــن 

ــن. ــيس لألم ــز الرئي املرك
وأكــد أن وحــدة التصاريــح هــي الجهــة 
ــح  ــع التصاري ــدر جمي ــي تص ــدة الت الوحي
فــرق  كافــة  تســتخدمها  التــي  الدامئــة 
العمــل بالرشكــة، والتــي تخــول لحاملهــا 
ــق  ــورة )مناط ــق املحظ ــول إىل املناط الدخ
إداريــة ومناطــق حقــول ومناطــق خزانــات 
نفطيــة(، كــام أنهــا تســتخدم لتعريــف 
حاملهــا وتقديــم بياناتــه لرجــال األمــن، 
معتــرباً أن إصــدار الترصيــح والتدقيــق فيــه 
ــات  ــق بيان ــم تدقي ــث يت ــداً، حي ــم ج مه
تطابقهــا  ومــدى  واملرفقــات  الترصيــح 
ــم  ــام يت ــة، ك ــة األصلي ــة املدني ــع البطاق م
ــة عــىل بعــض  ــة وزارة الداخلي أخــذ موافق

التصاريــح.
وأوضــح أن هــذه الوحــدة عملت باســتمرار 
خــالل الجائحــة، حيــث أصــدرت 10 أنــواع 
تصاريــح هــي ترصيح رشكــة نفــط الكويت، 
واملقــاول، والجهــات الحكوميــة، واألجهــزة، 
واملتفجــرات،  والتصويــر،  واملركبــات، 
واإلدارة  والطــوارئ،  والعبــديل،  والرتقــة 
املؤقــت  الترصيــح  إىل  باإلضافــة  العليــا، 
ــن  ــداره م ــد إص ــط بع ــه فق ــذي تراجع ال

ــي. ــل املعن ــق العم ــس فري ــل رئي قب
تتابــع  التخطيــط  وحــدة  أن  إىل  ولفــت 

األهــداف املشــرتكة وتراقــب األداء ومــؤرش 
األداء لــكل موظــف وامليزانيــات واألمــور 
والبيئــة،  والســالمة  بالصحــة  املتعلقــة 
ــود  ــع عق ــود جمي ــر وحــدة العق ــام تدي في
يف  بالتدقيــق  وتقــوم  األمــن  مجموعــة 

الفواتــر.

تنسيق متعدد الجوانب
وأشــار رئيــس فريــق عمل األمــن )الخدمات 
ــق  ــرصاف إىل أن الفري ــد ال ــاندة( ماج املس
يقــوم أيضــاً بالتنســيق مــع الجهــات األمنيــة 
بالدولــة فيــام يتعلــق بالتصاريــح ومرتكبــي 
ــذه  ــم، وه ــم ضبطه ــن يت ــات الذي املخالف
الجهــات هــي وزارة الداخليــة، والحــرس 
ــآت،  ــن املنش ــة، وأم ــن الدول ــي، وأم الوطن
واألمــن الــربي، وأمــن الحــدود، كــام أن 
وإصــدار  وضــع  عــن  مســؤول  الفريــق 
ومنهــا  ومتابعتهــا،  األمنيــة  اإلجــراءات 
إجــراءات تقييــم املخاطــر وتأمــن املنشــآت 

ــة. ــوادث األمني ــة الح ومتابع
ــالل  ــق زاد خ ــل الفري ــىل أن عم ــدد ع وش
إصــدار  أعاملــه  أهــم  ومــن  الجائحــة، 
تصاريــح عــدم التعــرض خــالل الحظــر، 
باإلضافــة إىل مواصلــة إصــدار التصاريــح 
تــم  حيــث  واملقــاول،  للرشكــة  العاديــة 
ــىل  ــح ع ــدار التصاري ــراءات إص ــل إج تعدي

خلفيــة تعطيــل الجهــات الحكوميــة.
كافــة  مــع  ينســق  الفريــق  أن  وأضــاف 
خــالل  مــن  التســع  الرشكــة  مديريــات 
إلصــدار  وذلــك  منهــا،  كل  عــن  ممثــل 
تصاريــح الحظــر، حيــث يقومــون بتجميــع 
ومراجعــة طلبــات التصاريــح مــن كل فــرق 
ــا  ــليمها لن ــا، وتس ــة له ــات التابع املجموع
للتدقيــق يف البيانــات والتأكــد مــن تطابقهــا 
يتــم  ثــم  الداخليــة،  وزارة  رشوط  مــع 
ــام  ــا يف نظ ــوزارة إلدخاله ــع ال ــيق م التنس
ــذي يســتخدم خــالل الحظــر،  ــود« ال »بارك
بتحميــل  موظــف  كل  بعدهــا  ليقــوم 
ــال الســتخدامه  ــه النق ــود عــىل هاتف البارك
ــاء  ــة أثن ــة أمني ــه أي دوري ــال اعرتضت يف ح

تنقلــه يف أوقــات الحظــر.
التصاريــح  إصــدار  عمليــة  بــأن  وأفــاد 



متواصلــة، حيــث إن هنــاك مشــاريع أو 
عقــود أو احتياجــات جديــدة بشــكل شــبه 
ــر  ــاعات الحظ ــر س ــر تغي ــام أث ــي، ك يوم
ــر  ــالل الحظ ــه خ ــث إن ــل، حي ــىل العم ع
الجــزيئ ال يكــون هنــاك حاجــة إلصــدار 
تصاريــح لــكل موظفــي الرشكة ألن ســاعات 
عمــل بعضهــم مناســبة وهنــاك فــرق كثــرة 
ــع  ــالءم م ــا يت ــل مب ــاعات العم ــت س عدل
أوقــات الحظــر، يف حــن أن الحظــر الــكيل 
ــع  ــح لجمي ــدار تصاري ــق إلص ــر الفري يضط
ــد  ــك بع ــة، وذل ــة بالرشك ــف الحيوي الوظائ
تحديــد  كل رئيــس فريــق عمــل الوظائــف 
ممثــل  مــع  ويتواصــل  لديــه،  الحيويــة 
املديريــة الــذي يتواصــل بــدوره مــع فريقنــا 

ــن. ــات املوظف ــامء وبيان ــليمنا أس لتس
 35 نحـو  إصـدار  تـم  أنـه  إىل  ولفـت 
 34 منهـا  الجائحـة،  خـالل  ترصيـح  ألـف 
للمركبـات  ترصيـح  و1200  لألفـراد،  ألفـاً 
)الباصـات( التـي تنقل العاملة يف املشـاريع 
والخدمـات التـي تحتـاج لعـدد كبـر منهـا.
كانـت  التجربـة  هـذه  إىل  الـرصاف  وأشـار 
جديـدة وغـر متوقعـة وال أحـد اسـتعد لها 
أنـه  شـخص  أي  يتصـور  مل  حيـث  مسـبقاً، 
سـيكون هنـاك حاجـة لتحديـد كل وظيفـة 
األمـر  بالرشكـة، وبالتـايل كان هـذا  حيويـة 
صعبـاً وشـّكل تحدياً كبـراً، ولكن مبسـاعدة 
فــــرق العمــــل واملجموعــــات وممثـيل 

املديريـات، نجـح الفريـق يف إنجـازه.

صعوبات عديدة
ــت  ــي واجه ــات الت ــن الصعوب ــدث ع وتح
إن  قائــاًل  الجائحــة،  خــالل  الفريــق 
ــل  ــم الهائ ــت بالك ــات متثل ــدى الصعوب إح
ففــي  للحظــر،  الالزمــة  التصاريــح  مــن 
موظــف  ألــف   100 مــن  أكــر  الرشكــة 
ــم  ــب تزويده ــود، ويج ــي العق ــع موظف م
بتصاريــح دامئــة باإلضافــة اىل التصاريــح 
ــف يف  ــات تختل ــام أن االحتياج ــة، ك املؤقت
ــن مراحــل الحظــر، والســيام  ــة م كل مرحل
ــق  ــر الفري ــا يضط ــاعاته، م ــر س ــع تغي م
لتغيــر التصاريــح مــن خــالل إلغــاء بعضهــا 

وإصــدار تصاريــح جديــدة.

وأضــاف أنــه كان نقطــة التنســيق مــع 
وزارة الداخليــة الســتخراج تصاريــح الحظــر 
وكان يتواصــل بشــكل مبــارش معهــا، مشــيداً 
وزارة  بذلتهــا  التــي  الجبــارة  بالجهــود 
الداخليــة وتعاونهــا املســتمر رغــم الضغــط 
الهائــل، وذلــك حتــى تســتمر الحيــاة يف 
فيهــا  املســؤولون  أعطــى  وقــد  البــالد، 
ــة لرشكــة نفــط الكويــت يف عملهــم،  أولوي
ومنحوهــا مــا يصــل إىل 35 ألــف ترصيــح.

دعم وتسهيالت
وشــدد عــىل أن الدعــم الــذي حصــل عليــه 
الفريــق مــن قيــادات الرشكــة خــالل هــذه 
ــراده يف  ــاعد أف ــاًم جــداً وس ــرتة كان مه الف
أداء عملهــم مــن خــالل تســهيالت قدمــت 
ــراءات  ــل إج ــن تعدي ــم م ــا مكنه ــم، م له
الحصــول عــىل  التصاريــح بعــد  إصــدار 
موافقــات اإلدارة، وذلــك بســبب تعطــل 
عمــل العديــد مــن الجهــات الحكوميــة، يف 
ــة  ــة البطاقــات املدني وقــت انتهــت صالحي
ــن  ــن، ومل يك ــن املوظف ــر م الخاصــة بالكث
ــة  ــة مدني ــح ببطاق ــدار ترصي ــكان إص باإلم
ذلــك،  رغــم  ولكــن  الصالحيــة،  منتهيــة 
متكــن الفريــق مــن إعــداد إجــراءات بديلــة 
ــة، رشط أن  ــة املنتهي ــول البطاق تســمح بقب
يكــون عقــد العمــل مســتمراً مــع الرشكــة 

ــول. ــاري املفع ــل س وإذن العم

كــام أنــه وفيــام يتعلــق باليــد العاملــة 
وســاعات العمــل، فقــد اتســم العاملــون يف 
ــوا  ــث توزع ــة، حي ــة الالزم ــق باملرون الفري
عــىل مجموعــات وعملــوا بنظــام املناوبــات 
صباحــاً وعــرصاً وليــاًل حتــى يســتمر إصــدار 

ــر. ــح الحظ ــة وتصاري ــح العادي التصاري
ممثــيل  إىل  بالشــكر  الــرصاف  وتوجــه 
املديريــات لتعاونهــم الدائــم وجهودهــم 
ــة  ــة، وهــم ســليامن الريــش )مديري الحثيث
ماجــد  ود.  الفنيــة(،  واملســاندة  الحفــر 
العنــزي )االستكشــاف والغــاز(، وصبــاح 
معــريف وهيثــم كــرم )املشــاريع الكــربى 
الجعيــب  وخالــد  الفنيــة(،  والخدمــات 
ــب  ــد الغري ــت(، ورع ــوب رشق الكوي )جن
)غــرب الكويــت(، ومنــاع العجمــي )شــامل 
الكويــت(، وأســامة الرحــامين )التجاريــة 
ــالف  ــف الق ــرتكة(، ويوس ــات املش والخدم
شــهاب  وحســن  اإلداريــة(،  )الشــؤون 

املاليــة(. والشــؤون  )التخطيــط 
ــل  ــث إن التواص ــم، حي ــىل دوره ــى ع وأثن
معهــم كان عــىل مــدار الســاعة بشــأن 
التصاريــح، وقــد شــكلوا نقطــة محوريــة يف 

كل مديريــة.
ــة يف  ــة املخول ــو الجه ــق ه ــد أن الفري وأك
الرشكــة للتواصــل مــع الحــرس الوطنــي 
مختلــف  يف  معــه  التنســيق  تــم  الــذي 
مراحــل الحظــر بشــأن االحتياجــات األمنيــة، 
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مثــل تســهيل دخــول املوظفــن إىل منطقــة 
حقــول الجنــوب والــرشق وبرقــان واملقــوع، 
ــات. ــش والدوري ــاط التفتي ــم يف نق والتحك

دروس مستفادة
ــالل  ــتفادة خ ــدروس املس ــن ال ــدث ع وتح
هــذه الجائحــة، الفتــاً إىل أنــه »يقــال دامئــاً 
إن معــدن االنســان يظهــر خــالل األزمــات 
ونحــن ملســنا روح التعــاون واالســتجابة 
ــة،  ــق الواحــد بالرشك ــة وروح الفري الريع
إذ هنــاك تعــاون بــن الفــرق التــي تتكامــل 
ــامل  ــتمرار األع ــدف اس ــة، وكان اله بالنهاي
الحيويــة بالرشكــة خــالل األزمــة، وهــذه 
األعــامل يســتحيل أن تســتمر مــن دون 
ترصيــح عــدم تعــرض، فالكثــر مــن أعاملنــا 
تتطلــب وجــود املوظــف عــىل رأس عمله«.
وأضــاف أن الــدرس الثــاين هــو اإلعــداد 
والتجهيــز املســبق لحــرص كل الوظائــف 
ومعرفــة أي منهــا يعمــل بنظــام املناوبــات، 
خــالل  حيويــة  تعتــرب  الوظائــف  وأي 
األزمــات، إذ يصعــب تحديــد هــذه األمــور 
عــىل وجــه الرعــة، لذلــك وعنــد األزمــات 
يجــب أن يكــون هنــاك قامئــة مبدئيــة 
للوظائــف املهمــة والحيويــة التــي يجــب أال 
تتوقــف لضــامن اســتمرار عمليــات الرشكــة.
أثنــاء  اســتمر  الفريــق  أن  عــىل  وشــدد 
تصاريــح  إصــدار  عــىل  بالعمــل  األزمــة 
ــن  ــي ال ميك ــة الت ــح الرشك ــر وتصاري الحظ
االســتغناء عنهــا باعتبارهــا تســمح بدخــول 
األشــخاص إىل مناطــق الحقــول ومناطــق 
الرشكــة، وبالتــايل ال ميكــن التأخــر يف إصــدار 
تلــك التصاريــح التــي تعتمــد عــىل وثائــق 
ورقيــة، مــا أدى إىل مواجهــة صعوبــة كبــرة، 
وميكــن القــول إن مقــر عمــل الفريــق كان 
ــة إىل  ــة إضاف ــن بالرشك ــر األماك ــن أخط م
منــدويب  كل  ألن  األحمــدي،  مستشــفى 
الســتالم  إليــه  يأتــون  كانــوا  الــرشكات 

طلبــات التصاريــح.

طلبات التصاريح 
ــام  ــي، ك ــح ورق ــب الترصي ــح أن طل وأوض
أن الكثــر مــن الوثائــق املطلوبــة بطبيعتهــا 

اســتامرة  عــىل  ملصقــة  )صــورة  ورقيــة 
التقديــم مــع مرفقــات، هــي صــورة العقــد 
والبطاقــة  واإلقامــة  الثبوتيــة  والوثائــق 
بيانتهــا  مــن  للتثبــت  األصليــة  املدنيــة 
هــذا  وكل  الطلــب(،  عــىل  ومطابقتهــا 
يتطلــب أن تكــون املعاملــة ورقيــة، ويف كل 
ســنة يتــم إصــدار مــا يزيــد عــىل 200 ألــف 
ــاًم  ــى ك ــق يتلق ــإن الفري ــك ف ــح، لذل ترصي
ــر  ــىل أك ــر ع ــذي مي ــورق ال ــن ال ــاًل م هائ

ــه. ــول إلي ــل الوص ــخاص قب ــن 7 أش م
وأوضــح أن األشــخاص الســبعة هــم أوالً 
ــر  ــم مدي ــف، ث ــم موظ ــة، ث ــب بالرشك كات
ــق  ــدوب لتســليمه للفري ــم املن ــع، ث للتوقي
صاحــب الطلــب لراجعــه أحــد املهندســن 
ــل أن  ــذي يوقعــه قب ــم رئيــس الفريــق ال ث
يأخــذه املنــدوب مجــدداً ويســلمه لفريــق 
األمــن، وقــد يكــون ملوثــاً بالفــروس، لذلــك 
ــداً،  ــراً ج ــاً خط ــح مكان ــم التصاري كان قس
ــن  ــر م ــام بالكث ــق للقي ــذا اضطــرر الفري ل
ــع  ــع الوض ــم م ــة للتأقل ــرات الداخلي التغي
إىل  العمــل  تقســيم  وأبرزهــا  الجديــد، 
ــن  ــن م ــة كل املوظف ــدل مناوب ــن ب مناوبت

7 صباحــاً إىل 3 عــرصاً.
كــام تــم توزيــع لعمــل عــىل قســمن، 
ويراجــع  الطلبــات  يســتقبل  أحدهــام 
اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  مــع  البيانــات 
وتعقيــم(،  وقنــاع  )كاممــة  االحرتازيــة 

والثــاين يقــوم بإدخــال البيانــات واعتامدها، 
وعنــد اســتالم الطلــب يــرتك لفــرتة مــن دون 
أن يلمــس كنــوع مــن االحتيــاط، حيــث 
ــىل  ــة ع ــرتة طويل ــش ف ــروس ال يعي إن الف

األســطح.
األوىل  املجموعــة  تقــوم  ذلــك،  بعــد 
املوظفــن مبراجعتــه ليــرتك ليــوم واحــد قبل 
ــامده،  ــة العت ــة الثاني ــلمه املجموع أن تتس
وقــد متكــن الفريــق عــرب هــذه العمليــة من 
التغلــب عــىل الوضــع الجديــد واســتمر 
بإصــدار تصاريــح الرشكــة وزادت وتــرة 

ــه. ــل لدي العم
وأشــار إىل أن الفريــق عــاىن مــن نقــص 
ــن  ــدد م ــة ع ــبب مخالط ــن بس يف املوظف
إصابــة  لحــاالت  )طباعــن(  العاملــن 
بالفــروس بعــد اكتشــاف بعضها يف ســكنهم 

الخــاص، وكانــت تلــك الفــرتة صعبــة.
اتبــاع  تــم  الجائحــة  خــالل  أنــه  وأكــد 
اإلجــراءات الصحيــة والتــي حددتهــا الرشكة 
تحديــد  مــن حيــث  بالكامــل،  والدولــة 
الصحيــة  واالشــرتاطات  الحضــور  نســبة 
والتباعــد االجتامعــي، كــام أن االجتامعــات 
باتــت افرتاضيــة، وهنــاك وحــدات عملــت 
ــود  ــا العق ــت وحدت ــام عمل ــد، في ــن بع ع
أخطــر  مكاتبهام.أخــذ  مــن  والتصاريــح 

ــس ــد امل ــة بع ــن الرشك أماك



تهدف إلى توفير الطاقة لمشاريع الرفع االصطناعي والحفاظ على اإلنتاج

نفط الكويت تبني ثالث محطــات كهربائيـة فرعيــة 
لالستهالك الرئيسي

في إطار المزيد من تطوير العمل وتحقيق اإلنجازات، انتهت شركة نفط الكويت مؤخرًا من تحسين الشبكة الكهربائية 
في منطقة جنوب وشرق الكويت، وذلك من خالل مشروع بناء ثالث محطات كهربائية فرعية لالستهالك الرئيسي.

وتم هذا العمل نتيجة التعاون الوثيق بين عدد من فرق العمل في الشركة، وذلك للمساهمة في تحقيق استراتيجية 
التي  الهيدروكربون  موارد  لمحفظة  الترويج  إلى  المحطات  تلك  تحسين  مشروع  يهدف  حيث   ،2040 لعام  الشركة 
تطبيق  عن  فضاًل  الجديدة،  االستحواذ  وعمليات  والبحرية  البرية  االستكشافات  خالل  من  عليه،  وتحافظ  النمو  تدعم 

ممارسات إدارة المكامن المناسبة.

االصطناعي  الرفع  إلى  والحاجة  برقان،  حقل  على  المتوقعة  للضغوط  استباقية  كخطوة  المشروع  فكرة  وجاءت 
للحفاظ على إمكانات اإلنتاج المطلوبة في المستقبل، وعليه وجب توفير الطاقة للمضخات الغاطسة الكهربائية 

التي تدعم مشاريع الرفع االصطناعي. 

وللحديث عن هذا المشروع، التقينا كبير مهندسي مشاريع في مجموعة الخدمات المساندة )جنوب وشرق الكويت( 
حسين الجزاف، الذي تطرق إلى كافة تفاصيله.
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حاجة للرفع االصطناعي
أوضـح الجـزاف أن أهداف املـرشوع تتمثل أوالً 

يف توفـر 600 مضخة غاطسـة كهربائيـة، وثانياً 

الجديـد،   32 التجميـع  ملركـز  الطاقـة  لتوفـر 

ضغـوط  يف  انخفـاض  ظهـور  نتيجـة  وذلـك 

التكوينـات وزيـادة انقطاع ميـاه اآلبار يف حقل 

متناميـة  حاجـة  هنـاك  أن  يعنـي  مـا  برقـان، 

إمكانـات  عـىل  للحفـاظ  االصطناعـي  للرفـع 

اإلنتـاج املطلوبـة، وعليـه وجـب توفـر الطاقـة 

تلـك املضخـات. لتشـغيل 

وأشـار إىل أنـه ويف هـذا اإلطـار، تـم العمل عىل 

تحسـن الشـبكة الكهربائيـة يف منطقـة جنـوب 

ورشق الكويـت لتلبية األحامل املسـتقبلية، من 

خـالل إعـادة ترتيب األحـامل املوجودة.

وذكـر الجـزاف أن اسـرتاتيجية مديريـة جنـوب 

للحفـاظ  تهـدف   2040 لعـام  الكويـت  ورشق 

يف  مليـون   1.7 عنـد  اإلنتاجيـة  الطاقـة  عـىل 

 32 التجميـع  ملركـز  ميكـن  وبالتـايل  اليـوم، 

كربيتيـد  حامـض  إنتـاج  ارتفـاع  مـع  التعامـل 

الهيدروجـن الـذي يبلـغ 400 ألـف برميـل يف 

اليـوم مـن املكونـات السـائلة التـي تنتـج 120 

ألـف برميل مـن النفط يف اليـوم مبركز التجميع 

املذكـور الـذي تـم بنـاؤه لفصـل إنتـاج الزيـت 

الحامـض والغـاز الحامـض عـىل وجـه التحديـد 

عـن إنتـاج الزيـت الحلـو والغـاز الحلـو، ومـن 

أجـل التعامـل مـع قطع امليـاه بنسـبة تصل إىل 

باملئـة.  70

مضخات ومراكز تجميع 
 3 بنـاء  يف  يتمثـل  املـرشوع  هـذا  إن  وقـال 

محطـات فرعيـة لالسـتهالك الرئيـيس، بجهد 11 

كيلـو فولـت لـكل منهـا، وهـذه املحطـات هي 

B4 )بقـدرة إمـداد طاقـة تبلـغ 72 ميغـاواط(، 

 MG2و أيضـاً(،  ميغـاواط   72 )بقـدرة   B5و

)بقـدرة 48 ميغـاواط(، وذلـك لتوفـر إمدادات 

ملركـز  وكذلـك  املذكـورة،  للمضخـات  الطاقـة 

طاقتـه  يسـتمد  الـذي  الجديـد   32 التجميـع 

مـن B5، إضافـة إىل املرافـق الحاليـة يف مركـز 

التجميـع 4 )الطاقـة مـن B5(، ومركـز التجميع 

22 )الطاقـة مـن MG2(، ومحطـة تعزيز الغاز 

الطاقـة  يجعـل  مـا   ،)B4 مـن  )الطاقـة   180

متاحـة يف املحطات الفرعية لالسـتهالك الرئييس 

القامئـة ملشـاريع اسـرتاتيجية أخـرى.

يتضمـن  العمـل  نطـاق  أن  الجـزاف  وأضـاف 

املفاتيـح  جميـع  مـع  املحطـات  تركيـب 

التحكـم،  ولوحـات  املرتبطـة،  الكهربائيـة 

الطاقـة  ومحـوالت  وشـواحنها،  والبطاريـات 

املسـاعدة، واإلضـاءة، والكابـالت، ونظـام إنـذار 

الحريـق وإخـامد التلقـايئ، تكـون مرفقـة مببنى 

مكّيفـة. مكاتـب  يضـم  خـاص 

كـام تتمتـع املحطـات بأنظمـة أمـان إلكرتونيـة 

أهــــداف المشـروع تتمثـــل فــي 
توفيـــــر 600 مضخــــة غاطســـة 
كهربائيـــة وتوفيــر الطاقـة لمركز 

التجميـع 32

يتضمن المشروع بناء 3 محطات 
11 كيلـو  كهربـاء فرعيـــــة بجهــــد 
فولـت لكــــل منهــــا لدعـم مراكـز 

التجميـــع ومحطـات تعزيـز الغـاز

خمسـة فـرق عمـل تعاونـت فـي 
تنفيـذ المشـروع، وتنوعـت بيـن 
والبنـاء  الهندسـة  اختصاصـات 
واإلنتـاج وإدارة الطاقـة والعقـود 

تشـتمل عـىل نظـام كشـف الدخيـل املحيـط، 

ونظـام التسـجيل الرقمـي، ونظـام التحكـم يف 

الوصـول، والدوائـر التلفزيونية املغلقـة، ونظام 

الداخـيل،  االتصـال  ونظـام  املتسـللن،  كشـف 

تكـون كلهـا مرتبطـة مبراكـز األمـن الحاليـة يف 

رئيس فريق عمل إدارة املشاريع )1( يتوسط أعضاء الفريق العاملن عىل املرشوع



املنطقـة.

املدنيـة  األعـامل  جميـع  إنشـاء  كذلـك  ويتـم 

طريـق  مثـل  الفرعيـة،  باملحطـات  املتعلقـة 

الوصـول االسـفلتي مـن أقـرب طريـق رئيـيس 

اإلنـارة،  وأعمـدة  الكويـت،  نفـط  لرشكـة 

ومواقـف السـيارات ذات املظـالت كحـد أدىن، 

فيـام تغـذي املحطـات كاًل مـن مراكـز التجميع 

الغـاز 180،  تعزيـز  و4 و7 و22، ومحطـة   19

الغـاز. لعمليـات  الجديـد  واملبنـى 

استكشاف وإنتاج
املـرشوع  هـذا  أن  عـىل  الجـزاف  وشـدد 

مهمـة  تحقيـق  يف  كبـر  بشـكل  سيسـاهم 

أجـل  لعـام 2040، مـن  االستكشـاف واإلنتـاج 

تحسـن قيمـة املـوارد الهيدروكربونية بالكويت 

لضـامن  واإلنتـاج  والتطويـر  االستكشـاف  عـرب 

االسـتدامة.

ابتـكار  وتتمثـل أهـداف اسـرتاتيجية 2040 يف 

وتطويـر وتبني أفـكار وطرق وأسـاليب جديدة 

القيمـة،  تخلـق  التـي  التحديـات  ملواجهـة 

والبيئـة،  واألمـن  والسـالمة  بالصحـة  وااللتـزام 

تعمـل  أينـام  صحـي  عمـل  مـكان  وتعزيـز 

ورشكاتهـا. الكويتيـة  البـرتول  مؤسسـة 

إنتـاج  قـدرة  بتحقيـق  األهـداف  تتمثـل  كـام 

مسـتدامة مـن النفـط الخـام يف دولـة الكويـت 

واملسـتقبيل،  الحـايل  الطلـب  تلبيـة  لضـامن 

باإلضافـة إىل اإلدارة النشـطة ألصحاب املصلحة 

لتلبيـة الطلـب الكويتـي عـىل الطاقـة بكفـاءة 

وتعزيـز أمـن الطاقـة، وذلك من خـالل تحقيق 

والحفـاظ عـىل املواءمـة القويـة مـع أصحـاب 

املصلحـة، مبـا يف ذلـك الهيئـات الحكوميـة. 

ولفـت إىل أن املـدة الفعليـة لتنفيـذ املـرشوع 

بلغـت 1184 يومـاً، حيـث بـدأ العمـل الفعـيل 

بـه يف 1 أكتوبـر 2017، موضحـاً أن الخطـوات 

هندسـة  يف  تتمثـل  للمـرشوع  الرئيسـية 

ومشـرتيات وتشـييد وتشـغيل املحطـة الفرعية 

B5، وتوفـر إمـدادات الطاقـة الكهربائيـة ملركز 

التجميـع 32، مـن خـالل مسـح املوقـع، وحفـر 

التفصيـيل،  والتصميـم  والهندسـة،  الخنـادق، 

ورشاء وتوريـد جميـع املواد / املعـدات، والبناء، 

والتفتيش، واختبار التشـغيل املسبق والتكليف 

لجميـع املحطـات الفرعيـة الثـالث، مـع نقـل 

حمولـة مراكـز التجميـع 4 و22 و32 ومحطـة 

تعزيـز الغـاز 180 من مصدر الطاقـة الحايل إىل 

محطـات فرعيـة جديـدة.

عمل جامعي
التـي  العمـل  فـرق  عـن  الجـزاف  وتحـدث 

وعددهـا  املـرشوع  هـذا  إنجـاز  يف  شـاركت 

خمسـة، وهـي فريـق عمـل إدارة املشـاريع 1 

)جنـوب ورشق الكويـت( وهـو فريـق التحكـم 

املسـؤول عـن املـرشوع، وفريـق عمـل خدمات 

املشـاريع )جنـوب ورشق الكويـت( الـذي توىل 

الصيانـة  عمـل  وفريـق  التصميـم،  هندسـة 

)جنـوب الكويـت( وهو الفريق مقـدم الطلب، 

عـن  املسـؤول  الطاقـة  إدارة  عمـل  وفريـق 

مرشوع االستكشـاف واإلنتـاج، إضافة إىل فريق 

عمـل العقـود )3( الذي توىل إعـداد وتنفيذ كل 

العقـود املطلوبـة مـع مختلـف الجهـات.

وعـن فوائـد املرشوع، قـال الجـزاف إن املحطة 

الفرعيـة B5 التـي تـم تشـغيلها بنجـاح يف 27 

عمليـة  تسـهيل  يف  سـاهمت   ،2020 ديسـمرب 

توفـر احتياجات الطاقة للمرشوع االسـرتاتيجي 

دعـم  وبالتـايل   ،32 التجميـع  مبركـز  املتمثـل 

وأهـداف  للرشكـة  االسـرتاتيجية  األهـداف 

اإلنتـاج. 

وأكد أن اسـرتاتيجية الحفاظ عىل طاقة إنتاجية 

عنـد 1.7 مليـون برميل يوميـاً يف منطقة جنوب 

تسـتدعي   ،2030 عـام  حتـى  الكويـت  ورشق 

يف  كهربائيـة  غاطسـة  مضخـة   600 اسـتخدام 

اآلبـار لتحل مكان مجموعات مولـدات الديزل، 

وهـو مـا يقلـل مـن التلـوث البيئـي الناتـج عن 

انبعـاث الغازات السـامة.

عقبات وحلول
وفيــام يخــص العقبــات التــي واجههــا املــرشوع 

خــالل إنجــازه، أوضــح الجــزاف أنــه وفقــاً 

لنطــاق العقــد، كان مــن املقــرر أن تحصــل 

ــت  ــو فول ــوة 11 كيل ــة B5 بق ــة الفرعي املحط

عــىل إمــدادات الطاقــة مــن محطــة أم الهيــامن 

)التــي  فولــت  كيلــو   300 بجهــد  الفرعيــة 

تخضــع لســيطرة وزارة األشــغال العامــة( مــن 

ــة  ــان إي« الفرعي ــاء »برق ــة كهرب ــالل محط خ

بقــوة 132 كيلــو فولــت، إال أن إنشــاء محطــة 

ــة شــهد بعــض التأخــر، مــا  أم الهيــامن الفرعي

أثــر عــىل بــدء تشــغيل هــذا املــرشوع، وبالتــايل 

عــىل إمــدادات الطاقــة للمــرشوع االســرتاتيجي 

ــع 32. ــز التجمي ــل مبرك املتمث

إال أنــه وبفضــل التعــاون الكبــر وجهــود كافــة 

ــة  ــم تســهيل إمــداد الطاق الفــرق املشــاركة، ت

ــن املحطــات  ــة لتشــغيل املحطــة B5 م البديل

ــان يس«  ــان يب« و«برق ــة »برق ــة الحالي الفرعي

ــة  ــل الطاق ــرب كاب ــت ع ــو فول ــوة 132 كيل بق

تعديــل  أمــر  إصــدار  تــم  العلــوي، حيــث 

ملــرشوع املحطــة الفرعيــة »برقــان- إي« بقدرة 

132 كيلــو فولــت مــن قبــل فريــق عمــل إدارة 

الطاقــة الســتيعاب التغيــرات املذكــورة أعــاله.

كانــت  العليــا  اإلدارة  توجيهــات  أن  وأكــد 

عامــاًل رئيســياً يف توفــر الطاقــة مــن املحطــات 

ــك الخاصــة  ــيس، وتل ــة لالســتهالك الرئي الفرعي

باالستكشــاف واإلنتــاج، حيــث مل يكــن مــن 

ــت  ــف يف الوق ــر التخفي ــذ تداب ــن تنفي املمك

املناســب والتشــغيل الناجــح للمحطــة الفرعيــة 

واملتابعــة  املســتمر  الدعــم  دون  مــن   B5

ــر مجموعــة  ــل كل مــن مدي واالرشــاد مــن قب

الخدمــات املســاندة )جنــوب ورشق الكويــت( 

ورشق  لجنــوب  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب 

ــت.  الكوي

حسين الجـــزاف
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 اليوسـف: المشــروع يساهـم في تحقيق 
مهمة االستكشـاف واإلنتـاج

أكــد رئيـــس فريــق عمـــل إدارة املشاريـــع 1 )جنـوب 

وشـــرق الكويـــت( عبداللــه اليوسـف، أن مـرشوع بنـاء 

ثـالث محطـات كهربائيـة فرعية لالسـتهالك الرئييس جــاء 

يف إطـار مسـاعي الفريـق الدامئـة لتطويـر العمــل، ومبـــا 

يتوافـــق مــع توجيهـات مؤسسـة البـرتول الكويتيـة، يف 

وقـت تواجـه الرشكـة تحديـات اقتصاديـة نتيجة املنافسـة 

العامليـة الكبـرة يف مجـايل النفـط والغـاز.

وأشـار اليوسـف إىل أن خمسـة فـرق يف الرشكـة عملـــت 

املـرشوع،  إنجـاز  الواحـد وشـاركت يف  الفريـــق  بـــروح 

معرباً عن شـكره لجميـــع الفـــرق عىل جهودهــا الجبارة 

التـي  الصعوبـات  كافـة  ملواجهـة  املتواصـل  وتعاونهـا 

اعرتضـت العمـل وإنهـاء املـرشوع يف الوقـت املحـدد.

كـام أشـاد بالدعم املتواصل من قبـل اإلدارة العليا يف رشكة 

نفــط الكويـت لهـذا املـرشوع منـــذ بدايتـه، حيـــث إن 

اإلدارة كانـت تتابـع باسـتمرار تطوراتـه ومراحل تنفيـــذه 

خطــــوة بخطـوة، وقدمـت كل اإلرشـادات والتوجيهـات 

املناسـبة إلمتامـه يف أفضـل الظروف.

ونـوه بأهميـة هـذا املـرشوع الـذي يعـد جـزءاً مـن خطة 

الرشكـة لزيـادة اإلنتـاج مـع التوفـر يف التكاليـف، مشـدداً 

االستكشـاف  مهمـة  تحقيـق  يف  سيسـاهم  أنـه  عـىل 

واإلنتـاج لعـام 2040، والهادفـة إىل تحسـن قيمـة املـوارد 

الكويـت.  يف  الهيدروكربونيـة 



تواصل شركة نفط الكويت العمل على تحسين معدالت اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة، 
وذلك من خالل اعتماد أحدث أساليب وتقنيات الصناعة النفطية وأكثرها فعالية.

الحفر  مشروع  تنفيذ  أجل  من  العمل   2018 عام  منذ  الشركة  بدأت  اإلطار،  هذا  وفي 
بتقنية الـMultilateral، أو الحفر متعدد المستويات، والتي تساعد على توفير مساحات 

سطحية باإلضافة إلى رفع مستوى اإلنتاج.

وللتعرف على هذا المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة ويتميز بفوائد كثيرة، التقينا كبير 
الجيولوجيين في فريق عمل دراسة المكامن صبري عبد العزيز عبد الجواد.

اعتمدته شركة نفط الكويت في حقلي الصابرية والروضتين

الحفر بتقنية  Multilateral يحّسن معدالت 
اإلنتاج بأقل تكلفة
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تحٍد كبري
يف البدايـة، قـال عبـد الجـواد إن الحفـر بتقنية 

التحديـات  أكـرب  مـن  يعـد   Multilateralالــ

فمنـذ  النفطـي،  العمـل  مجـال  يف  املوجـودة 

بتوجيهـات  الفكـرة  هـذه  بـدأت   2018 عـام 

مـن اإلدارة العليـا لتطويـر العمـل يف منطقـة 

حقـيل  يف  وخاصـة  الكويـت،  شـامل  عمليـات 

الصابريـة والروضتـن، وذلـك ألسـباب عدة، من 

أهمهـا أنهـام أكرب حقلن يف شـامل الكويت من 

حيـث إنتـاج النفـط.

وأشـار إىل أنـه تـم حفـر أكـر مـن 2500 بـرئ، 

باإلضافـة إىل البنيـة التحتيـة املوجـودة، ما أدى 

إىل شـغل معظـم املسـاحة السـطحية للحقلـن 

وعـدم توافـر مـا يكفـي لحفـر مزيد مـن اآلبار 

الجديـدة وعمـل بنية تحتية إضافيـة، لذلك بدأ 

العمـل إليجـاد أسـاليب جديـدة تسـاعد عـىل 

رفـع  إىل  باإلضافـة  سـطحية  مسـاحات  توفـر 

مسـتوى اإلنتـاج، فتـم تشـكيل فريـق متكامـل 

دراسـة  لعمـل  املهنيـة  اإلدارات  مـن مختلـف 

جـدوى لهـذه التقنية واسـتغرق ذلـك من 4 إىل 

6 أشـهر.

وأوضـح أن تقنيـة الــMultilateral هـي تقنية 

األم  )البـرئ  األفـرع  متعـددة  أفقيـة  بـرئ  حفـر 

باسـتخدام  أفـرع متعـددة(، حيـث تسـمح   +

مسـاحة سـطحية تكفـي لحفـر عـدة آبـار بدالً 

مـن برئ واحـدة، وميكن أن تكـون جميع األفرع 

يف نفـس الطبقـة أو طبقـات مختلفـة.

ستة مستويات
سـتة  لـه  الحفـر  مـن  النـوع  هـذا  أن  وأكـد 

أبسـط  األول  املسـتوى  ويعتـرب  مسـتويات، 

وتنشـيط  الحفـر  طريقـة  حيـث  مـن  األنـواع 

البـرئ حتـى توصيلهـا عـىل خـط اإلنتـاج، وكلـام 

العمـل  فتـم  التحديـات،  زادت  املسـتوى  زاد 

باملسـتوى األول الـذي ال يحتـاج إىل معـدات أو 

أدوات إضافيـة تتطلـب بعض الوقـت لتوفرها.

وأضـاف أنـه تـم اعتـامد هـذه التقنيـة لتطوير 

مكامـن ذات صفـات أقـل جـودة يف املسـامية 

للنفـط  مشـابهة  خصائـص  ولهـا  والنفاذيـة 

الصخـري، الفتـاً إىل أن مـن أهـم فوائـد هـذه 

ميكـن  سـطحية  مسـاحات  توفـر  التقنيـة 

اسـتخدامها لحفـر آبـار جديـدة أو بنيـة تحتية 

إضافيـة، ورفـع مسـتوى اإلنتاج بزيادة مسـاحة 

واألفـرع  البـرئ  تجويـف  مـع  املكمـن  اتصـال 

املتصلـة بـه.

ومـن الفوائد كذلـك، تقليل التلـوث البيئي عن 

طريـق الحد من تنقالت السـيارات املسـتخدمة 

أثنـاء عمليـات الحفـر حتـى توصيـل البـرئ عىل 

خـط اإلنتـاج، وأيضـاً تقليل بـؤرة سـائل الحفر، 

أو مـا يعـرف تقنياً بــ »الطفلة«.

واعتـرب أن اسـتجابة العاملـن يف الرشكـة لهـذه 

تـم  وإيجابيـة، حيـث  كانـت رسيعـة  التقنيـة 

كل  وتذليـل  الفريـق،  بـروح  معهـا  التعامـل 

الصعـاب وإيجـاد الحلـول البديلـة ملواجهـة أي 

تحـٍد، بدءاً من دراسـة الجدوى ومـروراً بعملية 

فــي  انطلقــت  الفكــرة 
ــن  ــات م ــام 2018 بتوجيه ع
لتطويــر  العليــا  القيــادة 
العمــل بمنطقــة عمليــات 

الكويــت  شــمال 

ستســاعد  التقنيــة  هــذه 
ــن  ــر م ــدد كبي ــر ع ــى حف عل
اآلبــار بتطبيقاتهــا المختلفــة 
زيــادة  فــي  يســاهم  بمــا 

اإلنتــاج

التنفيـذ وحتـى توصيـل البرئ عىل خـط اإلنتاج، 

قيـادة مديـر مجموعـة  تـم تحـت  وكل ذلـك 

تطويـر حقـول الغاز املهندسـة مـويض العجمي 

التـي كانـت تشـغل يف حينهـا منصـب رئيـس 

فريـق عمل دراسـة املكامن يف شـامل الكويت. 

صعوبات عديدة
التـي  الصعوبـات  أهـم  مـن  أن  إىل  وأشـار 

املـرشوع،  يف  العمـل  خـالل  الفريـق  واجهـت 

كيفيـة تصميـم وتنفيذ حفر بـرئ أفقية متعددة 

األفـرع، والخـروج مـن البـرئ األم إىل كل فـرع 

جديـد، والوصول إىل الطبقات املسـتهدفة ذات 

قدمـاً،   18 تتجـاوز  ال  التـي  القليلـة  السـامكة 



ويف طبقـات ذات صفـات متنوعـة ومكونـات 

تحـت  مسـافات  وعـىل  معقـدة،  جيولوجيـة 

األرض قـد تصـل إىل 9000 قـدم. 

كـام تضمنـت الصعوبـات الحفـر بن مسـافات 

املكمـن  إىل  الوصـول  حتـى  بعيـدة  سـطحية 

بزاويـة محـددة واتجـاه معن يتفـق مع طبيعة 

إىل  باإلضافـة  الجيولوجـي،  وتركيبـه  تكوينـه 

تحفيـز  وكيفيـة  للحفـر  الالزمـة  املـواد  توفـر 

وتنشـيط البـرئ لبـدء عمليـة اإلنتـاج.

التحديات  هذه  كل  مع  التعامل  تم  أنه  وأكد 

والوصول  عليها  والتغلب  عالية  وكفاءة  مبهنية 

آبار  يف  منها  االستفادة  ميكن  باهرة  نتائج  إىل 

أخرى. 

بهذه  الحفر  إنه بعد تطبيق  الجواد  وقال عبد 

يف  البسيط  األول  املستوى  باستخدام  التقنية 

مودود،  ملكمن  والروضتن  الصابرية  حقيل 

تقييم  تم  أم،  برئ  كل  من  فقط  فرعن  وحفر 

تنفيذها  عىل  والعمل  النتائج  ودراسة  التجربة 

 Tuba بصورة متقدمة يف حقل الصابرية ملكمن

السفيل، وحفر ثالثة أفرع من البرئ األم، وذلك 

مبا يعادل 7629 قدماً من املكمن عايل الجودة.

نتائج مشجعة
وأضـاف أن النتائـج كانـت مشـجعة جـداً مـن 

التكلفـة بنسـبة 30 باملئـة مـن  حيـث تقليـل 

القيمـة الفعليـة، فضـاًل عـن زيـادة اإلنتـاج من 

4 إىل 5 أضعـاف مقارنـة بالحفـر التقليـدي.

املـرشوع  لهـذا  األوليـة  النتائـج  أن  إىل  ولفـت 

يف  املسـاهمة  صعيـد  عـىل  أهميتـه  أظهـرت 

املامثلـة، ال سـيام يف مكمـن  املكامـن  تطويـر 

مـودود بحقـل بحـره، مؤكـداً أنه سـيتم تطبيق 

يف  التجـارب  هـذه  مـن  املسـتفادة  الـدروس 

املسـتقبل. 

وأشـاد بجهـود القيـادة العليـا يف الرشكـة خالل 

قدمـت  أنهـا  مضيفـاً  املـرشوع،  هـذا  تنفيـذ 

الدعـم الكامل والتوجيهات الفنية واللوجسـتية 

مـن خـالل رفـع التقارير األسـبوعية والشـهرية 

كل  توفـر  تـم  كـام  العمـل،  فريـق  بواسـطة 

جميـع  مـع  والتعامـل  املـرشوع  يحتاجـه  مـا 

مـن  بـدءاً  الفريـق  واجهـت  التـي  التحديـات 

دراسـة الجـدوى ومـروراً بعمليـة التنفيـذ حتى 

بدايـة اإلنتـاج.

وتحـدث عـن الفرق والجهات املشـاركة يف هذا 

املـرشوع وهـي: فريـق عمـل دراسـة املكامـن 

يف شـامل الكويـت، وفريـق عمـل تطويـر حقل 

التطويـري  الحفـر  عمـل  وفريـق  الصابريـة، 

وإصـالح اآلبـار 5، وفريـق عمـل تطويـر حقول 

ومسـاندة  هندسـة  عمـل  وفريـق  الروضتـن، 

معاينـة اآلبـار، إضافة إىل رشكة »شـل« العاملية.

تعاون ورشاكة
ولفـت إىل أنـه تـم التعـاون مـع رشكـة »شـل« 

الـرشكات  إحـدى  باعتبارهـا  املـرشوع  يف هـذا 
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وهـي  النفـط،  مجـال  يف  العاملـة  العامليـة 

الرشيـك الحـايل الـذي يعمـل جنبـاً إىل جنـب 

الخدمـات  اتفاقيـة  يف  الكويـت  شـامل  مـع 

املحسـنة لتطويـر حقـيل الصابريـة والروضتـن 

مبوجـب عقـد طويـل األمـد مدتـه 10 سـنوات، 

ومتـت االسـتفادة مـن خرباتهـا الكبـرة يف هـذا 

بنجـاح.  التقنيـة  املجـال وتطبيـق هـذه 

وختـم بالقـول إن هـذه التقنيـة ستسـاعد عىل 

حفـر عدد كبر مـن اآلبار بتطبيقاتهـا املختلفة، 

والـذي بـدوره سيسـاهم يف زيادة اإلنتـاج بأقل 

اسـرتاتيجية  تحقيـق  يعمـل عـىل  تكلفـة ومبـا 

الرشكـة لعـام 2040.

العجمي: نتائج املرشوع مبهرة
يف النهاية، كان ملويض العجمي كلمة أثنت فيها 

عىل تعاون فريقها مع فريق عمل تطوير حقل 

الروضتن  حقل  تطوير  عمل  وفريق  الصابرية 

وحقل  الجديدة  الحقول  تطوير  عمل  وفريق 

بحره، إضافة إىل فرق الحفر وفرق مراقبة اآلبار، 

حفر  مرشوع  تنفيذ  يف  العاملية،  »شل«  ورشكة 

الصابرية  حقيل  يف  األفرع  متعددة  أفقية  برئ 

تلك  حفر  خربات  من  واالستفادة  والروضتن، 

بحقل  تنفيذها  يف  والبدء  وتطويرها  اآلبار 

بحره، وتحديداً يف مكمن مودود ذي الخصائص 

املامثلة.

كـام أشـادت العجمـي بدعـم اإلدارة العليـا يف 

رشكـة نفـط الكويـت لهـذا املـرشوع الـذي بدأ 

كانـت  نتائجـه  أن  إىل  مشـرة   ،2018 عـام  يف 

مبهـرة، خاصـة للمكامـن ذات الصفـات األقـل 

جـودة، والتـي لهـا خصائـص مشـابهة للنفـط 

الصخـري عـايل التكاليـف، حيـث إن اسـتخدام 

تلـك التقنيـة سـاهم يف زيـادة اإلنتـاج ألول برئ 

بواقـع 4 أضعـاف، مـع خفـض تكلفتهـا بنسـبة 

30 باملئـة مقارنـة بالحفـر التقليـدي.

وأكـدت أن فريقها وبالتعاون مع الفرق األخرى 

ذات الصلـة، يقـوم دامئـاً بتطوير آليـات العمل 

مـن خـالل تبني أحـدث التقنيـات واألسـاليب، 

والعمـل عـىل زيـادة اإلنتـاج بأقـل التكاليـف، 

والسـعي لبذل أقـىص الجهود املمكنـة لتحقيق 

اسـرتاتيجية رشكـة نفـط الكويـت لعـام 2040، 

وبالتـايل توفـر الرخـاء لبالدنا الحبيبـة الكويت.



أنحاء  جميع  في  كثيرة  مرافق  ولديها  العالم،  في  والغاز  النفط  إنتاج  شركات  أكبر  إحدى  الكويت  نفط  تعتبر 
البالد، لذا فإن أنشطتها في هذا المجال مستمرة على مدار الساعة، ويتطلب ذلك ضرورة وجود صيانة دورية 
وقت  متوافرة  الداعمة  والمواد  الغيار  قطع  تكون  أن  يجب  كما  المرافق،  تلك  في  العمليات  سالسة  لضمان 

الحاجة، للحفاظ على استمرارية عمل المعدات طوال الوقت، مع مراعاة حاالت الطوارئ.

األخرى  للعناصر  الداعمة  الغيار  قطع  جميع  توافر  ضمان  في  كبير  بدور  المخزون  إدارة  تقوم  ذلك،  على  وبناء 
بالكمية المطلوبة، حيث تتولى عملية تنظيم شراء وتخزين القطع والمواد وتزويد المستخدمين بما يحتاجونه.

في  وتتسبب  الحركة  بطيئة  عناصر  تصبح  فإنها  طويلة،  لفترة  المخزونات  بعض  استخدام  عدم  حال  وفي 
في  سنتحدث  فإننا  لذلك  سلسة،  تكون  أن  المفترض  من  التي  المستودعات  داخل  التخزين  عمليات  إعاقة 
هذه المقالة عن العناصر بطيئة الحركة وأسباب وصولها إلى هذه الحالة، كما سنتطرق إلى كيفية تحسين 

المخزون وتقليل هذه العناصر.

تُعّد عبئًا كبيرًا على جميع الشركات وال بد من مراعاة  التوازن 

في كميتها 

العناصر بطيئة الحركة في المخزون... 
وطرق التعامل معها

ساهم في اإلعداد:  حمد العجمي / اختصاصي أول »تفتيش المشتريات« في فريق عمل استالم المواد وضبط الجودة
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تعريف رضوري
املخـــازن  الحركـــة يف  العنـارص بطيئـة  تظـل 

لسـنوات عـدة، مـن دون استخـــدام، وتصبـح 

بالنسـبة  الفائـدة  منعدمـة  أو  قليلـة  غالبيتهـا 

للرشكـة، كام أنها تسـبب العديد مـن املعوقات 

يف عمليـة إدارة املخـزون.

ويف الوقـت نفسـه، يجـب أال ننـى أن العديـد 

مـن املعـدات يتوقـف إنتاجهـا ولكنهـا التـزال 

حـال  يف  وبالتـايل  الرشكـة،  داخـل  مسـتخدمة 

تلـف أي جـزء منها أو حدوث عطل به، يصعب 

العثـور عـىل قطـع غيـار لـه، لذلـك يجـب أخذ 

مثـل هـذه الحـاالت يف الحسـبان، واالحتفـاظ 

بقطـع غيـار لتلـك املعـدات يف املخـزون، بغض 

النظـر عـن وقـت التخزيـن وعـدم االسـتخدام.

مـن هنـا، فإنـه ميكننـا تعريـف العنـارص بطيئة 

الحركـة بطـرق مختلفـة اعتـامداً عـىل إجراءات 

الرشكـة، ومـع ذلـك، فهنـاك ثـالث منهجيـات 

متبعـة هـي األكـر شـيوعاً عـىل النحـو التـايل:

أوالً: أي عنـارص يتـم االحتفـاظ بهـا يف املخـزن 

ملـدة معينـة، ومل يتـم تزويـد املسـتخدم بهـا أو 

رشاؤهـا، ُتعـرف باسـم عنـارص بطيئـة الحركـة 

الحركـة«  بطيئـة  »العنـارص  عليهــــا  ويطلــق 

القامئـــة عـىل أسـاس »املعاملـة«.

ثانيـاً: أي عناصــر يتـم االحتفاظ بهـا يف املخزن 

ُتعـرف  اسـتخدامها،  يتـــم  ومل  معينـة،  ملـدة 

باسـم العنـارص بطيئـة الحركـة، ويطلـق عليهـا 

»العنـارص البطيئـة« القامئــــة عـىل أســـــاس 

»املشـكلة«.

ُيعـرف أي مخـزون مل يتـم رشاؤه ملـدة  ثالثـاً: 

ويطلـق  الحركـة  بطـيء  عنـرص  باسـم  معينـة 

عليـه اسـم عنـرص بطـيء الحركـة عـىل أسـاس 

»االسـتالم«.

املدة والدور
عـىل  تحـدد  التـي  التخزيـن  مـدة  تختلـف 

أساسـها العنـارص بطيئـة الحركة مـن صناعة إىل 

أخـرى، فـإذا أخذنا صناعة األغذيـة واملرشوبات 

عـىل سـبيل املثـال، فـإن أسـبوعاً واحـداً فقـط 

ميكـن أن يكـون عامـاًل محـدداً للعنـارص بطيئة 

الحركة.

والغـاز،  النفـط  صناعـات  يف  األمـر  ويختلـف 

خاصة بالنسـبة للقطع التي تسـتخدم يف الحفر 

ومعداتـه، حيـث تكـون مـدة التخزيـن طويلـة 

جـداً، إذ إن الفـرتة الزمنية لـرشاء العنارص ميكن 

أن تـرتاوح من أشـهر إىل سـنة.

بطيئة  العنارص  تحديد  مبنهجية  يتعلق  وفيام 

الحركـة يف صناعات النفط والغاز، ففي جميع 

مناحي تلك الصناعات، تعتمد املعاير املحددة 

للعنارص بطيئة الحركــــة عىل تاريـــخ اإلصدار 

األخر مع فرتة انقطاع تبلغ خمس سنوات.

التخزيــن  مــدة  تختلــف 

ــها  ــى أساس ــدد عل ــي تح الت

الحركــة  بطيئــة  العناصــر 

أخــرى إلــى  صناعــة  مــن 



تأثريها عىل التخزين
الحركـة عـىل عمليـات  بطيئـة  العنـارص  تؤثـر 

يف  مسـاحة  تشـغل  إنهـا  حيـث  التخزيـن، 

املسـتودع، وهـذا ينتـج عنه عـدم توافـر أماكن 

الـذي يشـكل  األمـر  الجديـدة،  للمـواد  كافيـة 

عائقـاً كبـراً أمـام سـر عملية التخزين بسالسـة 

وقـت  يف  يؤثـر  كـام  املسـتودعات،  داخـل 

الحـق، سـلبياً عـىل الصحـة والسـالمة والبيئـة، 

إىل جانـب التكلفـة املاديـة التـي ترتتـب عـىل 

وجـود العنـارص بطيئـة الحركـة داخـل املخزن، 

يف وقـت ُيعـد مسـح العنـارص بطيئـة الحركـة 

وحفظهـا ومراقبتهـا إهـداراً للمـوارد والوقـت، 

بينـام يتطلـب التخلص منها العديـد من املوارد 

األخـرى، وهـو بحـد ذاتـه يشـكل املزيـد مـن 

اإلهـدار.

أسباب تراكمها 
يعـود تراكـم العنارص بطيئة الحركة إىل أسـباب 

عـدة، أولهـا أن الكثـر مـن املعـدات تسـتمر يف 

بسـبب  عطـل  دون  عديـدة  لسـنوات  العمـل 

الصيانـة الدوريـة، لذلـك ال يتم اسـتخدام قطع 

الغيـار التـي تنتقـل إىل فئـة الحركـة البطيئـة، 

كـام أن الكثـر مـن املعـدات تصبـح قدميـة مع 

مـرور السـنن، ولكـن ال يتـم إزالة قطـع غيارها 

العنـارص  فئـة  إىل  نقلهـا  ويتـم  املخـزون  مـن 

الحركة. بطيئـة 

ويف كثـر مـن األحيـان، يقوم املسـتخدمون من 

بنفـس  طلبـات  برفـع  املختلفـة  العمـل  فـرق 

العنـارص مـع وصـف مختلـف قليـاًل، مـا ينتـج 

عنـه رشاء عنـرص مكرر، وبالتـايل تراكم العنارص 

بطيئـة الحركـة.

إىل ذلـك، وأثنـاء االنتقـال مـن برنامـج تخطيط 

نفـط  رشكـة  يف  القديـم  املؤسسـات  مـوارد 

نقـل  يتـم  مل  الجديـد،  الربنامـج  إىل  الكويـت 

وصـف العنرص بشـكل صحيـح، لذلـك يتجاهل 

املسـتخدمون هـذه العنـارص أثنـاء البحـث عن 

املتطلبـات، وهـذا األمـر يزيـد أيضـاً مـن وجود 

العنـارص بطيئـة الحركـة.

توصيف وتغيري
العنـارص  فئـة  بتغيـر  املسـتخدم  يقـوم  كـام 

للعديـد مـن املـواد، مثـل الطـوارئ أو التأمـن 

مـع تقديـر مبالـغ فيـه، ومـع ذلـك، يف معظـم 

األحيـان ال يتـم اسـتخدام هـذه العنـارص، لـذا 

يتـم نقلهـا العنـارص إىل الفئـة بطيئـة الحركـة.

كـام أن عمليـة رشاء العنـارص واملـواد تسـتغرق 

وقتـاً طويـاًل، بسـبب الروتن، بدءاً مـن املوافقة 

اسـتالم  يتـم  حتـى  الـرشاء  أمـر  إنشـاء  عـىل 

العنـارص، وبسـبب مـرور فـرتة كبـرة، فإنه عند 

اسـتالم العديـد مـن العنـارص، يكـون قـد تـم 

توفرهـا بالفعـل مـن خـالل اللجوء إىل السـوق 

املفتـوح.

أو  السـوق  تباطـؤ  فـإن  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 

أمـام  عقبـة  يشـكل  عاملـي  وبـاء  أي  حـدوث 

متـت  التـي  العنـارص  رشاء  عمليـة  أو  خطـة 

حالـة  تكـون  حيـث  مسـبقاً،  عليهـا  املوافقـة 

السـوق قـد جعلتهـا غـر مجديـة، مـا يزيد من 

الحركـة.  بطيئـة  العنـارص  تراكـم 

األسـباب  أحـد  التخزيـن  يف  اإلفـراط  أن  كـام 

الرئيسـية لبـطء حركـة العنـارص، حيـث يقـوم 

العديـد مـن املشـرتين بحسـاب الطلـب ملـدة 

زيـادة  يف  يتسـبب  مـا  وتقدميـه،  واحـد  عـام 

افـرتاض  أي  فـإن  وبالتـايل  العنـارص،  مخـزون 

بطيئـة  العنـارص  تراكـم  مـن  يزيـد  خاطـئ 

الحركـة.

وتحتـوي معظـم العنـارص عـىل نقطـة إعـادة 

طلـب، فـإذا انخفـض املخـزون ملـا دون نقطـة 

الـرشاء  طلـب  إنشـاء  يتـم  الطلـب،  إعـادة 

إعـادة  نقـاط  تحديـد  يتـم  وبالتـايل  تلقائيـاً، 

الطلـب عندمـا يكون هـذا الطلـب مرتفعاً عىل 

العنـارص، ومـع ذلـك، ميكـن تغير نقطـة إعادة 

طلـب يف املسـتقبل ولكـن مـن دون تحديـث 

ذلـك يف النظـام، مـا يتسـبب يف زيـادة العنارص 

بطيئـة الحركـة.

أخـراً، فـإن رشاء كميـات كبـرة هو سـبب آخر 

لبـطء حركـة العنـارص، حيـث يقـدم املـورّد يف 

جيـدة  بنسـب  األحيـان خصومـات  مـن  كثـر 

تلـك  فتؤثـر  كبـرة،  بكميـات  عنـرص  لـرشاء 

الخصومـات عىل قـرار الـرشاء، وتكـون النتيجة 

يف النهايـة هـي املزيـد مـن العنـارص مـن دون 

اسـتخدام. خطـة 

طرق التخلص منها
بطيئـة  العنـارص  تقليـل  اآلن كيفيـة  سـنناقش 

الحركـة، وهـو مـا يتـم مـن خـالل طـرق عـدة، 

قامئـة  إرسـال  الرشكـة، مـن خـالل  أوالً داخـل 

املسـتخدمن  إىل  الحركـة  بطيئـة  بالعنـارص 

ملراجعتهـا، فـإذا طلبـوا العنـرص، يجـب حجـزه 

لهـم، وميكـن تحويـل العديـد من عنـارص قطع 

الغيـار إىل عنـارص عامـة. 

هـذه  عـىل  للعثـور  تدريـب  إجـراء  ويجـب 

العنـارص حتـى يتمكـن جميع املسـتخدمن من 

واسـتخدامها. مشـاهدتها 

كـام أنـه مـن الـروري تحديد جميـع العنارص 

حركـة  األرسع  األخـرى  مـع  ودمجهـا  املكـررة 

حتـى ميكـن اسـتخدام املخـزون برعـة.

أمـا الطريقـة الثانيـة، فتتم من خـالل الرشكات 

الشـقيقة، فـإذا مل تكـن العنارص بطيئـة الحركة 

مطلوبـة بالرشكة، يجب توزيعهـا عىل الرشكات 

املناظـرة، وميكـن تقديم خصم لتحفيـز الرشاء.

القطـــع  تخـزيــــن  مــــدة 
المرتبطــة بصناعــات النفــط 
ــراوح  ــدًا تت ــة ج ــاز طويل والغ

ــنة ــى س ــهر إل ــن أش م

ــد  ــن أح ــي التخزي ــراط ف اإلف
لبــطء  الرئيســية  األســباب 
خصوصــًا  العناصــر  حركــة 
خاطــئ  افتــراض  أي  عنــد 

فــي الشــراء

ــع  ــد جمي ــروري تحدي ــن الض م
ودمجهــا  المكــررة  القطــع 
مــع األخــرى األســرع حركــة 
حتــى يمكـــن استخــــدام 

بســرعة المخــزون 

يجــب مراجعــة المخــــزون 
بانتــظـــــام الستخدامــــه 
العناصــر  جميــع  واحتـــواء 
علــى وصـــف نموذجــــي 

ــي قياسـ
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إىل  اللجـوء  الثالثـة  الطريقـة  وفـق  وميكـن 

السـوق املفتوح، فـإذا مل تكن العنـارص مطلوبة 

داخـل الرشكـة أو مـن الرشكـة الشـقيقة، ميكـن 

عنـد ذلـك بيعهـا يف السـوق املفتـوح بأسـعار 

بيعهـا  ميكـن  ذلـك،  ينجـح  مل  وإذا  مغريـة، 

قيمـة. أدىن  عـىل  للحصـول  كخـردة 

حلول لتجنبها
ثـم  الحركـة  بطيئـة  عنـارص  وجـود  مـن  بـدالً 

إيجـاد طـرق للتخلص منها، فـإن الخيار األفضل 

هـو تجنبهـا يف املقـام األول.

وفيـام يـيل بعـض االقرتاحـات لتقليـل العنـارص 

كل  مراجعـة  يجـب  حيـث  الحركـة،  بطيئـة 

املخـزون بانتظام السـتخدامه، والبـد أن تحتوي 

جميـع العنـارص عـىل وصـف منوذجـي قيـايس 

لتسـهيل عمليـة البحـث وتقديـم الطلبات عىل 

املسـتخدمن.

يجــب  قدميــة،  املعــدات  كانــت  إذا  أيضــاً، 

ــن  ــدة وم ــرة واح ــار م ــع الغي ــد كل قط تحدي

ثــم إزالتهــا مــن املخــزون إذا مل يطلــب أي 

ــي  ــام ينبغ ــارص، ك ــذه العن ــر ه ــتخدم آخ مس

جميــع  عــىل  االطــالع  املســتخدمن  عــىل 

العنــارص قبــل الــرشاء، واملراجعــة الدوريــة 

لبنــود الطــوارئ والتأمــن.

املســتخدم  عــىل  يجــب  ذلــك،  جانــب  إىل 

الحركــة  بطيئــة  العنــارص  كافــة  مراجعــة 

وربطهــا بخطــة اســتخدام يف النظــام، إضافة إىل 

تفعيــل دور وحــدة الطلــب مــع املســتخدمن 

لتأمــن املتطلبــات الفعليــة التــي قــد تختلــف 

ــث. ــة التحدي ــب خط حس

ــن، يجــب أيضــاً  ــادة مــدة التخزي ولتجنــب زي

ــىل  ــتقبيل ع ــب املس ــاب الطل ــرص حس أن يقت

ســتة أشــهر إذا أمكــن، ويجــب مراجعــة نقطــة 

إعــادة طلــب العنــارص بشــكل دوري بالتشــاور 

مــع املســتخدمن لتجنــب تراكــم املخــزون، 

ــة  ــرشاء بالجمل ــجيع ال ــدم تش ــي ع ــام ينبغ ك

مــن أجــل الحصــول عــىل الخصومــات فقــط.

التوازن مطلوب
يشـار يف الختـام إىل أن هنـاك حاجـة لتحقيـق 

يـؤدي  حيـث  للمخـزون،  الصحيـح  التـوازن 

وجـود مخـزون كبـر جـداً إىل تقادمـه، يف حـن 

قـد تتسـبب قلتـه يف نفـاده خالل مـدة قصرة.

ــن  ــيق م ــق وتنس ــوب تواف ــإن املطل ــك، ف لذل

جميــع أصحــاب املصلحــة لالحتفــاظ بالكميــة 

ــة مــن العنــارص يف املخــزون، وتجنــب  املطلوب

ــإذا كان  ــة، ف ــر الروري ــارص غ ــس العن تكدي

ــة  ــارص بطيئ ــن العن ــص م ــب التخل ــن الصع م

الحركــة متامــاً، فإنــه ميكــن تقليلهــا باتبــاع 

االســتباقية  واإلدارة  الصحيحــة  املامرســات 

للمخــزون.



حرصًا من نفط الكويت على االلتزام بالمعايير الدقيقة والحديثة في كافة المجاالت، وألن صحة العاملين فيها 
وأفراد أسرهم من أولوياتها القصوى، فإن الشركة تعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمات بهذا المجال، من 

خالل دعم مستشفى األحمدي التابع لها في سعيه لتقديم أفضل العالجات لمرضاه.

وفي هذا السياق، وبهدف توفير العالج اآلمن لجميع المرضى، أطلق المستشفى مؤخرًا العمل بنظام الموجات 
المرضى،  وتوجيه  والبنكرياس  الهضمي  الجهاز  أورام  تشخيص  عملية  يسرّع  ما  وهو  بالمنظار،  الصوتية  فوق 

والبدء فورًا في محاربة المرض.

بفحص  لألطباء  تسمح  حيث  المستشفى،  يحققها  التي  الطبية  اإلنجازات  سلسلة  ضمن  الخدمة  هذه  وتأتي 
أعضاء الجهاز الهضمي وما حوله، دون تدخل جراحي، ما يعني أنهم باتوا قادرين على تشخيص ومعالجة األمراض 

في أقل وقت ممكن، مع أقصى حد من الدقة. 

في  الهضمي  والجهاز  الباطنية  األمراض  في  األخصائي  التقينا  الجديدة،  التكنولوجيا  هذه  عن  أكثر  وللحديث 
المستشفى الدكتور فيصل الشطي، الذي عرض كافة التفاصيل ذات الصلة.

تعمل على تسريع تشخيص أورام الجهاز الهضمي والبنكرياس 

وبنجاح يفوق 95 بالمئة 

الموجات فوق الصوتية بالمنظار.. تقنية 
جديدة في مستشفى األحمدي
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مراحل وتفاصيل
أوضـح د. الشـطي يف البدايـة أن اسـتخدامات 

املثـال ال  الطبيـة تشـمل عـىل سـبيل  املنظـار 

الحـرص، أخـذ عّينـات مـن الغـدد الليمفاويـة، 

واملعـدة  املـريء  رسطـان  مراحـل  وتحديـد 

مـن  عينـات  وأخـذ  واملسـتقيم،  والبنكريـاس 

كتـل البنكريـاس، وتجفيـف أكيـاس البنكرياس، 

واألورام يف مختلـف طبقـات  اآلفـات  وتقييـم 

جـدار املعدة والجهـاز الهضمي وأخـذ العينات 

منهـا، فضـاًل عـن تقييم وأخـذ عينات مـن كتل 

الكبـد.

وتحـدث الشـطي عـن مراحـل فحـص املريـض 

إنـه  قائـاًل  الصوتيـة،  فـوق  املوجـات  بواسـطة 

قبـل  مـن  املريـض  تحويـل  يتـم  البدايـة  »يف 

طبيبـه املعالـج، سـواء يف العيـادة أو عن طريق 

استشـارة، وإذا كان املريـض يحتـاج إىل تخديـر 

عـام، فإنـه يدخـل املستشـفى قبل يـوم املنظار 

يك يقـوم طبيـب التخديـر بتقييـم حالتـه، أمـا 

إذا كان يحتـاج لتخديـر موضعـي فقـط، فإنـه 

يدخـل صبـاح نفـس اليـوم.

كـام يتـم يف نفس الوقت التأكـد من أن املريض 

كان  إذا  أدويـة سـيولة، خصوصـاً  يسـتخدم  ال 

هنـاك حاجـة ألخذ عّينـة، حيث يصـوم املريض 

قبـل املنظـار بنحـو 8 سـاعات عـىل األقـل، كام 

أنـه واعتـامداً عـىل الحالة العامـة للمريض، من 

املمكـن عمـل املنظـار يف غرفـة املناظـر أو يف 

العمليات.  غرفـة 

املريـض  تخديـر  بعـد  أنـه  الشـطي  وأضـاف 

وتجهيـز املنظـار وربطـه مـع جهـاز املوجـات 

فـوق الصوتيـة، يتـم إدخـال املنظار عـن طريق 

الفـم إىل املـريء ثـم املعـدة ثـم االثنـا عـرش، 

كان  فـإذا  للحالـة،  طبقـاً  الـالزم  إجـراء  ويتـم 

هنـاك حاجـة ألخـذ عّينـة، توجد حقنـة خاصة 

تدخـل يف املنظـار يتـم عربهـا أخـذ العّينـة من 

املـكان املـراد، مـع أخذ الحيطـة والحـذر لعدم 

حـدوث مضاعفـات، ويف الختام يتـم التأكد من 

سـالمة املريـض ومتابعة وظائفـه الحيوية لعدة 

بإمكانـه  يكـون  األحيـان  أغلـب  ويف  سـاعات، 

الخـروج يف نفـس اليـوم.

نجاحات وخربات
وأكـد أن نسـبة نجـاح هـذه التقنيـة يف تحديـد 

املـرض ومراحلـه عاليـة جـداً، قد تصـل إىل أكر 

مـن 95 باملئة.

بإجــراء  تســمح  التقنيــة 

ــي  ــات ف ــذ العيّن ــار وأخ منظ

أقــل مــن أســبوع بعــد أن 

ــابقة  ــراءات الس ــت اإلج كان

شــهرًا تتطلــب 

لهـذه  املـرىض  مـن  تقبـل  وجـود  إىل  وأشـار 

الخدمـة، حيـث إنهـا مهمـة جـداً يف تشـخيص 

حاالتهـم، ويف كثـر مـن األحيـان ال ميكـن بـدء 

العـالج إال بعـد إجـراء املنظـار باملوجـات فوق 

الصوتيـة، موضحـاً أنـه يتـم توعيـة املريض قبل 

املنظـار ورشح أسـباب إجرائـه، وطريقـة وآليـة 

اإلجـراء والنتائـج املرتتبة واملضاعفـات املحتملة 

والبدائـل املتوافـرة.

وعـن التدريبـات الخاصـة بهـذه التقنيـة، أفـاد 

الشـطي بأنـه بالنسـبة للـكادر الطبـي، تم عقد 

املصّنعـة  الرشكـة  مـع  مصغـرة  عمـل  ورشـة 

ليـوم واحـد للتعـرّف عـىل طريقـة االسـتخدام 

والوظائـف املختلفـة املوجـودة يف الجهـاز، كام 

أن لديـه زمالـة متخصصـة بهـذه التكنولوجيـا 



مـن جامعـة ويسـرتن يف لنـدن أونتاريـو بكندا، 

حيـث قـام باسـتخدامها مـع ما يزيـد عىل 500 

 500 يقـارب  مـا  إىل  باإلضافـة  هنـاك،  حالـة 

حالـة أخـرى خـالل ثـالث سـنوات أمضاهـا يف 

مستشـفى الفروانيـة قبـل االلتحاق مبستشـفى 

األحمـدي، مؤكـداً أنـه قريبـاً جداً سـيتم ترتيب 

مستشـفيات  ألحـد  التمريـي  للـكادر  زيـارة 

وزارة الصحـة لتلقـي خـربة إضافيـة مكثفة، كام 

سـيتم يف املسـتقبل التعـاون وتبـادل الخـربات 

مـع مستشـفيات وزارة الصحـة ومركـز مكافحة 

الرطـان بشـأن هـذه التقنيـة.

من شهر إىل أسبوع
وشـدد الشـطي عـىل أن هـذه التقنيـة تسـاهم 

يف تقليـل التكلفـة، فباإلمـكان تجنـب عمليـات 

أو عـالج ال داعـي لـه، وكذلـك عـدم الحاجـة 

لدخـول املستشـفى، كـام تعمـل عـىل تريـع 

بهـا  والبـدء  املناسـبة  العالجيـة  الخطـة  وضـع 

فـوراً، باإلضافـة إىل خفـض تكلفـة نقـل املريض 

إىل مستشـفيات أخـرى داخـــــل الكويـــت أو 

خارجهـا لتلقـي الخدمـة.

ولفـت إىل أن تقنيـة املوجـات فـوق الصوتيـة 

باملنظـار تعتـرب جديـدة نسـبياً يف عـالج أمراض 

رسعـة  يف  تسـاعد  حيـث  الهضمـي،  الجهـاز 

وبالتـايل  مرحلتـه،  وتحديـد  املـرض  تشـخيص 

وصـف العـالج سـواء كان جراحيـاً أو كيامويـاً 

أو إشـعاعياً أو مجـرد متابعـة دوريـة، ووضـع 

الخطـة املناسـبة لـه.

وعـن الوضـع السـابق، أوضـح د. الشـطي أنـه 

مستشـفى  إىل  الخدمـة  هـذه  إدخـال  قبـل 

األحمـدي، كان يتم تحويل املرىض ملستشـفيات 

التكلفـة  دفـع  مـع  الكويـت  داخـل  خاصـة 

املاليـة، أو كان يتـم تحويلهـم إىل مركز مكافحة 

تحويلهـم  الرطـان، ومـن هنـاك يتـم أحيانـاً 

الخـارج. للعـالج يف 

ومـن هنا تـربز أهمية هذا اإلنجـاز، إذ أن هذه 

األحمـدي  ملستشـفى  تسـمح  باتـت  التقنيـة 

بإجـراء عمليـة منظـار للمريض وأخـذ العّينات 

الالزمـة ليتـم تشـخيص حالتـه خـالل أقـل مـن 

السـابقة  اإلجـراءات  كانـت  أن  بعـد  أسـبوع، 

تتطلـب شـهراً عـىل األقـل.

تفاصيل دقيقة
وأضاف د. الشـطي أن الخدمة الجديدة تشـمل 

منظـار كامرا، ومسـبار املوجات فـوق الصوتية، 

وآليـة ألخـذ الخزعـة والتدخـالت األخـرى، الفتاً 

إىل أنـه مـن املتوقـع أن تتوسـع هـذه الخدمـة 

من المتوقـع أن تتوسـع هــذه 
الخدمة بمستشفى األحمــدي 
لتتضمن 20 حالة في األسابيع 

القليلة المقبلة

التقنية الجديدة تشمل منظار 
كاميرا ومسبار الموجـات فـوق 
الصوتية وآلية ألخــذ الخزعــة 

والتدخالت األخرى
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لتتضمـن 20 حالـة يف األسـابيع القليلـة املقبلة.

وأوضـح أن هـذا اإلجـراء يجمـع بـن التنظـر 

والتصويـر باملوجـات فوق الصوتيـة، وهو عبارة 

عـن إجـراء تشـخييص منخفض املخاطـر، حيث 

يتـم وضـع مسـبار موجـات فـوق صوتيـة معد 

خصوصـاً عـىل طـرف منظـار داخـيل للحصـول 

الهضمـي  للجهـاز  الجـودة  عاليـة  صـور  عـىل 

مـن  األدىن  بالحـد  بـه،  املحيطـة  واألعضـاء 

التوغـل.

الصوتيـة  فـوق  باملوجـات  التنظـر  ويتكـون 

)EUS( مـن آليتـن يتـم املـزج بينهـام، وهـام 

دقيقـاً  أنبوبـاً  الـذي يشـمل  الداخـيل  التنظـر 

يتـم إدخالـه يف الجسـم، واألخرى األمـواج فوق 

الصوتيـة، حيـث يتم اسـتخدام موجـات صوتية 

عاليـة الـرتدد لتصويـر األعضـاء الداخليـة.

ويتـم التنظـر باملوجـات فوق الصوتية، بشـكل 

مامثـل إلجـراءات التنظـر الداخـيل التقليديـة، 

بكامـرا  مـزود  مضـاء  مـرن  أنبـوب  بواسـطة 

صغـرة متصلـة بـه، الفتـاً إىل أنـه أثنـاء اإلجراء، 

يتـم توصيـل املنظـار الداخـيل بجهـاز موجـات 

فـوق صوتيـة، فيـام يتم متريـر هـذه الكامرات 

عـرب الفـم إىل املعـدة والرئتـن والكبـد واملثانـة 

وأعضـاء أخرى لتزويـد األطباء بنظـرة عن قرب 

للجهـاز الهضمـي للفحـص والتشـخيص، علـاًم 

تقريبـاً،  دقيقـة   30 يسـتمر  اإلجـراء  هـذا  أن 

ويحصـل املريـض يف نهايتـه عـىل تقريـر بكافـة 

لنتائج. ا

أسباب متنوعة
وقـال د. الشـطي إن الطبيـب قـد يقـوم بإجراء 

الصوتيـة  فـوق  باملوجـات  التنظـري  التصويـر 

مختلفـة،  وأغـراض  أسـباب  لعـدة   )EUS(

الجهـاز  اضطرابـات  لتشـخيص  وخصوصـاً 

لهضمـي. ا

كـام أنـه كثـراً ما يتـم إجـراء التنظـر باملوجات 

البحـث عـن  يـيل:  للقيـام مبـا  الصوتيـة  فـوق 

أسـباب األعـراض مثـل آالم البطـن أو الصـدر، 

أحـد  يف  بالرطـان  اإلصابـة  مرحلـة  وتحديـد 

األعضـاء كالقولون واملـريء والرئـة والبنكرياس 

واملعـدة وغرهـا، وتقييـم التهـاب البنكريـاس 

األخـرى،  البنكريـاس  اضطرابـات  أو  املزمـن 

املـرارة  يف  األورام  أو  التشـوهات  وتشـخيص 

والكبـد، وفحـص التعقيـدات يف جـدار األمعـاء، 

والسـاركويد  الصفـراء  قنـاة  وفحـص حصـوات 

والليمفوبيـا، وتقييـم نتائـج اختبـارات التصوير 

التصويـر  أو  الطبقـي املحـوري  التصويـر  مثـل 

بالرنـن املغناطيـيس،  وإجـراء الخزعات الختبار 

الرطـان.

تدشني وتوسعة
وكشـف د. الشـطي يف ختـام حديثـه عـن أنـه 

مستشـفى  يف  الجديـدة  الخدمـة  تدشـن  تـم 

األحمـدي، مـن خـالل تشـخيص إصابـة مريضة 

يف  انتشـاره  مـدى  وتحديـد  املعـدة  برطـان 

الليمفاويـة  والغـدد  املعـدة  جـدار  طبقـات 

بـه. املحيطـة 

ملـا ظهـر مـن خـالل  أنـه وفقـاً  وكشـف عـن 

فحـص املوجـات فـوق الصوتيـة باملنظـار، تـم 

تغيـر خطة عـالج املريضة لتحصـل عىل العالج 

الكيميـايئ املسـاعد الجديـد قبل الجراحـة، بدالً 

مـن إجـراء الجراحـة مبـارشة، الفتـاً إىل أنـه من 

الفـرتة  يف  الخدمـة  هـذه  تتوسـع  أن  املتوقـع 

القليلـة املقبلـة.



منذ تشكيل اللجنة المعنية بمبادرة المباني الخضراء في القطاع النفطي برئاسة نفط الكويت، سعت الشركة 
إلى اعتماد أفضل المعايير والمفاهيم البيئية والصحية في تصميم المباني الخاصة بشركات القطاع.

وكان الهدف من المبادرة تبني مفهوم المباني الخضراء، أو المباني الصديقة للبيئة، وتقليص استهالك الطاقة 
بنسبة تصل إلى 15 بالمئة في حدها األدنى، من خالل استخدام األنظمة التكنولوجية المستدامة، ومصادر الطاقة 

المتجددة.

وقد عملت الشركة باستمرار على استغالل كل الجهود واإلمكانات المتاحة، سواء في المباني التي تم إنشاؤها 
الجديدة  االستدامة  معايير  مع  تتوافق  كي  وذلك  الصيانة،  أعمال  لها  أجريت  التي  تلك  أو  المبادرة،  تبني  بعد 

المعتمدة في مجال المشاريع اإلنشائية. 

العالج  لجنة  لمبنى  جذرية  وترميم  تأهيل  أعمال  الشركة  في  المباني  صيانة  عمل  فريق  نّفذ  السياق،  هذا  وفي 
بالخارج في مدينة األحمدي كي يتوافق مع المعايير البيئية، وأنجز الفريق مهمته بنجاح كبير ليصبح أول مبنى في 

الشركة يتم تحويله من تقليدي إلى صديق للبيئة بنسبة 70 بالمئة.

كبير المهندسين في فريق عمل صيانة مستشفى األحمدي د. سالم المري أشرف على عمليات التخطيط والترميم 
في كل مراحلها، وفي اللقاء التالي مع »الكويتي« يلقي الضوء على هذا المشروع الرائد. 

د. سالم المري أشرف على أعمال التخطيط والتنفيذ في كل مراحلها

مبنى العالج في الخارج.. صديق للبيئة
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مرشوع مبوارد داخلية
ال بـد يف البدايـة مـن تقديـم تعريـف بسـيط 

للمبـاين الخـراء، والتـي ُتسـمى أيضـاً باملبـاين 

املسـتدامة أو عاليـة األداء، وُيقصـد بهـا تلـك 

عمليـات  اسـتخدام  فيهـا  يراعـى  التـي  املبـاين 

ذات كفـاءة بيئيـة عاليـة يف اسـتهالك الطاقـة 

إىل حاميـة  إضافـة  اإلنشـائية،  واملـواد  وامليـاه 

الذيـن  األفـراد  صحـة  عـىل  والحفـاظ  البيئـة 

املبـاين.  تلـك  يشـغلون 

وحـول املـرشوع الـذي نحـن بصـدد الحديـث 

عنـه، قـال د. املـري إن الرشكـة قـررت إعـادة 

تأهيـل وترميـم مبنـى لجنـة العـالج بالخـارج 

ناقـش  املنطلـق،  هـذا  ومـن  بصـورة جذريـة، 

املبـاين  األمـر مـع رئيـس فريـق عمـل صيانـة 

منـذر الفـوزان الـذي رحـب بالفكرة، ثـم أبلغه 

بـأن الفريـق سـيعمل عـىل تحويـل املبنـى مـن 

تقليـل  بهـدف  للبيئـة،  صديـق  إىل  تقليـدي 

والكهربـاء. املـاء  اسـتهالك 

الفريـق  رئيـس  أخـرب  أنـه  إىل  املـري  وأشـار 

بـأن عمليـة إعـادة التأهيـل والرتميـم حسـب 

تكاليـف  عنهـا  سـينتج  املقرتحـة،  املواصفـات 

إضافيـة عىل الرشكة، وبنسـبة تقـارب 23 باملئة، 

فتحمـس رئيـس الفريـق للمـرشوع وقـدم كل 

الدعـم املمكـن إلنجـازه بصـورة مثاليـة، نظـراً 

الحفـاظ  ملبـدأ  الرشكـة  توليهـا  التـي  لألهميـة 

عـىل البيئـة وصحـة موظفيهـا، وتوفـر جميـع 

الشـأن. اإلمكانـات والجهـود يف هـذا 

بـاإلرشاف  املكلـف  العمـل  فريـق  أمـام  وكان 

عـىل املـرشوع هـدف أسـايس يتمثـل يف تقليـل 

اسـتهالك املـاء والكهربـاء، ورفـع مسـتوى أداء 

املوظفـن، مـن خالل توفـر بيئة عمل مناسـبة.

وبعـد دراسـة معمقـة لـكل جوانـب املـرشوع، 

تبـن أنـه سـيتم اسـرتداد املبالـغ اإلضافيـة التي 

أنفقـت خـالل ثـالث سـنوات، وبعـد ذلـك تـم 

عـرض األمـر عـىل مديـر املجموعة الـذي رحب 

بالفكـرة وشـدد عـىل رضورة االلتـزام بتطبيـق 

رشوط العقـد مـن حيـث التكلفـة.

وبحسـب املـري، فقـد كان مـن األهميـة مبكان 

تنفيـذ املرشوع كامـاًل مبوارد داخليـة، والحفاظ 

للمبنـى،  والخارجـي  الداخـيل  التصميـم  عـىل 

حيـث  مـن  الرشكـة  ألبنيـة  املميـز  والنمـط 

أسـلوب البنـاء، وهـو مـا تـم بالفعـل. 

دمج أجزاء املبنى
فريق  موظفي  بجهود  الرتميم  مرشوع  انطلق 

مع  بالتعاون  األحمدي  مستشفى  صيانة  عمل 

واملدنية(،  وامليكانيك  )الكهرباء  األقسام  جميع 

والتي قدمت كل دعم ممكن مبتابعة من رئيس 

عام  يف  التخطيط  أعامل  بدأت  بينام  الفريق، 

2015، لينتهي العمل فيه بعد 13 شهراً تقريباً، 

حيث واجه الفريق بعض العقبات التصميمية.

وكان مقـر العـالج يف الخارج يتكـون من مبنين 

متقابلـن، فيـام كانت املنطقـة الفاصلـة بينهام 

معرضـة  أنهـا  يعنـي  الـذي  األمـر  مفتوحـة، 

باسـتمرار ألشـعة الشـمس والغبـار الـذي يؤثـر 

عـىل صحـة وأداء املوظفـن يف الوقـت نفسـه.

تــم دمــج أجــزاء المبنــى وتحويلــه إلــى صديــق للبيئــة بنســبة 
70 بالمئــة

ــى  ــاظ عل ــع الحف ــة م ــوارد داخلي ــذه بم ــم تنفي ــروع ت المش
النمــط التقليــدي للمبنــى

اعتمــدت اإلضــاءة الطبيعيــة فــي األســقف لتقليــل اســتهالك 
الكهربــاء واســتخدمت األلــوان الفاتحــة فــي الطــالء

ــاه 7  ــة والمي ــبة 18 بالمئ ــض بنس ــاء انخف ــتهالك الكهرب اس
ــة ــبة 4 بالمئ ــن بنس ــاءة الموظفي ــنت كف ــة وتحس بالمئ

ومـن هـذا املنطلق، تـم تغير املظهـر الخارجي 

متامـًا، وتحويل املبنيـن إىل مبنى واحد متكامل، 

كـام تـم اسـتغالل كل املسـاحات الداخلية التي 

كانـت تفصـل بـن املبنيـن اللذين كانـا يضامن 

املوظفـن،  ومكاتـب  الفريـق  رئيـس  مكتـب 

إضافـة إىل غرفتـي االجتامعات واالسـتقبال، ويف 

النهايـة مل يطـرأ أي تغيـر عـىل شـكل املكاتـب 

والغـرف يف املبنى. 

منط تقليدي.. ومواصفات بيئية
ويف إطار اسـتكامل العمـل باملرشوع، قام فريق 

عمـل صيانـة مستشـفى األحمـدي بتنفيـذ كل 

وامليكانيكيـة  والكهربائيـة  اإلنشـائية  األعـامل 



العمـل  بـدأ  وقـد  بالتكييـف،  املتعلقـة  وتلـك 

بعـزل املبنـى واسـتخدام مـواد أعيـد تدويرهـا 

يف أعـامل الخرسـانة )الصلبـوخ(، حيـث متـت 

االسـتفادة منهـا يف تجهيـز أرضيـة املبنـى.

ــق  ــل الفري ــدين، عم ــايئ امل ــب اإلنش ويف الجان

عــىل إعــادة التصميــم الداخــيل والخارجــي 

للمبنــى ليبقــى متامشــياً مــع النمــط التقليــدي 

املميــز ملبــاين الرشكــة يف األحمــدي، كــام متــت 

ــتبدال  ــى باس ــي للمبن ــزل الخارج ــة الع عملي

الســاندويش  بألــواح  اإلسبســتوس  ألــواح 

لألســقف،  والقرميــد   )Sandwich Panel(

وذلــك بهــدف كــر أشــعة الشــمس املبــارشة، 

فأصبــح املبنــى يبــدو مثــل صنــدوق مغلــق أو 

ــدة. ــة واح قطع

جـري  جـدار  بنـاء  تـم  للجـدران،  وبالنسـبة 

خارجـي حـول الجـدار القديـم والحفـاظ عـىل 

فـراغ بينهـام ملزيـد مـن العـزل، كام تـم تركيب 

زجـاج عـازل للحـرارة مـن الداخل والخـارج، يف 

إطـار الحـرص عـىل اسـتكامل عمليـة العـزل.

دائـرة  لتوسـيع  تتجـه  كانـت  النيـة  أن  ومبـا 

الحصـول عـىل إضـاءة طبيعيـة للمبنـى ككل، 

فقـد متـت زيـادة مسـاحة النوافـذ الخارجيـة، 

وتوفـر مسـافة أكـرب النكسـار الضـوء اآليت مـن 

الخـارج، مـن خـالل امتـداد عمـق الرخـام فيها 

بواقـع 40 سـنتيمرتاً، وذلـك بهـدف كر أشـعة 

املبنـى  إىل  والحيلولـة دون دخولهـا  الشـمس، 

بصـورة مبـارشة.

النوافـذ  أصبحـت  الجديـد،  التصميـم  ويف 

املوظفـون  يتمكـن  يك  اتسـاعاً  أكـر  الداخليـة 

مـن مشـاهدة كل مـا هو موجود يف املسـاحات 

الداخليـة للمبنـى، وباتـت تطـل عـىل الحديقة 

الداخليـة التـي تحوي أحواضاً تـوىل فريق عمل 

الزراعـة االهتـامم بهـا، من خالل زراعـة نباتات 

والنفسـية  البرصيـة  الراحـة  لتوفـر  داخليـة 

إنتاجيتهـم. للموظفـن، وزيـادة 

وعــىل غــرار عمليــة العــزل الخارجــي، تــم 

عــزل املبنــى مــن الداخــل، مبــا يف ذلــك النوافــذ 

ــتوى  ــىل مس ــاظ ع ــدران، للحف ــواب والج واألب

محــدد مــن درجــات الحــرارة يف كل املواســم، 

ــذ  ــد النواف ــياق تزوي ــذا الس ــم يف ه ــث ت حي

بزجــاج عــازل للحــرارة مــن الداخــل والخــارج.

صــب  يف  املســلحة  الخرســانة  واســُتخدمت 

أرضيــات املبنــى بســامكة 15 ســنتيمرتاً، ومتــت 

تغطيتهــا بالغرانيــت بهــدف الحــد مــن انتقــال 

الحــرارة مــن األرض إىل داخــل املبنــى، كــام تــم 

ــة  ــزة استشــعار إلكرتوني ــواب بأجه ــد األب تزوي

للتحكــم يف عمليــة الفتــح واإلغــالق، مــن أجــل 

الحفــاظ عــىل درجــة حــرارة معينــة داخلــه.

وكان مهـاًم يف إطـار املـرشوع أن تكـون اإلضاءة 

داخـل املبنـى طبيعيـة إىل أقـىص حـد ممكـن، 

والتـي  النوافـذ،  كـرب مسـاحة  وبالتـايل سـاهم 

اتخـذت شـكاًل مسـتطياًل بعد أن كانـت مربعة 

يف السـابق، واللجـوء إىل اإلضـاءة الطبيعيـة يف 

األسـقف )Sky Light(، يف الحـد مـن اسـتهالك 

الكهربـاء يف املبنـى، وسـاعد عـىل ذلـك أيضـاً 

اسـتخدام األلـوان الفاتحـة يف عمليـات الطـالء.

وتعـاون الفريـق مـع قسـم الكهربـاء يف تنفيـذ 

األعـامل الخاصـة بتمديـدات امليـاه يف املبنـى، 

امليـاه  وخالطـات  املغاسـل  تزويـد  تـم  حيـث 

بأجهـزة استشـعار تسـاعد يف توفـر امليـاه، وأما 

الفتحـات  التهويـة، فقـد متـت توسـعة  بشـأن 

األفقيـة والرأسـية لتدويـر الهواء داخـل املبنى.

برتميـم  الخاصـة  بـأن خطتـه  املـري  د.  وأفـاد 

كانـت  للبيئـة  صديـق  إىل  وتحويلـه  املبنـى 

تقتـي زرع نـوع مـن األشـجار املسـتوردة هي 

»الباولونيـا« حـول املبنـى مـن جهتـي الـرشق 

والغـرب، أي بالتوافـق مـع اتجاهـي الشـمس، 

وهـذه الشـجرة تنمـو أوراقهـا وتزهـر يف فصـل 

الصيـف، بينـام تتسـاقط يف فصـل الشـتاء.
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نتائج ملموسة
يف نهايـة املطـاف، نجح الفريق يف تحقيق نتائج 

صديـق  إىل  املبنـى  بتحويـل  متثلـت  ملموسـة 

بلـغ  بينـام  باملئـة،   70 قاربـت  بنسـبة  للبيئـة 

الوفـر يف اسـتهالك الكهربـاء 18 باملئـة، وامليـاه 

7 باملئـة، يف حـن تحسـنت كفـاءة املوظفـن يف 

إنجـاز املعامـالت بنسـبة 4 باملئـة.

إىل  املري  أشار  املوظفن،  أداء  تحسن  وبشأن 

أن األجواء الداخلية التي وفرتها عملية تطوير 

املوظفن  لتنقل  جداً  مناسبة  أصبحت  املبنى 

ومتابعة العمل، وأرجع السبب يف ذلك إىل عدم 

تأثر املبنى بالتغرات املناخية املختلفة خارجه، 

للعاملن  يوفر  ما  حارة،  أو  باردة  كانت  سواء 

بيئة العمل التي تساعدهم عىل إنجاز مهامهم 

بسهولة وير وعىل الوجه األكمل.

وأوضـح أن هنـاك ثالثـة بنـود يف العقـد تحتاج 

تـم  حـال  يف  أنـه  إىل  مشـراً  االسـتكامل،  إىل 

للبيئـة  صديـق  إىل  املبنـى  سـيتحول  إنجازهـا 

املقـرر  مـن  أنـه  مضيفـاً  باملئـة،   90 بنسـبة 

اسـتخدام الطاقة الشمسـية يف املبنى مسـتقباًل، 

وهـو مـا مل يكـن متاحـاً يف العقد الـذي مل ينص 

عـىل ذلـك منـذ البدايـة، ولو تم ذلـك الرتفعت 

نسـبة الوفر يف اسـتهالك الكهرباء إىل 25 باملئة.

إىل  انتقلـت  املبنـى  عـن  املسـؤولية  أن  وذكـر 

األحمـدي،  مستشـفى  صيانـة  عمـل  فريـق 

موضحـاً أنـه سـيتم طـرح أفـكار جديـدة عـىل 

الخطـة  أن  إىل  مشـراً  املبنـى،  بشـأن  الفريـق 

األصليـة لتطويـره كانت تهـدف إىل وضع نوافر 

داخـل أحـواض الزراعـات يف سـاحته الداخليـة. 

املري وشجرة الباولونيا
يـويل د. املـري اهتاممـًا كبـراً ملوضـوع املبـاين 

الخـراء الصديقـة للبيئة والطاقـة البديلة، وله 

قصـة مـع شـجرة الباولونيا.

فقـد تقدم يف عـام 2013 بفكرة مرشوع للرشكة 

بشـأن االسـتثامر يف الشـجرة املذكـورة وحظيت 

بدعـم كبـر من اإلدارة العليـا، وكان فريق عمل 

صيانـة املبـاين يعـاين كثراً مـن تعـرض األنابيب 

للكـر وإغالقهـا بسـبب أشـجار الكيناكاربـس 

بالطـرق  الخاصـة  التحتيـة  البنيـة  التـي تدمـر 

واالتصـاالت والكهربـاء وغرهـا، فأقـرت دولـة 

الكويت اسـتبدال أشـجار الكيناكاربس، وبالتايل 

البونسـيانا  أشـجار  مثـل  كثـرة  بدائـل  بـرزت 

والجوجوبيـا وسـواهام.

ووقـع االختيـار عىل شـجرة الباولونيـا التي تعد 

مالمئـة ألجـواء الكويـت، ألن جذورهـا تتعمـق 

يف باطـن األرض وال متتـد إىل الجوانـب، لكنهـا 

تحتـاج إىل رعايـة كبـرة يف السـنة األوىل بعـد 

الرتبـة  ومتـّد  النخيـل  تشـبه  وهـي  زراعتهـا، 

بالنيرتوجـن، مـا يزيـد درجة خصوبتهـا، كام أن 

مردودهـا االقتصـادي كبـر، حيـث تنتـج أفضل 

أنـواع الخشـب الذي ينافس خشـب السـنديان 

يف جودتـه وصالبتـه وخفـة وزنـه، ومتتـد دورة 

حياتهـا إىل 6 سـنوات، وميكـن أن تنتج الواحدة 

منهـا مـرتاً مكعبـاً من الخشـب.

عـىل  تنفيـذه  يـود  مـرشوع  املـري  د.  ولـدى 

اآلن  يعكـف  وهـو  كلهـا،  الكويـت  مسـتوى 

عـىل عمـل دراسـة جـدوى لـه قبـل طرحه عىل 

زراعـي،  بأنـه  املـرشوع  وصـف  وقـد  الدولـة، 

ويهـدف  والزراعـة،  الهندسـة  فيـه  تتداخـل 

إىل تجميـل مدينـة األحمـدي واملحافظـة عـىل 

طابعهـا التقليـدي، مـن خـالل زراعة أنـواع من 

األشـجار تـوزع بطريقـة هندسـية للقضـاء عىل 

التلـوث البـرصي، إذ متثـل املدينـة ممـراً لحركة 

تبـدو مبظهـر جـاميل  أن  يجـب  لـذا  الطـران، 

يليـق مبكانـة وسـمعة الكويـت. 

بطاقة تعريف: د. سالم المري

د. سامل املري

كبري مهنديس صيانة املباين يف فريق عمل صيانة مستشفى األحمدي.	 

خريج املعهد التطبيقي تخصص هندسة مدنية.	 

حصـل عـىل منحـة مـن الرشكـة السـتكامل الدراسـة يف األكادمييـة البحريـة 	 

باإلسـكندرية. والتكنولوجيـا  للعلـوم 

حصل عىل شـهادة املاجسـتري مـن معهد الدراسـات والعلـوم البيئية بجامعة 	 

عـني شـمس وكان عنـوان الرسـالة »إعـادة تدويـر املخلفـات اإلنشـائية يف 

الخرسـانة وكيفيـة اسـتخالصها واالسـتفادة منهـا«.

حصل عىل شـهادة الدكتوراه من قسـم العلوم الهندسـية – معهد الدراسـات 	 

املعـامري  »التصميـم  عـن  برسـالة  بجامعـة عـني شـمس  البيئيـة  والعلـوم 

املسـتدام كمدخـل لتلبيـة االحتياجـات االجتامعيـة والنفسـية للمسـتخدم – 

دراسـة تطبيقيـة عـىل منطقـة األحمـدي بدولـة الكويت”. 



 

في مبادرة تطوعية القت دعم القيادات العليا في شركة نفط الكويت، قدمت كبير المساعدين الفنيين في فريق عمل 
مجال  في  توعوية  برامج  عدة  أشكناني،  مريم  البشرية  التنمية  في  المعتمدة  والمدربة  والبيئة  والسالمة  الصحة  نظم 

التنمية البشرية للعاملين، وذلك في مقر المركز التعريفي.

2018 بخمسة برامج توعوية، لتعود هذا العام بستة برامج أخرى تشمل مواضيع مختلفة تم  البرامج بدأت في عام  هذه 
الشخصي  التطور  على  ومساعدتهم  المقاولين  لدى  والعاملين  الشركة  موظفي  أداء  لتحسين  مسعى  في  اختيارها 
انتشار  مع  ترافقت  التي  الظروف  بسبب  استكمالها  من  تتمكن  لم  لألسف  لكنها  السبل،  بأفضل  الوظيفي  واالرتقاء 

فيروس كورونا المستجد.

وللحديث بتفاصيل أكثر عن هذه المبادرة، التقينا المدربة مريم أشكناني، فقدمت شرحًا كافيًا عنها، كما تطرقت إلى ما 
استجد عليها بعد أزمة كورونا، والخطط للمرحلة المقبلة.

تشمل ستة مواضيع منها إدارة المشاعر واألهداف الذكية 
وأساليب التفكير

برامج توعوية في التنمية البشرية 
لالرتقاء باألداء الوظيفي
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البداية يف 2017 
قالــت أشــكناين إن الفكــرة جاءتهــا يف عــام 

2017 عندمــا حصلــت عــىل دورات يف التنميــة 

وعندمــا  نفســها،  تطويــر  بهــدف  البرشيــة 

تســعى ملســاعدة  باتــت  ذلــك  نجحــت يف 

ــم تطــور األمــر إىل  ــا، ث ــن منه عائلتهــا واملقرب

ــع  ــات م ــذه املعلوم ــارك ه ــد أن تش ــا تري أنه

ــع. ــكل أوس ــا بش غره

وصــدف أن الحظــت أن رشكــة نفــط الكويــت 

تقــدم دورات تخــص التنميــة البرشيــة يف مركــز 

موجهــة  كانــت  لكنهــا  البــرتويل،  التدريــب 

ملســميات وظيفيــة معينــة، حيــث كان هنــاك 

دورات خاصــة لرؤســاء فــرق العمــل ومديــري 

املركــز  يختــص  بينــام  فقــط،   املجموعــات 

التابــع   )Induction Center( التعريفــي 

ــم  ــة بتقدي ملجموعــة الصحــة والســالمة والبيئ

كل الربامــج التابعــة للمجموعــة نفســها، وهــذا 

االمــر دفعهــا ألن تقــرتح عــىل مســؤولها رئيــس 

فريــق عمــل نظــم الصحــة والســالمة والبيئــة 

فهــد القطــان تنظيــم برامــج توعويــة يف قاعــة 

ــر املجموعــة، فرحــب  االجتامعــات داخــل مق

بالفكــرة وبــدأت تقديــم الربامــج ملوظفــي 

املجموعــة فقــط، وكان يــرتاوح عــدد الحارضين 

ــن الخمســة والعــرشة أشــخاص.  ــا ب فيه

كـام تحـدث رئيـس الفريـق عـن هـذه الربامـج 

عـيل  الوقـت  ذلـك  يف  املجموعـة  مديـر  مـع 

الفيلـكاوي ودعـاه للمشـاركة بالحضور، فرحب 

للتطويـر  يسـعى  أنـه  باعتبـار  باألمـر  األخـر 

وضـامن سـر العمـل بشـكل جيـد ومتكامـل، 

كـام اقـرتح املديـر أن تقـدم لـه برامـج توعوية 

فيـام  الرئيـيس،  املبنـى  يف  الفـرق  رؤسـاء  مـع 

ذلـك  يف  السـالمة  عمـل  فريـق  رئيـس  اقـرتح 

تقديـم  املديـر  عـىل  القـالف  يوسـف  الوقـت 

هـذه الربامـج التوعوية باملركـز التعريفي التابع 

للمجموعـة، ومبـا ميّكـن جميـع موظفـي رشكـة 

النفـط مـن التسـجيل والحضور واالسـتفادة، ما 

يعنـي أن عـدد الحضـور سـيزيد.

إىل  للسعي  أشكناين  دفعت  التطورات  هذه 

الحصول  خالل  من  وذلك  أكر،  نفسها  تطوير 

عىل دورة مدرب معتمد يف التنمية البرشية، ثم 

وضعت خطة مع املركز لتقديم برامج توعوية 

تطوعية تضاف إىل مهامها الوظيفية األساسية.

ولفتـت إىل أن هـذا الدعـم من قبل املسـؤولن 

مديـر  تغيـر  بعـد  حتـى  تواصـل  الرشكـة  يف 

السـالمة  عمـل  فريـق  ورئيـس  املجموعـة 

فالجميـع  التعريفـي،  املركـز  عـن  واملسـؤول 

يشـجع هـذه الربامـج عـىل اعتبـار أنها تسـاعد 

أكـرب عـدد مـن املوظفـن يف الرشكـة، كـام أن 

هـذه املبـادرة تعتـرب مـن الخطـوات املسـاعدة 

الرشكـة. أهـداف  إىل  الوصـول  يف 

زيادة عدد الربامج
مــن  الكثــر  هنــاك  أن  أشــكناين  وأضافــت 

املوظفــن أعجبــوا بهــذه الربامــج، وأن نحــو 

70 باملئــة ممــن تســجلوا فيهــا كانــوا يحــرون 

ــة  ــر ملواصل ــرش بالخ ــبة تب ــذه نس ــاً، وه فعلي

زيــادة عــدد  تــم  أنــه  إىل  تقدميهــا، الفتــة 

الربامــج املقدمــة مــن مــرة إىل مرتــن كل شــهر، 

وبالتــايل فــإن مــن فاتــه الربنامج يف املــرة األوىل 

كان بإمكانــه الحضــور يف الثانيــة.

وأوضحــت أنــه وبســبب ظــروف شــخصية بهــا، 

اضطــرت إليقــاف الربامــج ملــدة ســنة، لتعــود 

بعدهــا يف عــام 2020.

وأشــارت إىل أنهــا عندمــا بــدأت تقديــم الربامج 

التوعويــة يف املركــز التعريفــي كان هنــاك 5 

ــد، األول  ــام بع ــا ســادس في ــف له ــج اضي برام



تحــت عنــوان الربمجــة اللغويــة العصبيــة، 

ويســاعد املشــاركن فيــه عــىل فهــم مهــام عمل 

ــة  ــي وكيفي ــي والالواع ــميه الواع ــل بقس العق

ــع  ــل م ــل العق ــات وتعام ــتقبالهم للمعلوم اس

ــاء  ــة بن ــة خاص ــا بطريق ــات وبرمجته املعلوم

عــىل الخــربات الســابقة والقيــم املخزّنــة لــدى 

كل شــخص، وكيــف ميكــن للشــخص أن يعمــل 

عــىل نفســه ويحــاول تعديــل طريقــة اســتقباله 

وغربلتــه للمعلومــات، وكيــف يســتطيع كذلــك 

التعامــل معهــا وإعــادة برمجتهــا يك يقلــل مــن 

تعرضــه لســوء فهــم مــن النــاس.

إدارة  بعنــوان  فهــو  الثــاين  الربنامــج  أمــا 

املشــاعر، ويــأيت بعــد معرفــة الشــخص طريقــة 

برمجــة عقلــه للمعلومــات، وفيــه يتعلــم الفــرد 

كيــف يديــر مشــاعره ويتحكــم يف ســلوكه 

شــائعاً  خطــأ  هنــاك  أن  إذ  أفعالــه،  وردود 

باالعتقــاد أن ردة فعــل معّينــة تخــرج بســبب 

هــذا الشــخص أو ذاك، يف حــن أن الصحيــح 

هــو أن ردة الفعــل تخــرج بنــاء عــىل الربمجــة 

الخاصــة بــكل شــخص بســبب معتقــدات وقيم 

ــه مســبقاً، كــام  ــه املوجــودة لدي الفــرد وخربات

ــر  ــرد أســباب وطــرق التغي ــج للف ــّن الربنام يب

ــايب. ــور اإليج ــىل التط ــه ع ــاعدة نفس ملس

الثالــث وهــو  الربنامــج  تكلمــت عــن  ثــم 

ــتطيع  ــى يس ــة، فحت ــداف الذكي ــوان األه بعن

الشــخص الوصــول إىل التغيــر اإليجــايب، يجــب 

ــر عــادة أو ســلوك  ــاً لتغي ــاً ذكي أن يضــع هدف

معــّن أو زرع عــادة أو خطــة جديــدة للوصــول 

إىل هــدف محــدد، اذ عليــه أن يعــرف األســس 

التــي يجــب اتباعهــا واألخطــاء غــر املقصــودة 

ــه. ــي متنعــه مــن الوصــول إىل أهداف الت

الــذي  الرابــع  الربنامــج  رشح  إىل  وتطرقــت 

ــاول  ــخصية، ويتن ــة الش ــؤرش األمزج ــق مب يتعل

معرفــة مــزاج شــخصية الفــرد، ويعتمــد عــىل 

ــه ونقــاط القــوة والضعــف  ســلوكياته ومواهب

ــي يســتخدمها يف حــال كان  ــل الت ــه والحي لدي

متوتــراً أو يعــاين ضغطــاً نفســياً، ومــا هــي 

ملعالجــة  اســتخدامها  ميكــن  التــي  األمــور 

ــرّف أســباب اضطــراب  ــام يع ــل، ك هــذه الحي

مــع شــخصيات  التوافــق  العالقــات وعــدم 

ــىل  ــدرة ع ــخص الق ــيمنح الش ــا س ــة، م معين

ــر  ــه أك ــل ويجعل ــكل أفض ــن بش ــم اآلخري فه

ــع. ــع الجمي ــل م ــهولة يف التعام س

ــر  ــوان تقدي ــس بعن ــج الخام ــأيت الربنام ــم ي ث

يعــرّف  بــأن  للفــرد  الــذات، وهــو يســمح 

األفــكار التــي إذا اســتوعبها جيــداً وطبقهــا 

ــرار املســتمر، ســيحصل عــىل  ــع التك ــاً م عملي

النفــيس،  والرضــا  والســالم  لذاتــه  تقديــره 

وهــذا األمــر ســينعكس عــىل عالقاتــه وحياتــه 

بــكل املجــاالت، يف حــن أن الربنامــج الســادس 

واألخــر، والــذي أضيــف إىل مجموعــة الربامــج، 

أنــواع  ويوضــح  التفكــر،  أســاليب  فهــو 

وأقســام طــرق التفكــر األربعــة املوجــودة 

ــدى كل فــرد، حيــث إن الطاغــي منهــا عــىل  ل

ــرد  ــخصية الف ــر يف ش ــتخدام يؤث ــي باالس الباق

وســلوكه وطريقتــه يف التعلــم مــع نفســه ومــع 

ــر  ــرق تطوي ــج ط ــّن الربنام ــام يب ــن، ك اآلخري

باقــي أســاليب التفكــر الضعيفــة لــدى كل 

شــخص للوصــول إىل مســتوى عــاٍل مــن الــذكاء 

والتفكــر يف التعامــل مــع نفســه وعالقاتــه 

وعملــه وحياتــه ككل.

تطوير األداء الوظيفي
الربامــج  مواضيــع  اختيــار  أســس  وبشــأن 

التوعويــة، أوضحــت أشــكناين أن األســاس يف 

االختيــار هــو أن هــذه الربامــج تخــدم العمــل 

ولهــا دور يف تحســن األداء الوظيفــي وهــي 

ــر االيجــايب  موجهــة ألي شــخص يســعى للتغي

ــو  ــان ه ــك ألن كل انس ــل، ذل ــور لألفض والتط

ــف  ــرض املوظ ــإذا تع ــه، ف ــىل نفس ــادي ع قي

ــة خــارج العمــل  لضغــوط شــخصية واجتامعي

ومل يســتطع التعامــل معهــا أو تجاهلهــا، فهــذا 

ســيؤثر عــىل وظيفتــه وعــىل عالقاتــه بزمالئــه، 

إذ أنــه نفســياً لــن يتقبــل ضغوطــاً جديــدة يف 

العمــل ولــن يكــون قــادراً عــىل التعامــل مــع 

ــه. ــكلة تواجه ــئ أو مش ــدث مفاج أي ح

ولفتت إىل أن كل هذه الربامج التوعوية تقدم كل 

العمل  تراجع ضغط  تواريخ تتامىش مع  شهر يف 

وتقديم  األساسية  الوظيفية  مهامها  بن  للتوفيق 

الربامج التوعوية، فيام تدوم مدة كل برنامج يوماً 

واحداً ويف مدة أقصاها ثالث ساعات.
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وشــددت عــىل أن اإلقبــال عــىل هــذه الربامــج 

ــرة  ــن م ــر م ــارك أك ــن يش ــاك م ــاز، فهن ممت

يف نفــس الربنامــج، فيــام آخــرون يشــاركون 

مــرات عــدة يف برامــج مختلفــة مبســعى منهــم 

ــت  ــق الوق ــن أن ضي ــهم، يف ح ــر أنفس لتطوي

العمــل لحضــور  البعــض بعــد فــرتة  لــدى 

دورات مامثلــة، يزيــد مــن احتــامل حضورهــم 

ــي تشــكل فرصــة  ــة الت لهــذه الربامــج التوعوي

ــل. ــاعات العم ــل س ــهم داخ ــر أنفس لتطوي

وأضافــت أن عــدد الحضــور يف البدايــة كان 

يــرتاوح بــن 25 و30 شــخصاً وهــو العــدد 

الثابــت للحضــور داخــل املركــز التعريفــي، 

ــاً إىل 35 شــخصاً،  ــن التســجيل يصــل أحيان لك

ويف الســنة األخــرة حــددت العــدد األقــىص 

ــك للتحكــم أكــر  للحضــور بـــ20 شــخصاً، وذل

ــج  ــداف الربنام ــول أله ــامن الوص ــدد وض بالع

ــياً  ــات متاش ــن املعلوم ــتفادة م ــم واس ــن فه م

ــدد. ــت املح ــع الوق م

خــالل  مــن  تعمــل  أنهــا  عــن  وتحدثــت 

ــات  ــال املعلوم ــىل إيص ــة ع ــا التوعوي برامجه

بطريقــة مبســطة حتــى يتمكــن املوظــف مــن 

فهــم نفســه وفهــم اآلخريــن، وبالتــايل االرتقــاء 

بأدائــه الوظيفــي داخــل الرشكــة، فهنــاك الكثر 

مــن املشــاركن ظلــوا عــىل تواصــل معهــا 

ــة  ــعياً للمعرف ــارات وس ــىل استش ــول ع للحص

أكــر، وتحدثــوا كذلــك عــن تغــّرات يف حياتهــم 

عقــب املشــاركة يف هــذه الربامــج، كــام أن 

هنــاك مــن يعتمــد عــىل نفســه ويجتهــد 

ــوي. ــج التوع ــار الربنام ــارج إط خ

تحسني بيئة العمل
يفهـم  عندمـا  موظـف  كل  أن  أشـكناين  ورأت 

نفسـه جيـداً ويعرف نقاط قوتـه ونقاط ضعفه 

وكيـف يطـور من نفسـه ومـن عالقاتـه، وكيف 

يفصـل بـن عملـه وحياتـه الخاصـة فـال يتأثـر 

ويعـرب  ينجـز  وكيـف  سـلبياً،  باآلخـر  أحدهـام 

عـن رأيـه بطريقـة إيجابيـة، ويتفهـم اآلخريـن 

ويتعامـل معهـم سـواء مـن زمالئـه املوظفـن 

أو املسـؤولن مبختلـف شـخصياتهم، فـإن ذلـك 

سـيؤثر كثـراً عىل أدائـه الوظيفـي ويطوره، كام 

سيسـاهم يف تحسـن بيئـة العمـل.

كورونا وتأثرياته
ولفتــت أشــكناين إىل أنهــا مل تســتكمل جميــع 

الربامــج التــي كانــت مقــررة يف العــام املــايض 

2020، وذلــك بســبب الظــروف التــي فرضتهــا 

جائحــة كورونــا »كوفيــد 19«، والتــي أدت إىل 

وقــف الدوامــات وكافــة االجتامعــات.

لتنظيـم  مقـرتح  هنـاك  كان  أنـه  إىل  وأشـارت 

دورات عن بعد، مشـرة إىل أن املركز التعريفي 

والبيئـة،  والسـالمة  الصحـة  ملجموعـة  التابـع 

واملعـروف باسـم Induction Center، يواصل 

تقديـم برامجـه افرتاضيـاً.

كـام أوضحـت أنـه تـم تنظيـم 4 برامـج فقـط 

العصبيـة،  اللغويـة  الربمجـة  هـي   ،2020 يف 

وإدارة املشـاعر، واألهـداف الذكيـة، واألمزجـة 

الشـخصية، مضيفـة أنه تـم وقف بقيـة الربامج 

انتشـار  قبـل  مـا  إىل  األمـور  انتظـار عـودة  يف 

كورونـا، ألن هـذه الربامج تعتمد عـىل التواصل 

املبـارش وردود أفعـال مبـارشة.

بنــاء عــىل ذلــك، أكــدت أنهــا تفضــل التعامــل 

الرســالة  ذلــك ألن  املتدربــن،  مــع  املبــارش 

املوجهــة لهــم ســتكون أوضــح، متمنيــة العودة 

ــم  ــاع وت ــنت األوض ــا تحس ــاً بعدم ــوة قريب بق

اعتــامد إجــراءات جديــدة، حيــث إنهــا تخطــط 

للبــدء بربنامــج تدريبــي للنســاء فقــط بعنــوان 

»الحريــة النفســية« ملســاعدتهن عــىل نســيان 

ــة معينــة وإخراجهــا مــن تفكرهــن. تجرب



حل تستخدمه الشركات النفطية في دولة الكويت

مدخل التكاليف التفاضلية في اتخاذ قرارات 
استخراج النفط 

كبير محاسبين في فريق عمل الحسابات الدائنة
د. مشعل محمد الجميل

ملخص بحث علمي لرسالة الدكتوراه
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أهمية اإلدارة الجيدة
ال ميكن ألي كيان، سواء كان مؤسسة أو رشكة، 

من  السوق  يستمر يف  أن  أو  أهدافه  يحقق  أن 

متلك  وواعية  جيدة  إدارة  له  تتوفر  أن  دون 

خططاً وسياسات قومية ميكنها ضامن الوصول إىل 

يتطلب  اإلدارة فن  أن  املنشودة، ذلك  األهداف 

مهارات وقدرات احرتافية مميزة تضمن تحقيق 

أفضل النتائج.

ويف التعريف، فإن اإلدارة تشمل جملة من املبادئ 

باستخدام  تعنى  التي  الصارمة  العلمية  والقواعد 

املوارد بصورة مثىل بأقل وقت وجهد وتكلفة.

ومثة العديد من العوامل التي تساهم يف تحقيق 

مهام  والرشكات  باملؤسسات  املنشودة  األهداف 

والقرار،  التخطيط،  تشمل  وهي  حجمها،  كان 

والعنرص البرشي، والقيادة، والرقابة.

عملية اتخاذ القرار
يف  القرار  اتخاذ  عملية  فإن  الحال  وبطبيعة 

املشاكل،  بتحديد  تعنى  والرشكات  املؤسسات 

يف  محددة،  معاير  عىل  بناًء  البدائل  واختيار 

حن تعتمد اإلدارة بالرشكات النفطية عىل اتخاذ 

العديد من القرارات املتنوعة لتحقيق أهدافها، 

إذ أن القرار ميثل جوهر العملية اإلدارية التي 

تسمح مبامرسة األنشطة بكفاءة وفاعلية.

واليوم أصبحت عملية اتخاذ القرار أكر صعوبة 

من أي وقت مىض، بسبب قلة املوارد املتاحة، 

املفروضة عىل  القيود  العديد من  إىل  باإلضافة 

متخذي القرار، وهذا يستوجب رضورة التحليل 

الصائبة،  القرارات  اتخاذ  إىل  وصوالً  والتقييم 

أكر  معلومات  توفر  يتم  خاللها  من  والتي 

مالءمة لبيئة اإلنتاج.

وحتى تتمكن اإلدارة من اتخاذ قرارات فعالة، 

يجب أوالً وقبل كل يشء معرفة األساس السليم 

التي  املعلومات  نوع  وكذلك  القرارات،  التخاذ 

اتخاذ  إىل  وصوالً  الصدد،  هذا  يف  تستعمل 

تلك  أهداف  تحقيق  إىل  تفي  رشيدة  قرارات 

الربحية أو  الرشكات، سواء عىل صعيد تحقيق 

خفض التكاليف.

دور يف الرتشيد
ويف هذا السياق، تقوم التكاليف التفاضلية بدور 

كبر يف ترشيد الكثر من القرارات اإلدارية، والتي 

تتمثل يف قرار تسعر النفط، وقرار التصنيع أو 

رشاء املواد الخام، وقرار إضافة خطوط جديدة 

أداء  يف  االستمرار  وقرار  النفط،  استخراج  عند 

النشاط أو إيقافه مؤقتاً، وغر ذلك من القرارات 

اإلدارية ذات الصلة بالرشكات النفطية.

فإنها  التخطيط،  وظيفة  اإلدارة  متارس  وعندما 

تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة من مراحل 

وضع الخطة، سواء عند إعداد قامئة األهداف، 

املالمئة  املوارد  تعريف  أو  الربامج،  تحديد  أو 

الختيار أفضل البدائل التخاذ القرار.

وتختلف طريقة وضع البدائل باختالف طريقة 

اتخاذ القرار، حيث يتم تحديد نتائج كل بديل 

حتى يتم مقارنتها الختيار األفضل، حيث تكمن 

بحاجة  الرشكة  كون  يف  املرحلة  هذه  أهمية 

إىل كل البدائل املمكنة، إال أنها تصادف أحياناً 

حرية  من  تحّد  التي  والعقبات  القيود  بعض 

الترّصف من جانب متخذي القرار فيها.

عملية التقييم
وتعتمد عملية تقييم البدائل عىل مقارنة تلك 

يحقق  الذي  البديل  اختيار  بغرض  املتوافرة 

النتائج األكر فعالية، وميكن يف بعض األحيان أن 

يكون البديل الذي وقع االختيار عليه هو الحالة 

النادرة، بينام ويف معظم األحيان، تكون املقارنة 

عىل أساس موازنة مزايا وعيوب كل بديل عىل 

أساس التحليل. 

وهناك من يعتقد أن عملية اتخاذ القرار تنتهي 

العملية  الواقع أن  البديل األمثل، لكن  باختيار 

فعال،  عمل  إىل  القرار  بتحويل  إال  تنتهي  ال 

ما  لكل  الرشكات  إدارة  عرب  يتحقق  ما  وهو 

اتخاذ  خالل  من  واملعلومات،  بالبيانات  يتعلق 

القرارات املناسبة لعملية املفاضلة بن البدائل، 

وتقييم  تحديد  أساس  عىل  تقوم  عملية  وهي 

والصيانة(  اإلنتاج  تكاليف  )انخفاض  التكاليف 

من  الرشكة  تتحملها  أن  يتوقع  التي  واملنافع 

عملية استخراج النفط من اآلبار، أو تعود عليها 

من اختيار أحد البدائل املتاحة.

قاعدة  توجد  اآلبار،  تلك  بن  املفاضلة  وعند 

أساسية يجب أن تؤخذ يف االعتبار، تتمثل يف أن 

البرئ التي تحقق أقىص صايف أرباح، تكون هي 

البديل األفضل يف هذه الحالة.

أعدادها  مـــن  الكثيـــر  فـــي 
الســـابقة، خصصـــت مجلـــة 
المســـاحة  بعض  »الكويتي« 
والدراســـات  األفكار  أبرز  لعرض 
وأوراق العمـــل التي تكون في 
العاملين  مـــن  العديد  حـــوزة 
القارئ  تغنـــي  والتي  فيهـــا، 
وتزيد من معرفتـــه ومعلوماته، 
فكره  تطويـــر  في  وتســـاهم 
إلى  ورؤيته  اطالعـــه  وســـعة 

. ر مو أل ا

في  نعرض  اإلطـــار،  هـــذا  في 
عن  ملخصًا  التالـــي  المقـــال 
الـــذي قدمه  البحـــث العلمي 
كبيـــر محاســـبين فـــي فريق 

عمـــل الحســـابات الدائنة

 د. مشـــعل الجميل في رسالته 
بحث  وهو  الدكتـــوراه،  لنيـــل 
مثيـــر لالهتمـــام ولـــه عالقة 
النفطية  الشـــركات  بعمـــل 
فـــي الكويـــت، ومـــن بينها 
وهو  الكويـــت،  نفط  شـــركة 
أن  ويمكن  عليه  ســـنتعرّف  ما 

منه. نســـتفيد 



لعبت دورًا كبيرًا ومهمًا في مواجهة الوباء وإنقاذ المصابين

وحدات العناية المرّكزة.. وجائحة كورونا المستجد

الجهاز  19«، سّخر  – كوفيد  المستجد  انتشار فيروس »كورونا  أزمة  بداية  منذ 
األعداد  الستيعاب  محاولة  في  استعداده،  درجة  ورفع  جهوده  الطبي 
العناية  وحدات  إلى  الدخول  يحتاجون  الذين  الفيروس  لضحايا  المتزايدة 
يتأثر  الجسم  في  المناعة  نظام  أن  لوحظ  كما  الحثيثة،  والعناية  المركزة 
سلبًا بوجود الفيروس، ما يعطل دفاعات الجسم ضد الميكروبات، فيصبح 
الصحية  حالته  تدهور  إلى  تؤدي  التي  الفيروسات  لتلك  فريسة  المريض 
بسرعة قد تنتج عنها الوفاة، على الرغم من جميع الجهود المبذولة من قبل 

الطاقم الطبي الحتواء تلك المضاعفات.

وهذا األمر سلط الضوء أكثر على وحدات العناية الفائقة، التي لعبت دورًا 
وقد  الشفاء،  على  المرضى  ومساعدة  الوباء  مواجهة  في  ومهمًا  كبيرًا 
ارتأينا في المقال التالي توضيح دور تلك الوحدات وأهميتها، عبر الحديث 
في  الموجودة  تلك  ومنها  الحالية،  مهماتها  إلى  وصواًل  تاريخيًا،  عنها 

مستشفى األحمدي التابع لشركة نفط الكويت.

مساهمة من وحدة العناية المرّكزة في مستشفى األحمدي

انتقال الفريوس
املستجد«  »كورونا  فروس  عن  املعروف  من 

السعال  طريق  عن  به  واإلصابة  انتقاله  رسعة 

والرذاذ املتطاير، كام يستطيع الفروس البقاء يف 

جسم املريض ملدة أسبوعن دون ظهور عالمات 

اإلصابة، مع إمكانية انتقاله إىل شخص آخر، إىل 

هذه  فإن  لذلك،  املرض،  أعراض  عليه  تظهر  أن 

الفرتة تعترب األخطر عىل املحيطن باملصاب.

تؤثر  مضاعفات شديدة  الفروس  عن  ينتج  كام 

وهبوط  مبارش،  بشكل  التنفيس  الجهاز  عىل 

وحدوث  الدموية،  والدورة  القلب  وظائف  يف 

تجلطات وريدية ورشيانية يف العديد من أجهزة 

الجسم، خصوصاً الكىل واألوردة العميقة والرئة، 
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شديد  وانخفاض  التنفس  يف  بفشل  يتسبب  ما 

التنفس  مع  يصعب عالجه حتى  األوكسجن  يف 

تلف  إىل  الجلطات  تلك  تؤدي  حيث  الصناعي، 

ما  مفاجئ،  بشكل  عملها  وتوقف  الكلية  يف 

يستدعي الحاجة املاسة والفورية لغسيل الكىل، 

ويف الحاالت األخطر دخول غرف العناية املركزة.

نبذة تاريخية
يعود أول مالمح الحاجة لوجود وحدة متخصصة 

تهدد  شديدة  إصابة  واملصابن  املرىض  بعالج 

الحياة إىل عام 1854، وبعد قرن من الزمن ومع 

تطور الطب والتغّرات التي طرأت عىل مامرسة 

املهنة والتحديات الجديدة، كان طبيب التخدير 

إنشاء  فكرة  راودته  أخصايئ  أول  سافر  بيرت 

وحدات العناية املركزة.

املركزة،  العناية  طب  ُولد  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

إىل أن قام الطبيب أبسن من مدينة كوبنهاغن 

الدمناركية يف عام 1953، بإنشاء أول وحدة عناية 

إىل  الفكرة  انتقلت  ذلك  وبعد  العامل،  يف  مركزة 

دور  أهمية  اكتشاف  بعد  العامل،  أنحاء  مختلف 

هذه الوحدات يف مساعدة وإنقاذ املرىض الذين 

يحتاجون إىل رعاية طبية متخصصة.

طاقم متخصص
العناية املركزة هي وحدة طبية متخصصة تقدم 

لعناية  الذين يحتاجون  الفائقة للمرىض  الرعاية 

الساعة،  مدار  عىل  مستمرة  ومراقبة  خاصة، 

بواسطة فريق ميتلك مهارة عالية يف التعامل مع 

متقدمة  معدات  واستخدام  الحرجة،  الحاالت 

لدعم أجهزة الجسم الحيوية، إما بسبب تعرضها 

ملرض شديد، أو ملراقبة العالمات الحيوية يف حال 

التدخل الجراحي العاجل.

ويـرشف عـىل العنايـة املركزة فريق طبي يرأسـه 

طبيـب استشـاري متخصـص يف الرعايـة الحرجة 

ذوي  ممرضـن  يضـم  كـام  املركـزة،  والعنايـة 

اختصـاص وتدريـب خاص للتعامل مـع الحاالت 

الحرجـة يعملـون عـىل مـدار السـاعة، فضاًل عن 

اختصاصيـن يف الجهـاز التنفـيس والتعامـل مـع 

أجهـزة التنفـس الصناعـي، باإلضافـة إىل العـالج 

الطبيعـي، والتغذيــــة الريريــــة، والصيدلـة 

الريريـة، وعــــدد مـــن الباحثـن االجتامعين 

واإلداريـن.

معدات وأجهزة
دعم  أجهزة  عىل  املركزة  العناية  غرف  وتحتوي 

الصناعي، سواء عن طريق  التنفس  مثل  الحياة 

القناع الضاغط أو األنبوب الحنجري، ومضخات 

األدوية الالزمة لعالج املريض كالتخدير املستمر، 

تخفيضه،  أو  الضغط  دعم  أدوية  إىل  باإلضافة 

الرورية  واألمالح  الدم  ومسّيالت  واألنسولن، 

لعمل الجسم.

كام تضم أجهزة مراقبة للعالمات الحيوية )نبض، 

ضغط، مقياس األوكسجن، مراقبة كفاءة القلب(، 

باإلضافة إىل أجهزة تدفئة وتربيد الجسم، ونقل 

الدم ومشتقاته، واملعدات الجراحية للتعامل مع 

حاالت تجمع الهواء أو السوائل عىل الرئة.

وتحتوي كذلك عىل مضخات الغذاء عن طريق 

قادر  غر  املريض  كان  حال  يف  التغذية  أنبوب 

األدوية  املاء، وأخذ  أو رشب  الطعام  تناول  عىل 

الرورية حسب رأي الطبيب املعالج، باإلضافة 

أكسيد  وثاين  الدم  غازات  تحليل  أجهزة  إىل 

الكربون.

املرىض  يستخدمها  التي  األجهزة  تلك  وتحتاج 

إلرشاف مستمر ومراقبة دامئة عىل مدار الساعة 

تلك  كون  طارئ،  حال حدوث  يف  التدخل  ليتم 

غر  تكون  ما  غالباً  العالج  تتلقى  التي  الحاالت 

مضاعفات  حدوث  الحتامل  ومعرضة  مستقرة، 

وتدهور رسيع.

 

مكافحة العدوى
تلك  داخل  العدوى  مبكافحة  يتعلق  وفيام 

الفروس  انتشار  ظل  يف  خصوصاً  الوحدات، 

واالحتكاك  املريض  زيارة  تجنب  ينبغي  الحايل، 

مرض  من  يعاين  الزائر  كان  حال  يف  به  املبارش 

معٍد.

املريض،  رعاية  لغرفة  الزائر  دخول  حال  يف  أما 

اليدين  غسل  من  التأكد  ذلك  عند  فيجب 

وتطهرهام بسائل ذي محتوى كحويل، والحرص 

أغطية  من  الالزمة  الوقاية  معدات  ارتداء  عىل 

والكاممات،  القفازات  مثل  ونظيفة  معقمة 

يف  الطبي  الطاقم  بإرشادات  االلتزام  عن  فضاًل 

حال عزل املريض ألي سبب، حيث إنه يف بعض 

األحيان تشّكل الزيارة خطراً عىل صحة املريض، 

بيئة  خارج  من  لعدوى  تعرضه  احتامل  مثل 

املستشفى، أو نقل الجراثيم إليه دون قصد.

مبادئ واهتامم
األطباء  عليها  يحرص  التي  املهمة  املبادئ  من 

احرتام  املركزة،  العناية  وحدات  عىل  القامئون 

رغبات ورأي املريض، مثل وجوب موافقته عىل 

تلقي العالج من عدمه، فال يتم إعطاؤه عالجاً أو 

ينوب  )أو من  خضوعه إلجراء طبي ضد رغبته 

عنه(، أو يتعارض مع األصول القانونية أو قواعد 

مامرسة املهنة.

حدود  يف  للمريض،  املثىل  الرعاية  فتقديم 

والغاية  األسمى  الهدف  هو  املتاحة،  اإلمكانات 

للفريق الطبي، لذلك فإن إرشاك املريض يف وضع 

العمل  آلية  من  يتجزأ  ال  جزء  العالجية  الخطة 

بالعناية املركزة. 

من جانب آخر، فإن أحد واجبات الطبيب إبالغ 

املريض أو من ينوب عنه عن أي تطورات تحدث 

للحالة الصحية، فضاًل عن عرض مختلف وسائل 

العالج املتاحة وأخذ مشورة املريض ورأيه فيها، 

مع ما يصاحب ذلك من قلق وترقب.

الكويت  نفط  رشكة  توليه  األخر  الجانب  هذا 

النفيس  الدعم  فإن  وبالتايل  كبراً،  اهتامماً 

أمور  الشفافية،  وكذلك  وأقربائه  للمريض 

األحمدي،  مستشفى  يف  العالج  خطة  تتضمنها 

املريض  أهل  مع  يومي  اجتامع  عقد  يتم  لذلك 

إلبالغهم بآخر التطورات، ويف حال تعذر الوصول 

إليهم، يتم عند ذلك التواصل معهم هاتفياً. 

كام يتم السامح بزيارة املريض وتحديد أوقاتها 

إىل  األطفال  اصطحاب  ومُينع  عليه،  يثقل  ال  مبا 

داخل غرفة الرعاية، حتى يتسنى للطاقم الطبي 

وجه،  أكمل  عىل  به  والعناية  باملريض  االهتامم 

حيث ال يكتفي الطاقم بتقديم األدوية والعالج 

فقط، بل يتوسع لالهتامم بجوانب أخرى تشمل 

املستمرة  العناية  مثل  املختلفة،  الرعاية  أوجه 

ذلك،  وغر  وفراشه  ومالبسه  املريض  بنظافة 

من  الحاالت  خصوصية  عىل  الحفاظ  يعترب  كام 

األولويات بالنسبة للطاقم. 

بالزيارة  السامح  يتم  الحاالت  بعض  يف  أنه  إال 

تستدعي  حن  الرسمـيـة،  األوقات  تلك  خارج 

بجانبه  والبقاء  املريض  أهل  وجود  طبياً  الحالة 

يف تلك اللحظات العصيبة، يك يحصل عىل الدعم 

النفيس واملعنوي الذي يساعد يف تحسن صحته 

وتعافيه. 



جائحة كورونا 

والوسواس القهري
ترافقت  التي  الصحي،  الحجر  مجال  في  الصارمة  اإلجراءات  أدت 
مع محاوالت وجهود دول العالم المختلفة الحتواء جائحة فيروس 
النفسية،  المشاكل  ازدياد  إلى   ،»COVID-19« المستجد  كورونا 
وال سيما حالة القلق لدى كثير من األفراد، إضافة إلى تنامي حدة 
Obsessive-  – القهري  »الوسواس  مرضى  عند  القلق  مشاعر 

 .»Compulsive Disorder

تعريف
من حيث التعريف، يعّد الوسواس القهري نوعاً 

يتم  والتي  بالقلق،  املرتبطة  االضطرابات  من 

منطقية  غر  ومخاوف  أفكار  عرب  عنها  التعبر 

الشخص إىل ترصفات قهرية خارجة عن  تدفع 

السيطرة.

وأحياناً يكون املصابون بالوسواس القهري واعن 

وبالتايل  منطقية،  غر  ترصفاتهم  أن  لحقيقة 

من  لكن  تغيرها،  أو  تجاهلها  يحاولون  فإنهم 

القلق  مشكلة  يفاقم  الذي  األمر  فائدة،  دون 

لديهم.

وعليه، فإن مرىض الوسواس القهري ال يحتاجون 

إىل أي توصيات تتعلق باإلجراءات واالحرتازات 

جائحة  خالل  اتباعها  ينبغي  التي  الصحية 

يعانون  الذي  املرض  أن  ذلك  كورونا،  فروس 

الدولية  »املؤسسة  بحسب  عليهم،  يفرض  منه 

 International OCD  – القهري  للوسواس 

رصامة  أكر  إجراءات  اتباع   ،»Foundation

واملؤسسات  الحكومات  تفرضها  التي  تلك  من 

الصحية.

حلقة مفرغة
خطراً  كورونا  جائحة  تشكل  ذلك،  ورغم 

تفاقم  نتيجة  القهري  الوسواس  مرىض  عىل 

حيث  لديهم،  املريض  والحرص  القلق  مشاعر 

للتعليم  مايو  »مؤسسة  تقوله  ملا  ووفقاً  إنه 

األمركية،   »Mayo Clinic الطبي-  والبحث 

ينقسم مرض الوسواس القهري بصورة أساسية 

متكررة  قهرية  وسلوكيات  وسواسية  أفكار  إىل 

تجنب  املريض  يحاول  وعندما  مفرطة،  بصورة 

هذه األفكار والسلوكيات، تتفاقم عنده مشاعر 

الضيق والقلق، وهذا بحد ذاته يحّفز الوساوس 

واألفكار من جديد.

يكون  ما  أشبه  الوضع  يصبح  ذلك،  عىل  بناء 

أعراض  أكر  من  أن  علاًم  املفرغة،  بالحلقة 

الجراثيم  الخوف من  القهري شيوعاً،  الوسواس 

عىل نحو غر منطقي، األمر الذي يدفع املريض 

الذي  الحد  إىل  مفرطة  بصورة  يديه  غسل  إىل 

من  الخوف  أو  وتشققهام،  بجفافهام  يتسبب 

إيذاء اآلخرين، ما يؤثر عىل عالقاته االجتامعية، 

إعداد: فريق عمل الشؤون اإلدارية والتطوير 
الوظيفي في المجموعة الطبية
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الوســواس  لمــرض  مباشــرًا  ســببًا  ليــس  كورونــا  فيــروس 
وبيئيــة  وراثيــة  وعوامــل  دماغيــة  بتغيّــرات  المرتبــط 

يتبع  القهري  الوسواس  مريض  أن  إىل  إضافة 

روتيناً صارماً عىل صعيد عمليات العّد والرتتيب، 

عىل نحو يتعارض مع حياته اليومية.

تأثريات الجائحة
تتباين اآلراء الطبية حول إمكانية تسبب فروس 

أشار  إذ  القهري،  بالوسواس  اإلصابة  يف  كورونا 

موقع »WebMD« األمريك املتخصص بالصحة 

سبباً  كورونا  فروس  اعتبار  ميكن  ال  أنه  إىل 

نظراً  وذلك  القهري،  بالوسواس  لإلصابة  مبارشاً 

بتغّرات يف  التي ترتبط عادة  ألسبابه األساسية 

راسخة  وعادات  وبيئية  وراثية  وعوامل  الدماغ 

وطويلة األمد.

الدولية  املؤسسة  بحسب  الخوف،  أن  بيد 

القهري  الوسواس  القهري، و«منظمة  للوسواس 

الربيطانية )OCD UK(«، يدور حول الحاالت 

التي مل يتم تشخيص إصابتها باملرض، إىل جانب 

اعتبار  العالج، عىل  تتلقى  كانت  التي  الحاالت 

للقلق  قوياً  تحفيز  عامل  ُتعترب  الجائحة  أن 

والخوف واألعراض األخرى املختلفة. 

التعامل مع التحديات 
صعباً  تحدياً  القهري  الوسواس  مريض  يواجه 

التلوث، فهو ال  يتعلق األمر بخوفه من  عندما 

اليدين  كان غسل  إذا  ما  الحكم عىل  يستطيع 

ال،  أم  مرّبراً  أمراً  سطح  أي  ملس  من  والخوف 

فيكون ذلك خارجاً عن نطاق السيطرة.

لذلك تنصح املؤسسة الدولية للوسواس القهري 

بخطة  القهري  الوسواس  مرىض  تقّيد  برورة 

املنظامت  من  اعتامدها  أساسية جرى  تنظيف 

أي  إضافة  دون  بها،  املوثوق  والدولية  الصحية 

يشء إليها.

فعىل سبيل املثال، ُينصح املريض بالتقّيد بغسل 

ثانية  املتبع فقط )20  الربوتوكول  يديه حسب 

يف  والتواجد  األكل  وبعد  قبل  األقل(،  عىل 

مكان عام، وبعد دخول الحامم، وبعد السعال 

والعطاس، إىل جانب تعقيم األسطح مرة واحدة 

فقط يف اليوم.

وهنا ينبغي التنبيه إىل رضورة أن يحاول املريض 

التفكر فيام إذا كانت األسطح التي يتم ملسها 

بصورة متكررة بحاجة إىل التعقيم، حيث يجب 

من  »هل  نفسه:  يسأل  أن  مثاًل  املريض  عىل 

الروري أن أعّقم مقبض الباب يف حال مل يزرين 

أحد خالل اليوم؟«، وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه ال 

ينبغي لعملية التنظيف هذه أن تستغرق أكر 

من بضع دقائق من وقت املريض.

التقّيد  ومحاولته  املريض  خوف  يؤدي  ورمبا 

انعزاله  إىل  االجتامعي  التباعد  بإجراءات 

تخفيف  بعد  حتى  املنزل،  من  خروجه  وعدم 

إجراءات الحظر يف أغلب الدول، وهذا بالطبع 

العقلية، ولذلك ينصح  يؤثر بصورة سلبية عىل 

ليج، يف موقع »هيلث  النفيس تيمويث  الطبيب 

أن  برورة   ،)Healthline( الطبي  الين« 

ملسافة  حتى  للخروج،  وقتاً  املريض  يخصص 

أمان  يف  بأنه  نفسه  وتذكر  املنزل،  من  قريبة 

بالخارج، مادام يحافظ عىل مسافة مرتين من 

اآلخرين. 

البحث عام يجلب السعادة
أاّل يقسو  التأكيد عىل وجوب  من املهم هنا 

املريض عىل نفسه، وعليه أن يعلم أنها أزمة 

عاملية، وأنه يقوم بكل ما ميكنه ليكون شخصاً 

جيداً، كام أنه من الطبيعي أن ترتافق هذه 

املرحلة مع الشعور بالقلق، ولذا ينبغي عىل 

له  تجلب  التي  األنشطة  مامرسة  املريض 

مشاهدة  أو  الكتب،  قراءة  مثل  السعادة، 

األفالم، أو االستامع إىل املوسيقى، أو مامرسة 

التمرينات الرياضية.

كام ُيفّضل أن يحاول املريض تجّنب األشخاص 

السلبين، والسعي بدل ذلك إىل التواصل مع 

األصدقاء والعائلة، ملا لذلك من أثر إيجايب ال 

ميكن إهامله هذه األيام.

لكن قبل هذا وذاك، ينبغي عىل املريض أاّل 

لطلب  الخاص  طبيبه  مع  التواصل  يف  يرتدد 

االستشارة الالزمة.  



علوم وتكنولوجيا

للقاصرين ثالث ساعات فقط

مليار سحابية من »غوغل«

أعلنت الصن مؤخـراً عـن خطـوة مفاجئة متثلت 

ثـالث  مـن  أكـر  إمضـاء  مـن  القارصيـن  مبنـع 

سـاعات أسـبوعياً يف مامرسـة ألعـاب الفيديـو.

وجـاء وضـع هـذه القواعـد الجديـدة الصارمـة 

بعـد شـكاوى تقـدم بهـا بعـض أولياء األمـور من 

إدمـان أوالدهـم عىل هـذه األلعاب، مـا ينعكس 

سـلباً عـىل أدائهـم الـدرايس وصحتهم.

ويف تفاصيـل القانـون، فإنـه ميكـن للمسـتخدمن 

عـرب  األلعـاب  ميارسـوا  أن  عامـاً   18 الــ  دون 

اإلنرتنـت ابتـداًء مـن السـاعة الثامنـة مسـاًء أيام 

الجمعـة والسـبت واألحـد، فيـام مجموعـه ثالث 

سـاعات فقـط لكافـة األيـام.

فضـاًل عـن ذلـك، سـُيطلب مـن صانعـي األلعاب 

إعـداد أنظمـة ملكافحـة اإلدمـان والتحقـق مـن 

تعتزم رشكة »غوغل« األمركية العمالقة استثامر مليار يورو 

املتجّددة  والطاقات   )Cloud( السحابية  التحتية  بالبنى 

الالزمة لتشغيلها يف أملانيا، وذلك بحلول عام 2030.

مركز  توسيع  خالل  من  سيتم  ذلك  أن  الرشكة  وأعلنت 

فرانكفورت  مبنطقة  هاناو  مدينة  يف  السحابية  الحوسبة 

غريب أملانيا، والذي تبلغ مساحته حالياً 10 آالف مرت مربع، 

يف  البيانات  لتخزين  جديدة  منشأة  تأسيس  إىل  باإلضافة 

براندنبورغ غرب برلن. 

وطاقة  الشمسية  الطاقة  منشآت  يف  »غوغل«  وستستثمر 

الرياح لتأمن 80 باملئة من احتياجات منشآتها من الطاقة يف 

تحقيق  نحو  الخطوة  هذه  أهمية  إىل  لفتت  وهي  أملانيا، 

هدفها بضامن حيادية الكربون بحلول عام 2030، موضحة 

»إنجي«  لرشكة  األملاين  الفرع  مع  لذلك  ستتحالف  أنها 

الفرنسية، ما يتيح لها الحصول عىل 140 ميغاواط من الطاقة 

الخراء.

كثرة  انتقادات  السحابة  يف  الرقمية  البيانات  تخزين  ويثر 

الحكومة  الطاقة، إال أن  بسبب استهالكه كميات كبرة من 

االقتصاد  وزير  أثنى  حيث  »غوغل«،  بقرار  رحبت  األملانية 

داللة  تشكل  أنها  رأى  التي  الخطوة  هذه  ألتامير عىل  بيرت 

قوية عىل جاذبية بالده التي تعترب أكرب اقتصاد يف أوروبا.

هـذه  وتنفيـذ  للمسـتخدم  الحقيقـي  االسـم 

بحـزم. القواعـد 

إال أن هـذه الخطـوة القـت ردود أفعـال متفاوتة 

بـن مرحـب بها عـىل اعتبار أنها تحمـي األطفال، 

وبـن مـن يعارضهـا نتيجـة مخـاوف مـن تأثرها 

عـىل الحريـات وعىل قطـاع األلعـاب اإللكرتونية 

يف الصـن والعـامل، وذلك نظراً لعدد املسـتخدمن 

الكبـر يف البالد.
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السير في الفضاء متاح
أعلنت رشكة اإلنتاج »فيليكس وبول« العمل عىل حلقتن 

ستمنحان   ”The Space Explorers“ مسلسل  من 

الفضاء الخارجي،  يف  للسر  مشابهة  تجربة  املشاهدين 

 Virtual( االفرتايض  الواقع  استخدام  بفضل  وذلك 

Reality VR(، عىل أن تكون التجربة متاحة يف الحلقتن 

الثالثة والرابعة من املسلسل.

وأشار موقع »إن غادجت« إىل قيام أحد مبتكري املسلسل 

بالروبوت  وربطها  االفرتايض،  للواقع  كامرا  باستخدام 

بزاوية  األبعاد  ثالثية  مشاهد  اللتقاط   ،”Candarm2“

360 درجة خارج املحطة الفضائية.

أمر  أنه  وودز  للمسلسل جوناثان  التنفيذي  املنتج  ورأى 

مثر أن يتحقق هذا الحلم، مشراً إىل أن املرشوع الطموح 

الحلقتن  أن  وموضحاً  سنوات،  من خمس  أكر  منذ  بدأ 

جميع  يف  توالياً  املقبلن  والشتاء  الخريف  يف  ستتوافران 

أنحاء العامل.

التخطيط لـ »نوبل«
اصطناعي  ذكاء  إلنشاء  تخطط  »سوين«  رشكة  أن  يبدو 

يتمتع بقدرات مامثلة ألفضل العقول العلمية، وذلك عرب 

إطالق ما يسمى بـ«تحدي نوبل«، لتطوير ذكاء اصطناعي 

ذيك مبا يكفي للفوز بجائزة »نوبل« بحلول عام 2050.

ويف هذا السياق، اعترب الرئيس التنفيذي للرشكة هروايك 

إدخال  تتمثل يف  التحدي  لهذا  املمّيزة  السمة  أن  كيتانو 

بدالً  املهمة،  االكتشافات  إليجاد  مفتوح  مبجال  النظام 

من إعادة اكتشاف أو تقليد ما نعرفه بالفعل، مضيفاً أن 

رؤية »سوين« هي إعادة صياغة االكتشاف العلمي نفسه 

وإنشاء شكل بديل له.

مجموعة  ستتضمن  البداية  يف  العملية  إن  كيتانو  وقال 

من األدوات التي تعمل عىل أمتتة جزء من عملية البحث 

وتحليل البيانات خالل التجارب، لرتفع مستوى االستقاللية 

بشكل تدريجي، وذلك لتوليد نطاق أوسع من الفرضيات.

االصطناعي  الذكاء  علامء  وجود  خالل  من  أنه  وأوضح 

سيتوافر  والفرضيات،  النظريات  يف  التفكر  مع  للتعامل 

للبرش املزيد من الوقت للرتكيز عىل اسرتاتيجيات البحث 

وتحديد الفرضيات التي يجب النظر فيها بالفعل.

للتعامل  يكفي  مبا  االصطناعي  الذكاء  تطور  بأن  واعرتف 

الكتشاف  املجال  سيفتح  املعقدة،  العلمية  الظواهر  مع 

أشياء ال يفهمها العلامء البرشيون عىل الفور.




