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جهود اال�ستدامة
حتر�ص �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ب�شكل ج��اد وم�ستمر
على امل�ضي قدم ًا يف م�سريتها نحو حتقيق اال�ستدامة يف جممل
م�شاريعها و�أن�شطتها ،ولأجل بلوغ هذا الهدف ف�إنها جتري عملية
تقييم ومراجعة دائمة ومدرو�سة جلهودها يف هذا اجلانب ،باعتبار
�أن اال�ستدامة جزء ال يتجز�أ من حت�سني �أداء �أعمالها ،وو�سيلة
من �ش�أنها تعزيز جناحات ال�رشكة ،وتعزيز �أثرها الإيجابي على
امل�ستويني املحلي والعاملي.
يف واقع الأمر ،لي�ست اال�ستدامة بالن�سبة لنا جمرد و�سيلة لتطوير
�أدائ�ن��ا ك�رشكة وكموظفني ،بل هي تعك�س م�س�ؤولية نلتزم بها
التزام ًا را�سخ ًا جتاه جمتمعنا �أو ًال ،ثم على نحو �أكرث �شمولية جتاه
حميطنا الإقليمي وجتاه العامل ب�شكل عام.
ولأن العامل اليوم بات كيان ًا واحد ًا ،ف�إن "البرتول الوطنية" تدرك
جيد ًا ما يتوجب عليها جتاه الآخرين ،فهي ال تعمل مبعزل عنهم،
بل هي �رشيك يف جهود التنمية مبختلف درجاتها وم�ستوياتها،
وتتحمل م�س�ؤولية مهنية و�أخالقية ،حتتم عليها بذل كل ما ت�ستطيع
من �أجل حتقيق �أهداف التنمية ،يف �إطار من العمل االحرتايف الذي
يراعي متطلبات البيئة ،واحلوكمة ،والتعامل الر�شيد والأمثل مع
املوارد الطبيعية وغريها.
�إنها مبعنى �آخر م�س�ؤوليتنا جتاه احلياة ،عرب التزامنا بتوفري فر�ص
حياة �أف�ضل للأجيال القادمة ،وهي �أهداف لن تت�أتى �إال من خالل
الإدراك العميق لقيمة ما منلكه اليوم ،ومن خالل معرفة �أف�ضل
الطرق للتعامل ال�سليم معه ،بحيث ن�ضمن ت�سليم الأم��ان��ة لهذه
الأجيال دون �إثقال كاهلها بتعقيدات و�إ�شكاليات هي يف غنى عنها،
وكان بالإمكان جتنبها باتباع �سيا�سات �إيجابية �صحيحة وم�ؤثرة،
وهو ما تلتزم به "البرتول الوطنية" كواحد من �أهدافها الأ�سا�سية.

خلود �سعد املطريي

استدامة

مصفاة ميناء عبداهلل حصلت على شهادة مرموقة

"البترول الوطنية" واالستدامة
د�أبت �شركة البرتول الوطنية الكويتية على اتخاذ خطوات ا�ستباقية رائدة
لال�ستفادة من �أف�ضل ممار�سات اال�ستدامة املعمول بها على ال�صعيدين العاملي
والإقليمي ،من �أجل تخفيف ال�ضغوط على االقت�صاد الوطني واحلفاظ على
املوارد الطبيعية.
وقد توجت جهود ال�شركة يف هذا ال�ش�أن بح�صولها على �شهادة املنظومة العاملية
لتقييم اال�ستدامة ( )GSASيف الت�صميم والبناء مب�ستوى �أداء  3جنوم من
املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير ( ،)GORDوذلك نظري �إجناز املبنى الفني
مب�صفاة ميناء عبداهلل التابعة لل�شركة.

4

العـدد  - 521دي�سمرب

2021

الشركة دأبت على اتخاذ
خطوات استباقية
لالستفادة من أفضل
ممارسات االستدامة

الرئي�س التنفيذي لل�رشكة يت�سلم اجلائزة من د .يو�سف احلر

املناطق العامة يف املبنى ،كالقاعات ،واملمرات،
الدعيج :نسعى ألفضل
وامل ��داخ ��ل ،وال���س�لامل ب ��إ� �ض��اءة ن�ه��اري��ة ذكية
معظم المناطق العامة
ممارسات االستدامة
ُمزودة �أي�ض ًا بح�سا�سات تطفئ ال�ضوء عند خلو
املكان للحد من ا�ستهالك الكهرباء ،وحتول
في المبنى بإضاءة
بما يحقق رؤية
الإ�ضاءة �إىل خافتة تلقائي ًا يف الليل.
نهارية ذكية
الكويت 2035
و�أ� �ض��اف �أن املبنى يتميز ب��درج��ة ع��زل عالية
تعزيز كفاءة الطاقة
حت ّول �أخ�ضر
تُ�سجل قراءات منخف�ضة يف جدول ( ،)Uالذي
وب�ه��ذه املنا�سبة� ،أك��د نائب الرئي�س التنفيذي ُيحدد درجة العزل احلراري ،كما �أن الرتكيبات م ��ن ن��اح �ي �ت��ه� ،أ� � �ش� ��ار م ��دي ��ر دائ� � ��رة ال�ب�ح��ث
للخدمات امل�ساندة والناطق الر�سمي لل�رشكة ال�صحية فيه تتمتع بكفاءة عالية يف ا�ستخدام والتكنولوجيا وليد الغوا�ص �إىل �أن ال�رشكة
عبدالعزيز الدعيج �أن "البرتول الوطنية" حر�صت
انتهت من �إع��داد خارطة طريق ق�صرية املدى
املياه وذات معدل تدفق منخف�ض.
على �إقامة هذا املبنى وفق ت�صميم يراعي �أف�ضل
مم��ار��س��ات اال��س�ت��دام��ة ،ان�ط�لاق� ًا م��ن جهودها
�صرح �أخ�ضر يف قلب الزور
ال�ساعية �إىل حتقيق �أهداف ر�ؤية الكويت .2035
"نحن ن��راع��ى ث�ق��اف��ة ال�ت�م�ي��ز الت�شغيلي
بهذه املنا�سبة �أقيم حفل حتت رعاية شركة
و�أ�ضاف الدعيج �أن امل�رشوع ي�ستفيد من "نظام
وامل�س�ؤولية ال�شاملة لل�رشكة واالل�ت��زام
البرتول الوطنية الكويتية يف املبنى الرئي�سي
�إدارة املباين" ،الذي يخلق فر�ص ًا متط ّورة لتعزيز
بال�صحة وال�سالمة والبيئة من خالل عملية
لل�رشكة مبدينة الأحمدي.
كفاءة الطاقة وامل��راف��ق ،من خ�لال اال�ستخدام
تتميز ب�شفافية عالية".
وق ��د ح���ضر احل�ف��ل �أع �� �ض��اء الإدارة العليا
الأم�ث��ل ل�ل�م��وارد ،وتعزيز ك�ف��اءة عمل امل ُ�ع��دات
وتابعّ " :مت ت�صميم عملياتنا خللق و�ضمان
يف "البرتول الوطنية" و"كيبيك" واملنظمة
وج��ود م�صدر ُم�ستدام للطاقة النظيفة من
اخلليجية للبحث والتطوير.
والأنظمة يف جميع �أنحاء املبنى ،وهو ما ي�ساهم
خالل تخفي�ض االنبعاثات" ،م�شري ًا �إىل �أن
و�أك� ��د ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�رشكة
يف احلفاظ على البيئة على �أ�سا�س م�ستدام.
البعيجان :تجهيز

�إ�ضاءة ذكية
من جانبه� ،أو�ضح مدير دائرة الأمن وال�سالمة
والبيئة وليد البعيجان �أن��ه ّمت جتهيز معظم

"كيبيك" خالد �أن��ور العو�ضي �أن ال�رشكة
ت�شجع على تبني مفهوم �أ�سا�سي يتمثل بـ
"جعل كل �شيء ممكن" ،م�ضيف ًا بالقول:

هذا املبنى ي�ؤكد امل�ساعي املتوا�صلة لفر�ض
معايري عالية مبا يكفل تكامل هذه املبادئ مع
جميع العمليات الت�شغيلية.
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اخلطيب �أ�شادت بجهود العاملني من الفرق والدوائر التي �ساهمت يف حتقيق الإجناز خالل االحتفاء باجلائزة

الغواص :الشركة

انتهت من وضع

خارطة طريق لتحويل
مبانيها إلى خضراء

لتطبيق نظام املباين اخل�رضاء ،والتي �أثمرت
ب�ج�ه��ود دائ���رة بال�صحة وال���س�لام��ة والبيئة
وال ��دوائ ��ر امل�ع�ن�ي��ة �إىل ت ��وايل ح���ص��ول مباين
ال�رشكة على ال�شهادات املُطابقة للت�صنيف
متا�شي ًا مع توجه "البرتول الوطنية" لتعزيز
مفهوم تطبيق اال�ستدامة.
و�أ�ضاف �أن��ه بف�ضل اجلهود امل ُ�شرتكة بني

"ال��ب�ت�رول الوطنية" وال ���شرك��ة الكويتية
ل�ل���ص�ن��اع��ات ال �ب�ترول �ي��ة "كيبيك" ح�صل
املبنى الإداري يف منطقة ال ��زور التابع لــ
"كيبيك" ع�ل��ى � �ش �ه��ادة امل�ن�ظ��وم��ة العاملية
لتقييم اال� �س �ت��دام��ة ( )GSASب��درج��ة 4
جنوم حتت فئة "الت�صميم والبناء" ،وذلك
م��ن خ�لال ا�ستثمار ج�ه��ود وخ�ب�رة دائ��رة
البحث والتكنولوجيا ،بالتن�سيق مع فريق
العمل يف "كيبيك" واملنظمة اخلليجية للبحث
والتطوير (.)GORD
و�أ�� �ش ��اد ب�ج�ه��ود ف��ري��ق ال�ع�م��ل املُ��ك ��ون من
موظفي ال�رشكتني ،والذي بذل جهود ًا كبرية
منذ بدء العمل يف تقييم امل�رشوع يف ،2017

اخلطيب :عمل د�ؤوب الجتياز االختبارات
�أ� �ش��ادت نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
ميناء ع �ب��داهلل ،و�ضحة اخلطيب بجهود
العاملني م��ن ال�ف��رق وال��دوائ��ر املعنية يف
امل�صفاة وعملهم ال��د�ؤوب من �أجل اجتياز
املبنى الفني بامل�صفاة الختبارات ُمتطلبات
امل �ن �ظ��وم��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ت�ق�ي�ي��م اال� �س �ت��دام��ة
( )GSASيف الت�صميم والبناء بنجاح،
واحل�صول على ت�صنيف  3جنوم.

6

العـدد  - 521دي�سمرب

2021

وخالل تعليق ال�شهادة يف املدخل الرئي�سي
للمبنى ،بح�ضور عدد من املديرين ور�ؤ�ساء
ال�ف��رق ،ا�ستمعت اخلطيب ل�رشح مف�صل
قدمه عدد من املهند�سني املخت�صني حول
امل �ي ��زات واملُ��وا� �ص �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة والتقنية
للمبنى ،والتي �أهلته لنيل هذه ال�شهادة،
م�شرية �إىل �أن ه��ذا الإجن ��از حمل اعتزاز
وتقدير من الإدارة العليا.

د .الحر)GORD( :

تفخر بمنح

شهادة االستدامة

"البترول الوطنية"

ث � ّم التطوير م��ن جنمتني ،ك ��أول تقييم� ،إىل
 4جن��وم خ�لال م��دة �إن�شاء املبنى ،الفت ًا �إىل
�أن "البرتول الوطنية" ملتزمة مب�شاركة
�أف�ضل ممار�سات اال�ستدامة املع ُمول بها مع
ال�رشكات ال�شقيقة التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،مب��ا يعود باملنفعة ويتما�شى مع
ا�سرتاتيجيات ال�رشكة.
وي�ستفيد امل�رشوعان من "نظام �إدارة املباين"
ال ��ذي يخلق ف��ر��ص� ًا م�ت�ط� ّورة لتعزيز ك�ف��اءة
الطاقة واملرافق من خالل و�ضع ر�ؤية مبا�رشة
ح��ول ا�ستخدام امل ��وارد وحت�سني كفاءة عمل
املُعدات والأنظمة يف جميع �أنحاء املباين.
ُمعاجلة حتديات اال�ستدامة
واحتفا ًال بهذا الإجن��از ،ق� ّدم م�ؤ�س�س ورئي�س
جم �ل ����س �إدارة امل �ن �ظ �م��ة اخل �ل �ي �ج �ي��ة للبحث
والتطوير( )GORDد .يو�سف احلر التهنئة

تعليق اجلائزة يف املدخل الرئي�سي للمبنى الفني مب�صفاة ميناء عبداهلل

وال�ت�ط��وي��ر ( )GORDق��ام��ت بتطوير �أول
حساسات تطفئ
نظام لإ� �ص��دار �شهادات امل�ب��اين اخل���ضراء يف
الضوء عند خلو
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بهدف
المكان لخفض
حت�سني ممار�سات البناء بالتوازي مع ُمعاجلة
حتديات اال�ستدامة اخلا�صة بالبيئة يف املنطقة.
استهالك الكهرباء
ي�شار �إىل �أن املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير
ل �ـ"ال �ب�ت�رول الوطنية" ،م� ��ؤك ��د ًا �أن املنظمة م�ؤ�س�سة قطرية غري ربحية مقرها واحة العلوم
وب��و��ص�ف�ه��ا ه�ي�ئ��ة م���س�ت�ق�ل��ة الع �ت �م��اد امل �ب��اين والتكنولوجيا مب�ؤ�س�سة قطر.
اخل�رضاء ،تفخر مبنح هذه ال�شهادة لل�رشكة .وت�سعى املنظمة عرب معايريها و�أن�شطتها �إىل
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن امل�ن�ظ�م��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة للبحث الإ�سهام يف التنمية امل�ستدامة ملنطقة ال�رشق

المبنى يتميز بدرجة
عزل عالية ُتسجل

قراءات منخفضة
في جدول ()U

الأو�سط و�شمال �أفريقيا على وجه اخل�صو�ص،
ك�م��ا تت�ضافر ج�ه��وده��ا م��ع اجل �ه��ود العاملية
لتلبية االحتياجات املجتمعية الراهنة ،مع عدم
التفريط يف حقوق الأجيال القادمة.

نقاط عن كل تطبيق
للح�صول على �شهادة املنظومة العاملية لتقييم
اال�ستدامة ،ينال البناء نقاط ًا عن كل تطبيق،
وذلك وفق ًا ملا يلي:
• تطوير املوقع :ي�شمل املحافظة على املوقع
وتكامله مع حميطه ،بحيث ي�ستحوذ االخ�رضار
والنباتات على ن�سبة كبرية من امل�ساحة.

• تخفي�ض التلوث ال�ضوئي :من خالل تخفي�ض
الوهج والإ�شعاع ال�ضوئي ،و�إطفاء الإ�ضاءة داخل
البناء خارج �أوقات الدوام ،بالإ�ضافة �إىل تركيب
زج��اج عاك�س لل�ضوء واحل ��رارة ،مع ا�ستخدام
م�صابيح �إ�ضاءة موفرة للطاقة وا�ستبدال �أجهزة
الإ�ضاءة لتكون من هذه امل�صابيح.

• تخفي�ض ح ��رارة امل��واق��ف وال�سطح:
عرب توفري مظالت ملواقف ال�سيارات عاك�سة
لل�ضوء ،و�صبغ �سطح ال�ب�ن��اء ب�ط�لاء عاك�س
لتخفي�ض درجة احلرارة يف املكان.

• �إدارة املياه :عدم ا�ستعمال مياه ال�رشب يف
احلمامات ،وا�ستخدام �صناير ذكية ،ووجود
نظام ف ّعال لري احلدائق يعمل وفق ًا للطق�س،
وت�شغيل ه ��ذه ال�ن�ظ��م ب�ك�ه��رب��اء م��ن م���ص��ادر

ُمتجددة ،ووجود برج لتربيد املياه.

• نظم التكييف :ت�شغيل �أجهزة التكييف مبا
يتنا�سب مع الطق�س ،وتوزيع نظم منف�صلة
لكل ق�سم على حدة وفق ًا لال�ستخدام.

•

قيا�س الأداء :ت��رك�ي��ب ن�ظ��م �آل �ي��ة للتحكم

والقيام ب�أعمال ُم��ددة ،مثل :مراقبة العمل يف
البناء ،والتحكم با�ستهالك املياه والكهرباء،
وال �� �ض��وء ،وال��رط��وب��ة ،وال� �ه ��واء ،وامل ��ول ��دات
الكهربائية ،و�أي���ض� ًا تركيب ع� ��دادات لقيا�س
ا�ستهالك الكهرباء يف كل منطقة �أو ق�سم.
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إنجازات
التحول الرقمي (هاكثون )2021
في جائزة
ّ

"البرونزية" لـ "البترول الوطنية"

ُيعترب التح ّول الرقمي من �أهم ركائز حت�سني وتعزيز �أداء العمليات يف قطاع النفط
والغاز ،وحتقيق �أق�صى قيمة م�ضافة منه ب�أقل تكلفة مالية ممكنة.
و ُتع ّد �شركة البرتول الوطنية الكويتية من ال�شركات الرائدة يف التح ّول الرقمي
واالعتماد على تقنيات ذكية ُتعزز كفاءة اخلدمات التي ُتقدمها وترتقي بجودتها،
وحتقق اال�ستخدام الأمثل للموارد.
ونظر ًا لتميزها يف هذا ال�ش�أن ،فازت ال�شركة باملرتبة الربونزية يف جائزة التح ّول
الرقمي (هاكثون  )2021يف ن�سختها الأوىل التي �أطلقتها وزارة النفط خالل مار�س
 ،2021وذلك عن الفئة الثانية "امل�ؤ�س�سات وال�شركات النفطية والبحثية".
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الشركة رائدة
التحول الرقمي
في
ّ

واعتماد تقنيات
متطورة
ذكية
ّ

الفار�س :اجلائزة ت�ستهدف رفع م�ستويات الأداء

فريق ال�شركة
�ضم فريق ال�رشكة الذي فاز باجلائزة جمموعة
من املهند�سني بدائرة تقنية املعلومات ،وهم:
عبدالعزيز �إبراهيم القالف ،و�أحمد عبدالهادي
الوزان ،وعبداهلل بدر الكندري.
وبذل الفريق جهود ًا كبرية على مدار عدة �أ�شهر
تناف�س خاللها مع جميع املُ�شاركني من خمتلف
اجلهات لإن�شاء برنامج نفطي رقمي متط ّور،
تتم اال�ستفادة منه لتنفيذ ومتابعة كل العمليات
النفطية عرب الذكاء اال�صطناعي ،مما ُي�ساعد
على اكت�ساب مهارات رقمية جديدة يف ال�صناعة
النفطية ،بالتعاون مع �رشكة "�شلمربجري".
برنامج رقمي متط ّور
وخالل احلفل الذي �أقيم على م�رسح املجمع
النفطي برعاية وح�ضور وزير النفط والتعليم
ال �ع��ايل د .حم�م��د ال �ف��ار���س ،ووك �ي��ل وزارة
النفط ال�شيخ د .من��ر فهد امل��ال��ك ال�صباح،
الفارس :تشجيع

األجيال الكويتية
الشابة على استخدام
التقنيات الحديثة

الدعيج يت�سلم اجلائزة

ونائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة
يف "البرتول الوطنية" عبدالعزيز الدعيج،
ل�ل�إع�لان عن جوائز امل ُ�سابقة� ،أك��د الفار�س
�أن اجل��ائ��زة تعترب م ��ؤ��شر ًا �إي�ج��اب�ي� ًا لرفع
م�ستويات الأداء والتميز يف القطاع النفطي
والتوجه نحو ا�ستخدام التقنيات احلديثة
يف ال�صناعة النفطية ،م �ع�بر ًا ع��ن م�شاعر
الفخر ب�إقامة مثل هذه الفعاليات التي تكون
فر�صة الجتماع نخبة من �أهل االخت�صا�ص
واخلربة من خمتلف املجاالت التكنولوجية،
ميثلون ال�رشكات النفطية وطلبة اجلامعة
والأكادمييني� ،إ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص،
لال�ستفادة من ه��ذا احل��دث يف الو�صول �إىل
�إن�شاء برنامج نفطي رقمي متطور ُي�ساعد
�رشكاتنا النفطية على التح ّول الرقمي.
ودع� ��ا ال �ف��ار���س �إىل � �ض��رورة رف ��ع م�ستوى
ال�ت�ع� ّل��م وامل��ه ��ارات احل��دي�ث��ة مل��وظ�ف��ي القطاع
النفطي ،وت�شجيع الأج�ي��ال الكويتية ال�شابة
على ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،واالرت�ق��اء
مب���س�ت��وى الإن� �ت ��اج الإل� �ك�ت�روين يف �رشكاتنا
النفطية خللق بيئة عمل رقمية تُ�شجع على
الإب��داع والتميز وخلق فر�ص وظيفية جديدة
لل�شباب الكويتي املُبدع.

و�أو� �ض ��ح �أن ال�ق�ف��زة ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي حققتها
الكويت يف جمال التح ّول الرقمي مل تكن وليدة
اللحظة ،بل �أتت تتويج ًا جلهود كبرية و ُمثمرة
قامت بها كل اجلهات احلكومية بالتعاون مع
القطاع اخل��ا���ص �ضمن ر�ؤي ��ة "كويت جديدة
 ،"2035ف�أ�صبحت التقنيات الرقمية ج��زء ًا
ال يتجز�أ من احلياة اليومية ،بهدف ت�شجيع
االبتكار والبحث والتطوير لي�صبح التح ّول
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي رك �ي ��زة �أ��س��ا��س�ي��ة يف امل���س�يرة
التنموية واالقت�صادية.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة جنحت يف حتويل كل
�أعمالها �إىل �إلكرتونية منذ فرباير ،2020
م��ن خ�لال حتويل جميع �أن ��واع املحتوى
املتداول �إىل �إلكرتوين بالكامل ،ما �ساهم
يف رف��ع م�ستويات الأع�م��ال وزي��ادة كفاءة
الأداء الت�شغيلي وتوثيق �إج��راءات العمل
داخل الوزارة.
الدعيج :الفوز ُيؤكد

مهارات وقدرات

موظفي "البترول

الوطنية" الكبيرة
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احل�ضور خالل حفل توزيع اجلوائز

نمر الصباح" :النفط"

تشجع تسهيل األعمال

ُم�سلح ب�أحدث الو�سائل التكنولوجية لإدارة
من�ش�آت النفط والغاز عرب الذكاء اال�صطناعي.

فريق الشركة
ضم مجموعة من

احلو�سبة ال�سحابية
المهندسين بدائرة
ودمج التكنولوجيا الرقمية من جانبه� ،أك��د وكيل وزارة النفط ال�شيخ د.
تقنية المعلومات
منر فهد املالك ال�صباح �أن الوزارة تدع ُم جميع
بجميع المجاالت
املُبادرات التكنولوجية التي من �ش�أنها ت�شجيع
االبتكار وت�سهيل الأعمال ودمج التكنولوجيا قيمة ُم�ضافة منه وب�أقل تكلفة مالية ف�ض ًال عن
�أحدث من�صة تقنية
من ناحيته� ،أكد الدعيج عقب ت�س ّلم اجلائزة الرقمية يف جميع جماالت ال�صناعة النفطية ،يف حت�سني وتعزيز �أداء العمليات.
�أن هذا الفوز ُيدلل على مهارات موظفي �رشكة وقت بات التح ّول الرقمي الذكي بوابة التغيري
ا�سرتاتيجية طموحة
ال�ب�ترول الوطنية الكويتية ال��ذي��ن تناف�سوا
احلقيقي لقطاع النفط والغاز ،لتحقيق �أق�صى من ناحيته� ،أ��ش��ار الوكيل املُ�ساعد لل�ش�ؤون
ع�ل��ى حت��دي��ات قدمتها ��شرك��ة "�شلمربجر"
الفنية يف وزارة النفط خالد وليد ال��دي�ين �إىل
على �أحدث من�صة تقنية لها لإنرتنت الأ�شياء
الك�شف عن الفائزين
�أن وزارة النفط و�ضعت ا�سرتاتيجية طموحة
ال�صناعي ،وا�ستخدام لغة الربجمة الأحدث
�أُطلقت جائزة التح ّول الرقمي يف  28مار�س
للتح ّول الرقمي متا�شي ًا مع ر�ؤية "كويت جديدة
مب�شاركة
عاملي ًا للذكاء اال�صطناعي "بايثون"ُ ،
 2021بالتعاون مع �رشكة "�شلمربجري"
 ،"2035وقد جنحت خالل العامني املا�ضيني
 140م �� �ش�ترك � ًا و 45ف��ري �ق � ًا م ��ن م��وظ�ف��ي
العاملية العاملة يف جم��ال خ��دم��ات حقول
ومنذ تد�شني خطة التح ّول الرقمي خالل �شهر
النفط.
ال�رشكات النفطية� ،إ�ضافة �إىل الأكادمييني
فرباير  2020يف حتقيق قفزات نوعية بالتح ّول
و ّمت الك�شف عن الفائزين امل�شاركني من
وطلبة اجلامعة.
خمتلف اجلهات على موقع وزارة النفط
ن�ح��و اخل��دم��ات ال��ذك �ي��ة ،وب��ات��ت م��ن اجل�ه��ات
وعرب عن �سعادته مب�شاركة علي البخ�شي من
يف
)
الإل �ك�تروين (www.moo.gov.kw
احلكومية القليلة ال�س َّباقة وال��رائ��دة يف طرح
دائ��رة تقنية املعلومات ،وح�سني خور�شيد
الأول من نوفمرب .2021
اخلدمات الإلكرتونية اجلديدة ،بهدف تعزيز
من دائ��رة البحث والتكنولوجيا ،يف حتكيم
وتُع ّد اجلائزة ُمناف�سة فريدة لتطوير حلول
ك�ف��اءة اخل��دم��ات املُقدمة واالرت �ق��اء بجودتها
هذه اجلائزة التي تُعترب مفخرة للكويت يف
م ُبتكرة للتح ّول الرقمي لتحديات �صناعة
وحتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد مبا يرتقي
النفط والغاز يف الكويت.
ا�ستخدام علوم �صناعة النفط لتعزيز القيمة
امل�ضافة ،وه��و م��ا ي��ؤك��د �أن اجليل اجلديد
بثقة املتعاملني.
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"البرتول الوطنية" تعتمد تقنيات ذكية تعزز كفاءة اخلدمات التي تقدمها

التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية� ،إ�ضافة �إىل
الفريق بذل جهوداً
الأك��ادمي�ي�ين والطلبة من خمتلف اجلامعات،
التي ُتقدمها الشركة
كبيرة على مدار
الفت ًا �إىل �أن امل�شاريع املُقدمة �إىل اجلائزة على
مدار الأ�شهر املا�ضية تُعترب مفخرة للكويت يف
وتحقيق االستخدام
أشهر وتنافس مع
ا�ستخدام علوم �صناعة النفط وتعزيز القيمة
األمثل للموارد
جهات متعددة
امل�ضافة ،كما ت�ؤكد �أن اجليل اجلديد م�سلح
ً ب ��أح��دث التكنولوجيا لإدارة من�ش�آت النفط
و�أكد �أن اجلائزة يف ن�سختها الأوىل باتت حدثا
خالد الأح�م��د ال�صباح� ،أن �إدارة العالقات
والغاز عرب الذكاء اال�صطناعي.
العامة والإع�لام قامت بجهود كبرية لتنظيم
ا�ستثنائي ًا بالقطاع النفطي ،و�شهدت ُم�شاركات
جهود كبرية
اجلائزة بالتن�سيق مع �رشكاء النجاح لعدة
ك �ب�يرة م ��ن خم�ت�ل��ف ال�ت�خ���ص���ص��ات ،ف��ال�ي��وم
نتحدث عن م�شاركة فئات كثرية وم�شرتكني ب ��دوره ��ا� ،أك � ��دت م ��دي ��رة ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة �أ�شهر ،وذل��ك منذ بداية التجهيز والإط�لاق
وف��رق م��ن وزارة النفط وال���شرك��ات النفطية والإع �ل�ام يف وزارة النفط ال�شيخة متا�رض يف �شهر م��ار���س امل��ا� �ض��ي ،م� ��رور ًا بت�شكيل
ف��رق العمل واللجان امل ُ�رشفة على اجلائزة
وجلنة التحكيم ،و�صو ًال �إىل ترتيبات احلفل
تعزيز االبتكار
اخلتامي.
وتعترب اجل��ائ��زة م ��ؤ��شر ًا �إي�ج��اب�ي� ًا لرفع
حر�صت وزارة النفط عند التفكري يف �إطالق
و�أ�شارت �إىل �أن حفل توزيع اجلوائز ُيعترب
م���س�ت��وي��ات الأداء وال �ت �م �ي��ز يف ال�ق�ط��اع
اجلائزة على �أن ت ّوفر فر�ص وظيفية لل�شباب
ً
ت�ت��وي�ج�ا لأن���ش�ط��ة اجل��ائ��زة ال�ت��ي جن�ح��ت يف
النفطي ،والتوجه نحو ا�ستخدام التقنيات
الكويتي للعمل يف القطاع النفطي ،ف�ض ًال
حت�ق�ي��ق �أه ��داف �ه ��ا ،ال��س�ي�م��ا غ��ر���س ال�ت�ح� ّول
احلديثة يف ال�صناعة النفطية ،وت�ستهدف
عن �إك�ساب مهارات فنية جديدة لكوادرها
�إن���ش��اء برنامج نفطي رقمي متط ّور تتم
ال�ب���شري��ة ،وت��وف�ير ق ��درات تقنية ُمتقدمة
الرقمي والتكنولوجي يف ال�ك��وادر النفطية
العمليات
كل
ومتابعة
لتنفيذ
منه
اال�ستفادة
عرب الذكاء اال�صطناعي و�إن�ترن��ت الأ�شياء
ال�شابة ،والعمل على �صناعة �أج�ي��ال ق��ادرة
ال�ن�ف�ط�ي��ة ع�بر ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،مما
وغريها من التكنولوجيا احلديثة التي تعمل
ع�ل��ى ق �ي��ادة ال�ق�ط��اع النفطي وخ��دم��ة بلدنا
ُي�ساعد على تعلّم مهارات رقمية جديدة يف
على حت � ّول �شامل لكل العمليات احلياتية
احلبيب الكويت.
تعزيز كفاءة الخدمات

�إىل املنظومة الرقمية دون حواجز مادية �أو
زمنية �أو مكانية.

ال�صناعة النفطية.
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الوقود
البيئي
دائرة إدارة المخاطر...

أدوار ُمهمة لتحديد مخاطر
"الوقود البيئي"
تعترب املخاطر جزء ًا ال يتجز�أ من �أعمال ال�شركات ب�شكل عام ،والعاملة يف جمال النفط
والغاز على وجه اخل�صو�ص.
ومن هذا املنطلق تتعامل "البرتول الوطنية" مع هذه املخاطر ب�صورة احرتافية عرب
تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية واملمار�سات املثلى يف �إدارة املخاطر.
و ُتع ّد �إدارة املخاطر عملية ُمتكاملة يتم من خاللها تخطيط وتنظيم وقيادة والتحكم يف
�أن�شطة ال�شركة ب�شكل �أكرث فاعلية ،بهدف التقليل من ت�أثريات �أي خماطر قد تتعر�ض لها.
جملة "الوطنية" التقت مديرة دائرة �إدارة املخاطر خالده بندر ،للتعرف على اجلهود التي
بذلتها الدائرة خالل عمليات تنفيذ م�شروع الوقود البيئي ،وكان احلوار التايل:
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بندرُ :معالجة

وتخفيض % 96

من مخاطر "الوقود

البيئي" بعد تشغيله

خالده بندر

• م��ا ال ��دور ال��ذي قامت ب��ه ال��دائ��رة م��ن �أج��ل
جناح م�رشوع الوقود البيئي؟

منذ اتخاذ ال�شركة قرار البدء بتنفيذ امل�شروع،
قامت الدائرة ب�أدوار فعّالة ومتميزة يف هذا
ال�ش�أن ،على ر�أ�سها املُ�ساعدة يف حتديد املخاطر
الظاهرة واخلفية التي ت�ؤثر على هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي ،حيث عقدت العديد من ور�ش
العمل لتعريف املخاطر املُتعلقة بجاهزية
ال�شركة لتنفيذ العمليات ،والتن�سيق مع الأطراف
ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل مراجعة املخاطر
املُتعلقة بامل�شروع ب�شكل دوري �أثناء عمليات
التنفيذ ،والعمل ب�شكل حثيث للحد من �آثارها
املحتملة على ال�شركة وامل�شروع يف نف�س الوقت.
كما قامت الدائرة بالتن�سيق مع دائرة
م�شروع الوقود البيئي بخ�صو�ص املخاطر
اال�سرتاتيجية ،وخماطر تنفيذ امل�شروع
اخلا�صة باملقاولني ،ومدي ت�أثريها على �أهداف

"البترول الوطنية"
تتعامل مع المخاطر
باحترافية عبر تطبيق
أفضل المعايير العالمية

خماطر امل�شاريع تنتج عن ت�أخر احل�صول على املوافقات الالزمة لعمليات التنفيذ

ال�شركة اال�سرتاتيجية ،والتن�سيق لو�ضع
طرق املُعاجلة املنا�سبة ومقايي�س التحكم
املالئمة للحد من الت�أثريات ال�سلبية لهذه
املخاطر �أو من احتمالية حدوثها ،بالإ�ضافة �إىل
االجتماعات التن�سيقية واملُتابعة مع الإدارة
العليا وجمل�س الإدارة حتى ّ
مت ا�ستكمال تنفيذ
امل�شروع وت�شغيل جميع وحداته بنجاح.

• ما �أبرز �إجنازات الدائرة يف امل�رشوع؟

ُتعترب خماطر م�شروع الوقود البيئي كغريها
من املخاطر التي تواجه �أي م�شروع يتم تنفيذه،
ولكن نظر ًا ل�ضخامة حجم امل�شروع فقد ّ
مت
منذ البداية تعريف جميع خماطره املُحتملة
وت�صنيفها وترتيبها ،وحر�صت �إدارة ال�شركة
على ُمعاجلتها يف حينها ،حيث ّ
متت ُمعاجلة
املخاطر املُحتملة التي تتعلق ب�أي ت�أخري يف تنفيذ
العمليات بامل�شروع ،ومنها على �سبيل املثال.
 خماطر حمتملة تتعلق بت�أخر دخول العددالهائل من العمالة ب�سبب عدم توفر بوابات
قائمة ال�ستيعاب دخولهم ،عالوة على التدقيق
والتفتي�ش الأمني املُطبق يف مواقع امل�صايف.
 خماطر القيود اللوج�ستية املرورية (خارجاملوقع ويف املوقع) ب�سبب احلجم الكبري
حلركة املرور من ُمعدات وعمالة ،مما ُي�شكل
خطر ًا على تنفيذ امل�شروع.

 خماطر ُمتملة تتعلق بعدم وفاء بع�ضالأطراف (املقاولون  -املوردون) بالتزاماتهم
جتاه امل�شروع ،مثل �شروط الت�سليم ،وتقدمي
اخلدمات واملوارد ،مما ي�ؤدي �إىل ت�أخريات يف
خطط امل�شروع املُجدولة وجتاوز امليزانية
املر�صودة ،والت�أخري يف تاريخ ت�شغيل
الوحدات ،وح�صول غرامات.
وقد حر�صت الدائرة ،عن طريق ق�سم الت�أمني
التابع لها ،على توفري برنامج ت�أميني منف�صل
وخا�ص بامل�شروع باعتباره من امل�شاريع
العمالقة لل�شركة ،وتكمن �صعوبة �إجنازه يف
�أنه يتم تنفيذه داخل حدود م�صفاتي ميناء
عبداهلل والأحمدي يف ظل وجود وحدات قائمة
تعمل ،لذلك ّ
مت عمل وثيقة ت�أمني خا�صة له
ب�شروط ت�أمينية �إ�ضافية ،مع االلتزام بت�أمني
جميع املخاطر ب�أف�ضل ال�شروط و�أقل الأ�سعار،
من �أجل ت�أمني جميع خماطر الإن�شاءات،
وت�أمني امل�س�ؤوليات ،و�أي�ضاً ت�أمني ال�شحن،
إدارة المخاطر عملية
ُمتكاملة تخطط وتنظم

التحكم في أنشطة
الشركة بفاعلية
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توفري برنامج ت�أميني خا�ص مب�رشوع الوقود البيئي باعتباره من امل�شاريع العمالقة لل�رشكة

ورش عمل متعددة
لتعريف مخاطر
جاهزية الشركة لتنفيذ
عمليات المشروع

وت�شغيل وحداته ب�شكل كامل ،قام فريق
الت�أمني بالعمل مع فريق امل�شروع وفرق
امل�صايف على حتويل ت�أمني الوحدات التي
ّ
مت ت�شغيلها من الت�أمني الإن�شائي �إىل الت�أمني
الت�شغيلي لكل وحدة عاملة ونقلها �إىل وثيقة
الت�أمني الت�شغيلي بنجاح ،ل�ضمان تغطية
خماطر الوحدات العاملة.

وتغطية امل�شروع ت�أمينياً �ضد جميع املخاطر • ما ن�سبة املخاطر التي متكنت الإدارة من
منذ بدء تنفيذ العمليات وحتى ت�شغيل ُمعاجلتها بال�رشكة؟ ويف امل�رشوع؟

الوحدات ب�شكل كامل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ّ
مت توفري وثائق ت�أمينية �إ�ضافية
ت�ضمن تغطية خماطر النقل على جميع امل�شرتيات
واملُعدات و�أجزاء الوحدات املُراد نقلها من
امل�صانع يف بلد املن�ش�أ �إىل موقع امل�شروع ،مع
ت�أمني �أي خماطر تتعلق بطرف ثالث ،مثل الآتي:

 وثيقة الت�أمني البحري اخلا�صة ب�شحن موادامل�شروع وامل�شرتيات من امل�صنع يف بلد املن�ش�أ
حتى و�صولها �إىل موقع امل�شروع� ،سواء عن
طريق اجلو �أو البحر.
 وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية جتاه �أيطرف ثالث.
كما حر�صت الدائرة على التزام مقاويل
امل�شروع بتقدمي وثائق الت�أمني املُطلوبة.
وعندما ّ
مت ا�ستكمال واالنتهاء من امل�شروع
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تنسيق مع دائرة "الوقود
البيئي" لتحديد المخاطر

االستراتيجية وتأثيرها
على أهداف الشركة
املمكن �أن ُتعيق حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.
ومنذ البداية ّ
مت التعامل مع املخاطر اخلا�صة
مب�شروع الوقود البيئي و ُمعاجلة �أغلبها� ،أما
بالن�سبة ملخاطر تنفيذ امل�شروع و�إن�شائه ،فقد
كانت حتت ُمتابعة و�إدارة دائرة امل�شروع
بالتعاون مع املقاولني.
ويجب التنويه هنا �إىل �أن �أعداد ون�سب وطبيعة
املخاطر املُحتملة ُمتغرية ولي�ست ثابتة،
وتعتمد ب�شكل كبري على عدة عوامل ،منها:
طبيعة عمل ال�شركة ،و�أهدافها اال�سرتاتيجية،
وم�صادرها ،والتحديات التي تواجهها ،وثقافة
املخاطر ،والبيئة الداخلية املحيطة ،ومدى
الوعي باملتغريات امل�ستقبلية وغريها.

طبيعة عمل امل�صايف �أنها حتتوي على عمليات
تت�ضمن خماطر عديدة ومتنوعة و ُمتدرجة
اخلطورة ،وقد متكنت �إدارة املخاطر
وبامل�شاركة مع دوائر ال�شركة من خالل
االجتماعات وور�ش العمل املُتعددة من تعريف
وتقييم املخاطر املُحتملة لل�شركة يف �سجل
خا�ص للمخاطر ،و ّ
مت و�ضع خطط ُمعاجلة
وحتكم وتدابري وقائية للق�ضاء على هذه
املخاطر �أو تقليل احتمالية حدوثها و�أ�ضرارها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املخاطر مل حتدث،
و�إمنا هي ُمتملة احلدوث ،ومن املمكن �أن
ت�ؤثر �سلباً على الأ�شخا�ص يف ال�شركة �أو
ممتلكاتها �أو البيئة املحيطة بها ،حيث �إنها • هل �ستتغري ن�سب وطبيعة املخاطر بعد �إجناز
ا�ستطالعات لأحداث ُم�ستقبلية من املمكن �أن وت�شغيل امل�رشوع؟
ُ
حتدث �أوال ،ولكن لها احتمالية حدوث ،و�إن بالطبع تغريت طبيعة ون�سبة املخاطر املحتملة
وقعت ف�إنها قد تت�سبب يف �أ�ضرار لل�شركة ،ومن بعد �إجناز وت�شغيل امل�شروع واختفى �أغلبها،

وثائق ت�أمني �إ�ضافية ت�ضمن تغطية خماطر النقل للم�شرتيات واملُعدات والوحدات

يف حني �سيتحول جزء ب�سيط منها �إىل خماطر
ت�شغيلية تابعة لدوائر م�صفاتي ميناء عبداهلل
والأحمدي ،حيث بعد ا�ستكمال العمليات حت ّولت
امل��خ��اط��ر م��ن فئة خم��اط��ر امل�شاريع �إىل فئة
املخاطر الت�شغيلية واملالية ،حيث ّ
متت ُمعاجلة
وتخفي�ض ما يقارب  % 96من خماطر امل�شروع،
وحالياً ال يوجد خطر مرتفع جد ًا حمتمل عليه.

• ما �أهم املخاطر التي تعمل الدائرة على تالفيها؟

الالزمة لتنفيذ امل�شاريع� ،أو ت�أخر يف �إجناز
وا�ستكمال امل�شاريع.
 -4خم��اط��ر الأع��م��ال وخم��اط��ر املحفظة :هي
الناجمة عن تغيريات غري متوقعة يف بيئة الأعمال
الداخلية واخلارجية ،مثل عدم القدرة على تنفيذ
ا�سرتاتيجيات ال�شركة ب�سبب تدخالت �سيا�سية،
�أو ب�سبب ا�ستحداث قوانني جديدة تعيق تنفيذ
خطط ال�شركة احلالية وامل�ستقبلية �أو حدوث
كوارث طبيعية تعيق ا�ستمرارية �أعمالها.
 -5خماطر �أ�صحاب امل�صلحة :هي خماطر
نا�شئة عن ال��ر�أي العام و�أ�صحاب امل�صلحة
وت�ؤثر على حتقيق الأه ��داف ،مثل املخاطر
املُتعلقة ب�سمعة ال�شركة.

املخاطر املُحتملة ،والتي ّ
مت تعريفها ت�شمل
 5فئات ،بنا ًء على تق�سيم عاملي معتمد من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وتتدرج حتت كل
منها فئات فرعية ،وهذه املخاطر هي:
 -1املخاطر الت�شغيلية :هي خماطر نا�شئة عن
ف�شل يف �إحدى املن�ش�آت ب�سبب عدم املالءمة �أو • ه��ل ّمت ت��وف�ير ال�غ�ط��اء ال�ت��أم�ي�ن��ي املنا�سب
ف�شل يف عمليات الت�شغيل ،مثل :خماطر ال�صحة للم�رشوع؟ وكيف �أث��ر ذلك على �إجمايل حجم
وال�سالمة والبيئة� ،أو خلل يف �إحدى املن�ش�آت ،الت�أمني لل�رشكة؟
�أو خلل ب�سبب قر�صنة الكمبيوترات و�شبكة نعمّ ،
مت توفري الغطاء الت�أميني املنا�سب
الإنرتنت ،وغريها من املخاطر املحتملة.
 -2خماطر ال�سوق واملخاطر املالية :تن�ش�أ
المعالجة
وضع طرق ُ
عن تقلبات يف �أ�سعار النفط اخلام وم�شتقاته
المناسبة ومقاييس
بال�سوق� ،أو تغري �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار
�صرف ال��ع��م�لات ،وال��ت��ي لها �أث��ر كبري على
التحكم المالئمة للحد
التدفق املايل لل�شركة.
من تأثيرات المخاطر
 -3خماطر امل�شاريع :تنتج عن ت�أخر املوافقات

للم�شروع ،وهو عبارة عن �شقني ،هما:
 -1وث��ائ��ق ت��أم�ين يتطلب م��ن م��ق��اويل التنفيذ
توفريها ،حيث يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن توفري
الت�أمينات ملوظفيه العاملني بامل�شروع ،وكذلك
ُمعداته و�آلياته التي ي�ستخدمها.
 -2م�س�ؤولية ال�شركة ،وت��ك��ون ع�بر توفري
الت�أمني على امل�شروع وامل�س�ؤوليات املُرتبطة
به ،بالإ�ضافة لت�أمني عملية �شحن امل��واد من
امل�صنع �إىل موقع امل�شروع.
ُ
ووفرت ال�شركة وثائق الت�أمني املتعلقة بت�أمني
ال�شحن البحري واجل��وي للم�شرتيات وامل��واد
اخلا�صة بامل�شروع وت�أمني جميع �أخطار املقاولني.
وق��د قامت ال�شركة بالتفاو�ض م��ع �شركات
الت�أمني املحلية والعاملية لتوفري التغطيات
الت�أمينية الالزمة ،وذلك ب�أف�ضل ال�شروط و�أقل
الأ�سعار املُتوافرة يف ال�سوقني املحلي والعاملي
وب�شكل منف�صل عن باقي م�شاريع ال�شركة،
وذلك ل�ضخامة حجم امل�شروع وبدون �أي ت�أثري
على وثائق الت�أمني اخلا�صة مب�شاريع ال�شركة
الأخرى ،والتي يتم ت�أمينها حتت وثيقة ت�أمني
جميع �أخطار املقاولني واخلا�صة مب�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وال�شركات التابعة.
وبنا ًء على ذلك ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املنت�سبة لل�شركة ،مم��ا �سمح لها مبوقف
تفاو�ضي قوي مع �شركات الت�أمني.
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فعاليات
بنسبة  % 50من خالل تقنيات مبتكرة

تخفيض زمن صيانة الخزانات
ا�ستكما ًال للحديث عن فعاليات "الهاكاثون" الذي نظمته �شركة البرتول الوطنية
الكويتية حتت عنوان "حتدي امل�صايف" ( ،)REF.THONتوا�صل جملة "الوطنية"
ن�شر �أوراق العمل التي ّ
متت مناق�شتها خالل الفعاليات.
وهدف "الهاكاثون" �إىل اال�ستفادة من مهارات املوظفني وقدراتهم الإبداعية يف حل
املُ�شكالت وتطوير احللول وحتديد املجاالت التي ميكن �إدخال التح�سينات عليها.
وقدمت �أوراق العمل جمموعة من احللول لعدد من امل�شاكل يف خمتلف الدوائر بامل�صايف
ترتبط بال�صيانة والتفتي�ش والت�آكل وغريها من النواحي الفنية ،بهدف تعزيز الكفاءة
وتخفي�ض الكلفة والوقت ،وكذلك تعزيز ال�سالمة وحماية من�ش�آت ال�شركة.

حلول مبتكرة
الن�صف ،ومهند�سة تن�سيق امل���ش��اري��ع ربى
وقد متكن "فريق �رشيفة" املُك َّون من :رئي�س ال�صالح ،ومهند�س تخطيط العمليات رب ّيع
ف��ري��ق تخطيط امل�شاريع �رشيفة ال�رسحان ،العجمي ،ومهند�س تفتي�ش راثينا �شيفاكومار،
ورئ�ي����س ف��ري��ق ال�صيانة (منطقة  )3ب�شار ومهند�س جدولة ال�صيانة بالنيبان �آالغابان،
16
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ازدياد الضغوط
على التخزين تطلب
خفض أوقات تنفيذ
عمليات الصيانة

من خالل ورقة عمل قدمها خالل الفعاليات من
و�ضع حلول مبتكرة و�إبداعية لتخفي�ض زمن
�صيانة اخلزانات.
و�أو� �ض��ح الفريق �أن جائحة ف�يرو���س كورونا

ت�س َّببت بانخفا�ض ح��اد يف الطلب على النفط،
ب�سبب �إغ�لاق بع�ض امل�صايف ،وهو ما ت�سبب يف
ازدي��اد ال�ضغوط على عمليات التخزين ،الأمر
ال ��ذي تطلب �إي �ج��اد ح�ل��ول لتخفي�ض الأوق ��ات
الالزمة لتنفيذ �صيانة اخلزانات ،من �أجل �ضمان
توفر هذه اخلزانات ال�رضورية لتخزين النفط.
لذلك �ش ّكلت ال�رشكة فريق ًا ُمتعدد التخ�ص�صات،
�ضم ممثلني ع��ن دوائ ��ر :التخطيط ال�شامل،
و�صيانة امل�صايف ،واخلدمات الفنية ،و�ضمان
اجل��ودة ،وعقد ع��دة اجتماعات عرب الإنرتنت
جرت خاللها مناق�شات �شاملة للو�ضع احلايل.
وخالل االجتماعات ،قام �أع�ضاء الفريق بتحليل
اجل� ��داول اخل��ا��ص��ة بتنفيذ ال�صيانة ملختلف
�أنواع اخلزانات لتحديد االختناقات  /الأعمال
الرئي�سية التي ت�ستغرق وقتًا طوي ًال ،وعليهّ ،مت
طرح عدة �أفكار لإيجاد حلول للحد من الأزمنة
الالزمة ل�صيانة اخلزانات.
تنفيذ سقالة
القفل الذاتي يقلل
وقت التوقف

لمدة  15يوم ًا

انخفاض الطلب
على النفط زاد
الضغوط على
عمليات التخزين

حلول
وبعد عدة جل�سات ع�صف ذهني ،وطرح العديد
من الأفكارّ ،مت اختيار عدد من احللول وو�ضعها
يف قائمة خمت�رصة كالتايل:
 -1نظام �صباغ متط ّور:
اخل��زان��ات املُخ�ص�صة لتخزين النفط اخلام/
زيت الوقود /النفط املتخلف ت�شكل ( % 20من
�إجمايل اخلزانات) ويتم تبطني قاعها واملنطقة
ال�سفلية منها ب�ألياف زجاجية.
وت�ستغرق عملية التبطني بالألياف الزجاجية
التقليدية حوايل  30يوم ًا للتطبيق ،و 28يوم ًا
للرتقيد واجلفاف.
وتوجد عوامل �أخرى عديدة ذات ت�أثري �أكرب على
�أي��ام �إج��راء ال�صيانة ،مثل الظروف املناخية /
ترتيب تفريغ �صهاريج التخزين.
وم ��ن خ�ل�ال التن�سيق م��ع ع ��دد م��ن م�ق��اويل
�صيانة اخل��زان��ات وم � � ّوردي الأ� �ص �ب��اغّ ،مت

اق�تراح نظام طالء واحد كبديل عن التبطني
ب��الأل�ي��اف الزجاجية ،مم��ا ُي�ساهم يف توفري
 30يوم ًا من الوقت.
ب�ع��د ذل ��ك ،مت ت �ق��دمي جميع �أوراق البيانات
والوثائق �إىل ق�سم التفتي�ش والت�آكل ملراجعتها،
واحل�صول على املوافقات الالزمة.
وب�ن��ا ًء على ذل��كّ ،مت ط��رح نظام ط�لاء الطبقة
ال��واح��دة البديل يف العطاء اجل��دي��د ،ل�ضمان
ا�ستمرارية التنفيذ.
� -2سقاالت ذاتية القفل:
ت�ت�ط�ل��ب ج�م�ي��ع اخل ��زان ��ات ��س�ق��ال��ة خ��ارج�ي��ة
وداخلية �شاملة لتنفيذ �أعمال الفح�ص /الإ�صالح
واال�ستبدال.
وبالنظر �إىل حجم ال�سقاالت ال�ضخم ،ف��إن
تركيبها ي�ستهلك الكثري من الوقت وامل��وارد،
�إذ يتم تركيب �أكرث من  30000مرت مكعب من
ال�سقاالت لكل خزان.
نظام السقاالت
المقترح يتميز
بالوزن الخفيف
المتطور
والتصميم
ّ
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الفريق مت ّكن من و�ضع حلول مبتكرة و�إبداعية لتخفي�ض زمن عملية �صيانة اخلزانات

ويتم حالي ًا ا�ستخدام �سقاالت من النوع املعتاد
(.)Cup Lock
وي�ت�م�ي��ز ن �ظ��ام ال �� �س �ق��االت امل �ق�ترح ب��ال��وزن
اخلفيف والت�صميم املتط ّور والإقفال ذاتي ًا،
وهو ما ُي�ساهم يف تقليل وقت تركيب ال�سقاالت
بن�سبة  ،% 40ن �ظ��ر ًا لتخفي�ض ا�ستخدام
الأدوات و�إل�غ��اء الأخ�ط��اء الب�رشية امل ُحتملة
�أثناء عمليات الرتكيب.
ويف وقت الحق ،وافقت جلنة ت�أهيل املقاولني
يف "البرتول الوطنية" على مقاول ال�سقاالت
ذاتية الإغ�ل�اق ،مما مهد الطريق ال�ستخدام
هذه الطريقة.
 -3زي��ادة الفا�صل الزمني بني فحو�صات
اخلزان:
النتيجة والتنفيذ
عند االنتهاء من �أع�م��ال التفتي�ش وال�صيانة
يف �سياق التحديد والتنفيذ� ،سعى الفريق جاه ًدا
الكاملني ،يتم �إ�صدار �شهادة اعتماد ل�صهاريج
للت�أكد من �أن احللول املطروحة حتقق الآتي:
 تعطي نتيجة �إيجابية �رسيعة بطبيعتها،وقابلة للتنفيذ ب�شكل فوري.
تطبيق نظام الطالء
 قد خ�ضعت لالختبار والتنفيذ. قد مت حتديد وو�ضع تقنيات تنفيذها.المتقدم يخفض
 ت ��ؤدي �إىل تخفي�ض وق��ت توقف اخلزاناتوقت التوقف
ب�رسعة مع �ضمان �سالمة وتكامل الأ�صول.
لمدة  30يوم ًا
وميكن تلخي�ص النتيجة الإجمالية للأفكار التي
التخزين مل��دة �أق�صاها � 10سنوات� ،إال �أن
الإر�� �ش ��ادات اخل��ا��ص��ة ب���إج ��راءات و�سيا�سة
الفح�ص والت�آكل ( )IC-02ت�سمح بزيادة
ال�ف�ترات الفا�صلة بني فحو�صات اخلزانات
ملدة �أق�صاها  15عام ًا.
وت��ؤدي زي��ادة الفا�صل الزمني �إىل تخفي�ض
وقت التعطُّ ل ال�سنوي ،وبالتايل زيادة توافر
اخلزانات من �أجل ا�ستخدامها لتلبية طلبات
التخزين.
وق��د قبلت دائ ��رة التفتي�ش وال�ت��آك��ل مراجعة
عملية منح ال�شهادة كال على حدة ،و ّمت اعتماد
�أح��د اخل��زان��ات املُكتملة املُخ�ص�صة لتخزين
وقود ال�سيارات ملدة  15عام ًا.
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اقرتحتها اللجنة كالتايل:
• يبلغ متو�سط �أيام التوقف املُرتبطة ب�صيانة
اخلزانات يف الوقت احل��ايل  280يوم ًا لدورة
�صيانة مدتها � 10سنوات.
• � �س �ي ��ؤدي تنفيذ �سقالة ال�ق�ف��ل ال��ذات��ي �إىل
تخفي�ض وقت التوقف ملدة  15يوم ًا.
• ��س�ي��ؤدي تطبيق ن�ظ��ام ال �ط�لاء امل�ت�ق��دم �إىل
تخفي�ض وقت التوقف ملدة  30يوم ًا.
• من خالل تطبيق النظام املمتد ملدة  15عام ًا
بني فح�ص اخلزانات ،يتم تخفي�ض متو�سط
�أي��ام التوقف �سنوي ًا من  28يوم ًا �إىل 18
يوم ًا.
• يف حالة تنفيذ احللول الثالثة مع ًا ،تنخف�ض
�أي��ام التوقف بن�سبة  ،% 50وبالتايل ي�صبح
الهدف املحدد قاب ًال للتحقيق.

الشركة شكّ لت فريق ًا
لتحليل جداول تنفيذ
صيانة الخزانات
وتحديد االختناقات

االستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة

استخدام الروبوتات
لفحص الخزانات

متتلك م�صفاة ميناء عبد اهلل �أكرث من مائتي خزان ،مبا فيها اخلزانات املوجودة
يف م�صفاة ال�شعيبة حتت �إدارتها.
وت�ستخدم ه��ذه اخل��زان��ات لأغ��را���ض ُم��ت��ع��ددة ،منها تخزين م��واد احلقن
الكيميائية� ،أو تخزين النفط اخلام واملنتجات البرتولية ،وتتنوع �أحجامها� ،إذ
ترتاوح �أقطارها بني  8و  260قدماً ،وفيها خزانات ذات �أ�سطح عائمة �أو ثابتة.

ويحتاج اخلزان عموم ًا �إىل �سنة تقريب ًا لإجراء
عمر ت�شغيلي
ويبلغ متو�سط العمر الت�شغيلي للخزان  10عمليات التفتي�ش وال�صيانة ،ورمبا �أكرث �أو �أقل،
�سنوات ،وبعدها يخ�ضع للتفتي�ش وال�صيانة ب�ن��ا ًء على طبيعة ا�ستخدام اخل ��زان وحجمه،
ليعود جاهز ًا للخدمة لفرتة متتد لـ �10سنوات وخالل هذه الفرتة يخرج اخلزان من اخلدمة.
�أخرى.
وت�ؤثر هذه العملية على �سعة التخزين الإجمالية

إدارة "البترول

الوطنية" تتميز

بالريادة في إيجاد
فرص التحسين والنمو

للم�صفاة�� ،س��واء ملنتج م�ع�ين� ،أو للمنتجات
ب�شكل عام.
و ُي�سبب االنخفا�ض يف ال�سعة التخزينية تداعيات
مبا�رشة على جممل العمليات يف �صناعة النفط،
�سواء يف �إنتاج النفط اخلام �أو �أعمال التكرير،
19

�إذ قد ت�ضطر الوحدات الإنتاجية �إىل تخفي�ض
�إنتاجها ،ما قد ي�ؤدي �إىل ت�رضر امل�صايف يف تلبية
طلب عمالئها من املنتجات ،وكل ذلك ي�ؤثر على
الربحية الإجمالية لل�رشكة والدولة.
طرق مبتكرة
وبالنظر �إىل الديناميكيات متزايدة التعقيد
يف ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ ��از ،وارت �ف ��اع ال �ق��درات
التناف�سية على امل�ستوى العاملي ،فقد �أ�صبح
من ال�رضوري على م�صايف النفط احلد من هذا
التوقف املُكلف مالي ًا.
وم��ع متيز �إدارة �رشكة ال �ب�ترول الوطنية
الكويتية بالريادة يف �إيجاد فر�ص التح�سني
وال�ن�م��و ،وك �ج��زء م��ن م�ه��ام ف��ري��ق االبتكار
بقيادة الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،فقد ّمت
�إ�سناد هذا التحدي ،املتمثل يف �إيجاد طريقة
مبتكرة لتقليل الوقت الالزم لإج��راء �صيانة
عقد أكثر من 5
ورش عمل مفصلة
خالل شهري فبراير

ومارس 2021
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الفريق اتبع منهجية
موضوعية في تحليل
جميع العمليات المرتبطة
بصيانة الخزانات

اخل ��زان ��ات يف �إط � ��ار ال���ص�ي��ان��ة والتفتي�ش
�إىل "ف ��ري ��ق � �ص��ال��ح" م ��ن خ �ل�ال ف�ع��ال�ي��ات
"الهاكاثون" ،ال ��ذي نظمته ال���شرك��ة حتت
عنوان "حتدي امل�صايف" (.)REF.THON
وي �ت �ك��ون ف��ري��ق ��ص��ال��ح م ��ن :رئ�ي����س فريق
عمليات ميناء عبد اهلل (املنطقة  )6واخلبري
يف العمليات الت�شغيلية يف حظرية اخلزانات
� �ص��ال��ح ال�����ش��م ��ري ،و�أع� ��� �ض ��اء ُم �ت �ع��ددي
التخ�ص�صات م��ن جميع امل �ج��االت املعنية،
بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف
قطاع النفط والغاز يف الكويت.
عمل جماعي
وق��د عقد الفريق �أك�ثر م��ن خم�س ور���ش عمل
مف�صلة خالل �شهري فرباير ومار�س ،2021
و�سط جائحة ك��ورون��ا ،وذل��ك على ال��رغ��م من
ان�شغال �أع�ضاء الفريق ب�أعباء عمل فردية يف

�أماكن عملهم ب�سبب االنح�سار يف قدرة العمل
جلميع ال�رشكات.
واتبع الفريق منهجية مو�ضوعية يف حتليل
جميع العمليات الفرعية املرتبطة ب�صيانة
اخل��زان��ات ،وو�صل �إىل �أه��م الأن�شطة التي
ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال يف ال�صيانة والتفتي�ش،
حيث ات�ضح �أن الإ�صالحات امليكانيكية هي
الأكرث ا�ستهالك ًا للوقت ،يف حني جاء فح�ص
ق ��اع اخل � ��زان م ��ن خ�ل�ال ت�ق�ن�ي��ات الفح�ص
اليدوي التقليدية يف املرتبة الثانية.
وع� � �ل � ��ى ال� � ��رغ� � ��م م� � ��ن �أن الإ�� � �ص �ل��اح � ��ات
امليكانيكيةت�ستهلك �أك �ب�ر وق ��ت يف عمليات
ال�صيانة والتفتي�ش لتنفيذها� ،إال �أن تقليل
الوقت الذي ت�ستغرقه هذه الأن�شطة لي�س ممكن ًا
لأنها يف الأ�سا�س وظائف يدوية ،كما �أن �رسعة
التنفيذ تعتمد على املهارة.
اإلصالحات الميكانيكية
األكثر استهالك ًا للوقت
وفحص قاع الخزان
في المرتبة الثانية

تقنية الروبوتات يف فح�ص اخلزانات لها �سجل ممتاز يف م�ستويات ال�سالمة بالبالد التي طبقتها

قاع اخلزان ،ولأن هذه التقنية قدمية جد ًا ،فقد
كان هناك �إمكانيات وا�سعة البتكار حلول تقلل
الوقت ال�لازم لفح�ص قاع اخل��زان ا�ستناد ًا �إىل
التطورات التكنولوجية احلديثة ،وهو ما ات�ضح
فور ًا من خالل ور�شات العمل.
ولذلك ،قرر الفريق �أن تقليل الوقت امل�ستغرق
لفح�ص ق��اع اخل ��زان �سيكون الطريقة الأك�ثر
ف��اع�ل�ي��ة لتقليل ال��وق��ت امل ُ���س�ت�غ��رق يف �صيانة
اخلزانات مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وهذا ما اعتربه
الفريق التحدي الذي ينبغي مواجهته.

 -1مل ُي�ط�ب��ق ه ��ذا احل ��ل ��س��اب�ق� ًا يف "البرتول
الوطنية".
 -2يت�ضمن هذا احلل ،كغريه من االبتكارات،
تع ّلم تقنيات ج��دي��دة و�إدخ� ��ال ت�ع��دي�لات على
الأنظمة املوجودة حالي ًا.
 -3ي�شتمل على جم��االت وا�سعة لالبتكار يف
تعديل الروبوتات لتتوافق مع هذا التطبيق.
� -4سبق و�أن ّمت ا��س�ت�خ��دام ال��روب��وت��ات يف
الكويت من قبل �رشكة" �إيكويت" ،التي جنحت
يف تطوير حل وروبوت ُم�ص�ص ومتوافق مع
�أعمالها ،وكانت �أي�ض ًا �سخية يف تقدمي دعمها
وخربتها لـ"البرتول الوطنية" لتطوير هذا احلل
على خ��زان��ات م�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،ولديهم
خ�براء م�ستعدون لتقدمي املُ�ساعدة والتوجيه
لل�رشكة بخ�صو�ص هذه الطريقة املبتكرة.

وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،توجد �صعوبات �أخ��رى،
مثل:
 من ال�صعب زيادة �أع��داد العمالة �أو املعداتلتنفيذ الإ� �ص�لاح��ات امليكانيكية ب�سبب قيود
امل�ساحة ويف نف�س ال��وق��ت ل�لال�ت��زام بتطبيق
�إجراءات ال�سالمة.
 ال ت�ت��وف��ر ح��ال �ي � ًا و� �س��ائ��ل �أخ� ��رى مبتكرةوتقنيات بديلة و�أ��سرع لتقليل الوقت املطلوب
لعملية الإ�صالحات.
وب�ن��ا ًء على ه��ذه املعطيات ،مل تتم مناق�شة
خيار تقليل الوقت الالزم لعملية الإ�صالحات
اختيار احلل
امليكانيكية ،و ّمت التوجه نحو الن�شاط الثاين
الأك�ثر ا�ستهالك ًا للوقت ،وهو فح�ص قاع وب �ع��د ع�ق��د ع ��دة ج�ل���س��ات وت��ب ��ادل ال �ع��دي��د من
الر�سائل وامل�ك��امل��ات ،تو�صل الفريق �إىل اتباع
اخلزان.
تقنيات حم��ددة ج�ي��د ًا ال�ستنباط احل�ل��ول ،مثل:
تقنيات حديثة
توليد الأفكار ،و�أدوات الإبداع ،وجتميع الأفكار،
ً
�سهولة التطبيق
ت�ستخدم ح��ال�ي�ا تقنيات الك�شف ع��ن ت�رسب وال�ع���ص��ف ال � ��ذه� � �ن � ��ي(، ).S.C.A.M.P.E.R
التدفق املغناطي�سي( )MFLلفح�ص الت�آكل يف وغريها من الو�سائل التقليدية وغري التقليدية ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �إدخ � ��ال ال��روب��وت��ات يف
لإخراج و�صقل الأفكار واحللول املبتكرة.
تقليل وقت فحص
ال يمكن خفض وقت
ث � ّم ��ص� ّوت الفريق على ك��ل فكرة م��ع �إعطاء
م �ب�ررات ل �ه��ا� ،إىل �أن ّمت االت��ف ��اق ع�ل��ى �أن
قاع الخزان األكثر
اإلصالحات الميكانيكية
ا�ستخدام ال��روب��وت��ات لفح�ص اخل��زان��ات يف
فاعلية لتخفيض
ألنها وظائف يدوية
م�صفاة ميناء عبداهلل حل مبتكر حق ًا ،للعديد
وقت صيانة الخزانات
تعتمد على المهارة
من الأ�سباب ،منها:
21

يتم ّيز ا�ستخدام الفح�ص الآيل للخزانات بتخفي�ض الوقت امل�ستغرق يف الدخول للأماكن املغلقة

فحص الخزانات عبر
الروبوتات يتضمن
تعلّم تقنيات جديدة
وتعديل األنظمة

��ص�ه��اري��ج ال�ت�خ��زي��ن ق��د ي�ك��ون ف�ك��رة ج��دي��دة
للكثريين� ،إال �أن ا�ستخدام ه��ذه التقنية الآن
ميتد لأكرث من عقد من الزمن ،ولها �سجل ممتاز
يف م�ستويات ال�سالمة يف البالد التي طبقتها.
وقد حققت �رشكة "�إيكويت" جناح ًا ملحوظ ًا يف
ا�ستخدام الروبوتات يف عمليات الفح�ص.
وم��ع ان �ط�لاق "الهاكاثون" ت��وا��ص��ل الفريق
بالفعل م��ع العديد م��ن م ��زودي اخل��دم��ة ذوي
اخل�ب�رة يف ت�ق��دمي ح��ل مم��اث��ل يف جميع �أن�ح��اء
العامل ،وات�ضح �أن احل��ل عملي للغاية ولي�س
نظري ًا على الإطالق.
مزايا
ت�ستخدم تقنية الك�شف ع��ن ت���سرب التدفق
املغناطي�سي ( )MFLلفح�ص قاع اخلزان ،وقد
ي�ستغرق ه��ذا العمل ال�ي��دوي حتى  75يوم ًا،
اعتماد ًا على حجم اخلزان.
22
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ويتميز ا�ستخدام الفح�ص الآيل بـالتايل:
 الق�ضاء على /تخفي�ض الوقت امل�ستغرق يفمع العديد من مزودي
الدخول �إىل الأماكن املُغلقة ،نظر ًا ال�ستخدام
الروبوت بد ًال من الإن�سان.
الخدمة للتأكد من
 تخفي�ض خماطر ال�سالمة.أن الحل عملي
 تخفي�ض الوقت وتكلفة التنظيف و�إط�لاقالغازات.
ُ
 ال يحتاج لتجهيز �سطح اخل��زان ،مما يوفر املغلقة وامل�ح���ص��ورة ،ف ��إن ه��ذا احل��ل املبتكر�سيقلل بل يلغي �إمكانية تعر�ض الب�رش للمخاطر
وقتا ي�صل حتى  30يوم ًا.
 اجل �ه��از حم �م��ول وح�ج�م��ه �أ� �ص �غ��ر بكثري ،التي يت�ضمنها دخول هذه الأماكن.مقارنة بالتقنية امل�ستخدمة حالي ًا.
 �إمكانية التفتي�ش �أثناء خدمة اخل��زان ،مناملراجع امل�ستخدمة:
دون احلاجة لتفريغه.
الكثري من املعلومات التي اكت�سبها
فريق �صالح فيما يتعلق با�ستخدام
ومثل كل ابتكار جديد ،تكون املرة الأوىل هي
ال��روب��وت��ات يف التفتي�ش ّمت جمعها
الأ�صعب ،ورمبا الأكرث كلفة فيما يخ�ص ر�أ�س
من مهند�سي �رشكة "�إيكويت" الذين
املال ،ولكن على املدى الطويل� ،ستوفر هذه
ك��ان��وا ج� ��زء ًا م��ن ف��ري��ق املهند�سني
التقنية الوقت وامل��ال ،وهما ي�شكالن �أهمية
ال�شباب ال��ذي��ن ط ��وروا �أول روب��وت
كبرية لأي �رشكة ،كما �ستُ�ساعد هذه التقنية
حملي ليتم ا�ستخدامه للتفتي�ش يف
"البرتول الوطنية" يف تر�سيخ مكانتها ك�رشكة
الكويت.
رائدة تتبنى التكنولوجيا املتقدمة قبل غريها
ّمت احل���ص��ول على معلومات �أخ��رى
يف املنطقة ،ولت�صبح قدوة ومثا ًال يحتذى به.
من جهات خمتلفة ومقدمي خدمات
ومب��ا �أن الطريقة املتبعة حالي ًا يف فح�ص قاع
وخرباء يف هذا املجال لإعداد الدرا�سة.
اخل ��زان تتطلب دخ ��ول الأف� ��راد �إىل الأم��اك��ن
الفريق تواصل

علوم
وتكنولوجيا
ً
مسؤولة عن ظواهر طبيعية متعددة في حياتنا

الكهرباء الساكنة
الكهرباء ال�ساكنة ،هي �إح��دى �أن��واع الكهرباء التي تن�ش�أ نتيجة تراكم
�شحنات كهربائية على �سطح مادة ما ب�سبب فرك مادتني واحتكاكهما معاً،
مما ي�ؤدّي �إىل اختالل تعادل الذ ّرات فيهما ،حيث متتلك كال املادتني عدد ًا
ّ
ً
مت�ساويا من الربوتونات املوجبة والإلكرتونات ال�سالبة ،وبعد احتكاكهما
تنتقل الإلكرتونات من مادة ل ُت�صبح �شحنتها موجبة ،وتنجذب ملادة �أخرى
متنحها �شحنة �سالبة.

بداية االكت�شاف
اكت�شف الإن�سان وجود الكهرباء لأ ّول م ّرة
يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد خ�لال ع�رص
احل�ضارة الإغريقية ،وبقيت ه��ذه الظاهرة
مو�ضع اهتمام من قبل الباحثني والعلماء،
�إىل �أن ج��اء الفيل�سوف ال�ي��ون��اين طالي�س

امللطي (نحو  546 - 624ق .م) ،وال��ذي
ُيع ّد �أ ّول من در�س الكهرباء وق ّدم تف�سريات
وا�ضحة لها من خالل جتربة احتكاك حجر
الكهرمان بالفراء.
وق��د �أثبت امللطي ُق��درة الكهرمان على جذب
الري�ش ،والغبار ،واملواد الأخرى ذات الأوزان

عام  1660شهد
صناعة أول أداة
مصنوعة
إلنتاجها
ُ
من كرة كبريتية

اخلفيفة ،ف�أطلق عليه ا�سم "الراتنيجي" والتي
تعني باللغة الإغريقية الكهرباء ،وتُع ّد هذه �أوىل
التجارب مع الكهرباء ال�ساكنة.
وتُ�شري بع�ض الكتب القدمية �إىل � ّأن الإن�سان
الحظ يف القرن ال�ساد�س قبل امليالد �أي�ض ًا � ّأن
العنرب ُي�صبح م�شحون ًا كذلك عن طريق الدلك.
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العامل الأملاين �أوتو فون غرييكه

الفيل�سوف اليوناين طالي�س امللطي

�أو �سلك ي�صل �إىل داخل املاء يف اجل ّرة ويكون طرفه
اكتشف اإلنسان
الآخر يف اخلارج ،ث ّم ُيع ّر�ض اجلزء اخلارجي من
وجود الكهرباء
ال�سلك الحتكاك ينتج عنه �شحن كهربائي فتُ�صبح
اجل ّرة م�شحونة ،وبعد ذلك يت ّم قطع هذا ال�شحن
ألول م ّرة في القرن
ّ
الناجت عن االحتكاك ،وعند ُمالم�سة ال�سلك من
السادس قبل الميالد
طرفه اخلارجي يتل ّقى اجل�سم �صدمة كهربائية
ويف عام 1660م �صنع العامل الفيزيائي الأملاين ناجتة عن الكهرباء املختزلة يف املاء.
�أوتو فون غرييكه� ،أداة بدائية لإنتاج الكهرباء
تطبيقات عملية
ال�ساكنة م�صن ُوعة من كرة كربيتية.
وم��ن �أ�شهر تطبيقات الكهرباء ال�ساكنة جتربة
وخ�لال القرن الثامن ع�رش نُفذت جتربتان �شحن ب��ال��ون م�ط��اط��ي م��ن خ�ل�ال ف��رك��ه بقطعة
ل�ت�خ��زي��ن ال�ك�ه��رب��اء ال���س��اك�ن��ة� ،إح��داه �م��ا يف ��ص��وف ،فتنتقل الإل �ك�ترون��ات م��ن ال�صوف �إىل
مما
�أملانيا و�أجراها املخرتع الأمل��اين جورج فون ال�ب��ال��ون ب�سبب اخ�ت�لاف جاذبية امل��ادت�ينّ ،
كال�سيت ،وه��و ق��ان��وين وفيزيائي وقا�ضي يجعل ال �ب��ال��ون م�شحون ًا ب�شحنة �سالبة لأن��ه
ورج� ��ل دي� ��ن ،وك� ��ان ع �� �ض��و ًا يف الأك��ادمي �ي��ة اكت�سب عدد ًا �إ�ضافي ًا من الإلكرتونات ،وتُ�صبح
الربو�سية للعلوم ،ومل ترد عن هذه التجربة القطعة ال�صوفية ذات �شحنة موجبة نتيجة فقدها
�أي تفا�صيل فنية.
جمموعة من الإلكرتونات ،وبعدها ُيكن تثبيت
�أما التجربة الأخرى فقد متّت يف هولندا عام  ،1748ال�ب��ال��ون على احل��ائ��ط لأ ّن ��ه ينجذب للج�سميات
و�أج��راه��ا العامل الهولندي بيرت ف��ان مو�شنربوك املوجبة املوجودة يف احلائط.
يف جامعة "الي ��دن" الهولندية ،و�سم ّيت بتجربة وللكهرباء ال�ساكنة تطبيقات عملية عديدة ُيكن
"زجاجة اليدن" ن�سبة للجامعة التي ُن ّفذت فيها.
اال�ستفادة منها� ،أهمها:
وتتك ّون هذه التجربة من ج ّرة زجاجية مملوءة • �آالت الطباعة الليزرية و�آالت الن�سخ ،حيث
باملاء جزئي ًا ُمغلقة بقطعة فلني يت ّم خرقها مب�سمار جتذب ال�شحنات الكهربائية احلرب للورق.
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اال�ستفادة من الكهرباء ال�ساكنة يف طالء ال�سيارات

الفيلسوف اليوناني
أول
طاليس الملطي ّ

من درس الكهرباء

وقدم تفسيرات لها
ّ

• ّ
ر�ش املحا�صيل الزراعية باملبيدات احل�رشية،
مت�سك �أوراق
�إذ تُ�ساعد الكهرباء ال�ساكنة يف ّ
النباتات بقطرات املبيدات وتوزيعها بالت�ساوي
على الأوراق.
• ُي�ستفاد �أي�ض ًا من الكهرباء ال�ساكنة يف �ضمان
تثبيت الطالء على الهيكل املعدين لل�سيارات مع
جتنّب ر�شّ ه على الأ�سطح الأخرى.
• التقاط الغبار واملل ّوثات املُح ّررة من مداخن
مما
امل�صانع م��ن خ�لال ال�ك�ه��رب��اء ال�ساكنةّ ،
ُي�ساهم يف التخفيف من تل ّوث الهواء.
وتُع ّد الكهرباء ال�ساكنة م�س�ؤول ًة عن العديد من
الظواهر الطبيعية يف حياتنا ،ومن �أمثلة ذلك الآتي:
�سجادة قد يتلقّى
• بعد �أن مي�شي �شخ�ص على ّ
�صدمة كهربائية ب�سيطة عند مل�سه ملقب�ض الباب.
• يف ال�شتاء ي�صدف �أن يتل ّقى الفرد �صدمة كهربائية
عند حماولته غلق باب ال�سيارة بعد النزول منها.

جتذب ال�شحنات الكهربائية احلرب للورق يف �آالت الطباعة الليزرية

آالت الطباعة
الليزرية والنسخ أهم
التطبيقات العملية
للكهرباء الساكنة

• انت�صاب فرو ّ
القط عند م�سحه �أكرث من م ّرة.
• اال�ستجابات الع�صبية يف ج�سم الإن�سان من
ت ��ذ ّوق و��ش� ّم ومل�س وغ�يره��ا م��ا ه��ي � ّإل نتيجة
الكهرباء ال�ساكنة يف اجل�سم.
• تُع ّد الكهرباء ال�ساكنة م�س�ؤولة ب�شكل رئي�سي
عن ظاهرة ال�برق خ�لال العوا�صف الرعدية،
حيث �إنّها متنح اجل�سيمات توازنها املثايل من
خالل قوى التجاذب والتنافر الناجتة عنها.
خماطر
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ال �ك �ه��رب��اء ال���س��اك�ن��ة
م��ن ال �ظ��واه��ر ال �ت��ي ل�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��وائ��د
واال��س�ت�خ��دام��ات يف احل�ي��اة العملية� ،إال �أنها
يف ذات الوقت تنطوي على جوانب �سلبية قد
تت�س ّبب بالعديد من الأ�رضار واحلوادث ،منها:
 -1ن���ش��وء � �ش�رارة ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ن ال�ك�ه��رب��اء
ال�ساكنة يف مواقع خطرية حتتوي على مواد

وغ� ��ازات قابلة لال�شتعال يت�س ّبب يف ن�شوب
حريق �أو وقوع انفجارات.
 -2مل�س ج�سم ُم�ع ّ�ين ُي�خ�زّن �شحنة كبرية من
الكهرباء ال�ساكنة قد ي��ؤ ّدي �إىل حدوث حروق
ج�سيمة� ،أو توقّف ع�ضلة القلب وموت ال�شخ�ص
امل�صاب عند تفريغ هذه ال�شحنة يف ج�سمه.
 -3تكوين �شحنة كبرية من الكهرباء ال�ساكنة يف
وقود الطائرات نتيجة مروره واحتكاكه بخرطوم
الوقود مل�سافات طويلة قبل و�صوله �إىل املح ّرك قد
ي�ؤ ّدي �إىل ن�شوء �رشارة وا�شتعال الوقود ووقوع
ال�رضوري ت�أري�ض خراطيم
انفجار ،ولهذا من
ّ
الوقود يف الطائرات.
احل�سا�سة
 -4تلف بع�ض الأجهزة الإلكرتونية ّ
عند مل�سها بالإ�صبع يف حال كان اجل�سم يحمل
�شحنة كهربائية �ساكنة.
درا�سات حديثة
وق��د وج��د العلماء يف ع��ام � 2011أنّ الكهرباء
ال�ساكنة لي�ست ظاهرة فيزيائية بحتة فقط تن�ش�أ
ب�سبب انتقال الإلكرتونات ،بل ُيكن �أن تكون
ظاهرة كيميائية تن�ش�أ ب�سبب حركة الأيونات
خالل العمليات الكيميائية املختلفة ،كما �أنّها قد
تن�ش�أ بني املواد خمتلفة القطبية ،حيث ال يقت�رص

ُيستفاد منها

في ضمان تثبيت
الطالء على الهيكل
المعدني للسيارة

االنتقال هنا على الإلكرتونات فقط بل يتع ّدى
ذلك النتقال جزء ب�سيط من �أجزاء املادة ،وبهذا
تتغي الفكرة التقليدية عن الكهرباء ال�ساكنة
ّ
لتُ�صبح �أكرث �شمولية ،فما ّمت اكت�شافه �سابق ًا ما
مبدئي وتب�سيط لهذه الظاهرة.
هو � ّإل فهم ّ

امل�صادر:

• كتاب �أن��واع الكهرباء والأ�ساليب
احلديثة  -منتدى الكهرباء – .2018
• م��و� �ض��وع " ت ��اري ��خ الكهرباء"-
م � � � ��دون � � � ��ة ف� � ��� � �ص � ��ل ال� � �ف� � �ي � ��زي � ��اء
(.)www.physicsclassroom.com
• م ��و�� �ض ��وع "خم� ��اط� ��ر ال �ك �ه��رب��اء
ال�ساكنة" موقع ( )BBCاالخ�ب��اري
(.)www.bbc.co.uk
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طاقة
يمكنها االستفادة من مواردها المستقبلية وموارد جيرانها

الكويت مركز عاملي للغاز
ت�ستهدف ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية التو�سع يف �إنتاج وا�سترياد
الغاز .وانطالقاً من ذلك نفذت وتنفذ عرب �شركاتها التابعة عدد ًا من امل�شاريع
الهامة لزيادة الطاقة الت�صنيعية والتخزينية للغاز،
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ،ما هي فر�ص الكويت للتحول �إىل مقر �إقليمي وعاملي
للغاز الطبيعي املُ�سال ،بحيث ت�ستفيد البالد من مواردها من هذا املنتج ،ومن
ث ّم اال�ستعانة مبوارد جريانها لإن�شاء حمطة وميناء لت�سييل الغاز الطبيعي
وت�صديره عن طريق �إن�شاء خط للغاز مير عرب الأرا�ضي العراقية وال�سورية،
ومنها �إىل تركيا ثم االنطالق �إىل دول �أوروبا.
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استراتيجية مؤسسة
البترول الكويتية
تستهدف التوسع
في إنتاج واستيراد الغاز

خط الغاز الرابع زاد الطاقة الت�صنيعية والتخزينية للغاز للكويت

فر�صة ذهبية
ويف ه��ذا ال�ش�أن� ،أ��ش��ار الباحث مبجال �إدارة
الطاقة والهند�سة الكهربائية م� .أحمد الطاهر
يف درا�سة خا�صة �إىل �أن الكويت ظلت ت�ستورد
الغاز الطبيعي لأكرث من عقد من الزمان ،ولكن
ي�ب��دو �أن ه�ن��اك فر�صة ذهبية ال�ستغالل منو
الطلب العاملي على الغاز الطبيعي ،وذل��ك من
خالل اال�ستفادة من موارد جريانها� ،إ�ضافة �إىل
احتياطيات الغاز الطبيعي املحلية يف امل�ستقبل
القريب من حقل الدرة.
وهذه الفر�ص الذهبية تتمثل يف بناء من�ش�أة
لتجميع وت�سييل و�شحن الغاز الطبيعي ،تتم
تغذيتها بالغاز الطبيعي عرب خطوط الأنابيب
من العراق وحقل غاز ال��درة يف البداية ،ث ّم
مع مزيد من التو�سع والديبلوما�سية ،يتم
ت�سييل املزيد من الغاز الطبيعي من كرد�ستان
العراق و�أذربيجان ،ليتم �شحنه �إىل العديد
من دول العامل.
فرصة ذهبية أمام
الكويت لالستفادة
من نمو الطلب
العالمي على الغاز

مبجرد انتهاء عقد ا�ستريادها مع �إيران يف عام
 ،2026لكن بدا م�ؤخر ًا �أن تركيا متيل �أكرث
نحو ا�سترياد الغاز املُ�سال وتقليل واردات
غاز خطوط الأنابيب مما يجعل العراق العميل
الوحيد املتبقي للغاز الكرد�ستاين.
وب�سبب ت�شبع ال�سوق الأوروبية يف امل�ستقبل
القريب ب��إم��دادات الغاز الطبيعي من رو�سيا
وق�ط��ر و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا وال ��والي ��ات املتحدة
الأم�ي�رك� �ي ��ة� � ،س��وف ُي �� �س��اع��د م��رك��ز ال�ك��وي��ت
اجلغرايف على �شحن ال�سعة الإ�ضافية املتبقية
من مبيعات الغاز يف كرد�ستان ،عرب العراق� ،إىل
الأ�سواق الآ�سيوية الطالبة للغاز مثل ،كوريا
اجلنوبية ،واليابان ،وال�صني).

العراق
ميتلك ال�ع��راق احتياطات غ��از طبيعي تقارب
 3تريليونات مرت مكعب ،على الرغم من �أنه كان
يف املا�ضي يعتمد على ا�سترياد الغاز الطبيعي
من �إي ��ران ،وب�سبب م�شاكل ال��دول��ة املالية مل
يتمكن من دفع ثمن الغاز الإيراين ،لذلك يتطلع
حالي ًا �إىل ا�ستخدام م ��وارده اخلا�صة لتقليل
وارداته من الطاقة الإيرانية.
وقد �أبرمت �رشكة "توتال" الفرن�سية للطاقة
م�ؤخر ًا �صفقة طاقة مع حكومة العراق ،ت�شمل
م�صنع ًا ملُعاجلة الغاز الطبيعي بقيمة  2مليار
دوالر �أمريكي ب�إنتاج ُمتوقع يبلغ  600مليون
مرت مكعب من الغاز يومي ًا.
وعلى مدى الـ � 3إىل � 4سنوات املقبلة ،ومبجرد
�أذربيجان
�أن يتمكن العراق من ت�أمني احتياجاته من
الغاز� ،سيتم ت�صدير الفائ�ض لزيادة �إيرادات حتاول �أذربيجان بيع وقودها عرب طرق بديلة
الدولة ،و�سوف يكون موقف الكويت قوي ًا ع��ن خطوط الأن��اب�ي��ب الرو�سية ،لذلك متكنت
لت�صدير الغاز العراقي ب�سعر عادل.
م�ؤخر ًا من ت�صدير غازها عرب اخلط الأدرياتيكي
كرد�ستان
تنتج كرد�ستان حالي ًا  5مليارات مرت مكعب من
الغاز �سنوي ًا لتلبية الطلب املحلي ،مع وجود
خطط لتو�سيع الإنتاج �إىل  40مليار مرت مكعب
�سنوي ًا بحلول عام  ،2035كما تخطط لبيع 10
مليارات مرت مكعب من الغاز �سنوي ًا �إىل تركيا

بناء منشأة لتجميع
وتسييل وشحن الغاز
تتم تغذيتها عبر
خطوط األنابيب
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ا�ستخدام الغاز الطبيعي يحقق عدة فوائد اقت�صادية وبيئية

العراق يمتلك
احتياطات غاز تقارب

الكويت ،من خالل ربط هذه املحطة بخطوط
الأن��اب �ي��ب ال�ت��ي �ستنقل ال �غ��از الكرد�ستاين
والعراقي �إىل الكويت.

 3تريليونات متر مكعب
�إيران
منذ عام  ،2014جتري �إي��ران و�سلطنة عمان
يتطلع الستخدامها
حمادثات ب�ش�أن خط �أنابيب للغاز حتت املياه
املت�صل ب�أوروبا من خالل خط غاز الأنا�ضول .ي�سمح لإيران ب�إر�سال غازها �إىل عمان لت�سييله
ولكن ال توجد �صلة بني الغاز الأذربيجاين و�شحنه �إىل اخلارج.
وال���س��وق الآ��س�ي��وي��ة ،ويف امل�ستقبل القريب وهذا يدل على رغبة �إيران يف التعاون مع دول
اجلوار يف ت�سييل غازها ،عالوة على ذلك ،منذ
ميكن للكويت �أن ت�شارك يف متديد خط �أنابيب
عام  2015كانت متد �إي��ران املنطقة اجلنوبية
جنوبي يبد�أ من حمطة "�إر�رضوم" الرتكية �إىل

موقف الكويت

سيكون قوي ًا
لتصدير الغاز

العراقي بسعر عادل

العراقية بـ � 20إىل  35مليون مرت مكعب من
الغاز الطبيعي يومي ًا.
وبعد ت�شغيل م�شاريع الغاز يف العراق و�رشكة
"ت��وت��ال" ،و�إم� ��داد كرد�ستان ل�ل�ع��راق بالغاز
الطبيعي �أو ال�ك�ه��رب��اء �ستكون ه�ن��اك �سعة

م�صادر الغاز
هناك م�صدران رئي�سيان للغاز الطبيعي،
ه �م��ا اح �ت �ي��اط �ي��ات ال� �غ ��از امل �� �ص��اح��ب،
واح �ت �ي��اط �ي��ات ال� �غ ��از غ�ي�ر امل���ص��اح��ب
(احل � � ��ر) .وامل� �ح ��رك ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
ل�لا��س�ت�ف��ادة وحت��وي��ل ال �غ��از م��ن هذين
امل�صدرين الأ�سا�سيني خمتلفة مت��ام�اً،
وب��ال �ت��ايل م��ن امل�ف�ي��د ف�ه��م االخ �ت�ل�اف يف
اخل�صائ�ص االقت�صادية لهاتني الفئتني
الوا�سعتني من م�صادر الغاز ،حيث يتم
تطوير احتياطيات الغاز غري امل�صاحب
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ب�شكل �أ�سا�سي لإنتاج الغاز الطبيعي.
وال� �غ ��از امل �� �ص��اح��ب ،ه ��و م�ن�ت��ج ث��ان��وي
يخرج مع �إنتاج النفط اخل��ام ،و�أحيان ًا
يتم تطوير االحتياطي م��ن ه��ذا النوع
من الغاز واال�ستفادة منه �إذا كان يغطي
تكاليف تطوير احلقل ،ويف �أحيان �أخرى
يكون غري مرغوب فيه ،وتتم �إعادة حقنه
�أو �إ�شعاله �أو تنفي�سه.
ووف�ق� ًا لإح�صائيات ��ص��ادرة ع��ن �إدارة
م �ع �ل��وم��ات ال �ط��اق��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف ع��ام

مت حرق �أو تنفي�س ح��وايل
ّ ،2010
تريليونات قدم مكعبة من الغاز يف جميع
مت ح�ق��ن 17,1
�أن �ح��اء ال �ع��امل ،يف ح�ين ّ
تريليون ق��دم مكعبة �أخ��رى خ�لال نف�س
العام.
ولكن يف ال�سنوات الأخ�يرة ،ومع زيادة
ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى التنمية امل �� �س �ت��دام��ة ،قد
يتوقف حرق الغاز امل ُ�صاحب ،وبالفعل
ق��ام��ت بع�ض ال ��دول بو�ضع ت�رشيعات
جترم عمليات �إحراق الغاز.
4,3

ي�ستخدم الغاز الطبيعي يف حمطات الكهرباء والعديد من ال�صناعات الأخرى

كردستان تخطط
لتوسيع إنتاج الغاز
إلى  40مليار متر

مكعب سنوي ًا

�إ�ضافية من الغاز الإيراين الذي ميكن للكويت
ت�سييله مبيناء الغاز امل�سال املقرتح.
تكلفة امل�شروع
يتكون كل مرف�أ للغاز امل�سال من خطوط فردية
�أو م�ت�ع��ددة ،وت ��أت��ي خ�ط��وط ال �غ��از الطبيعي
امل�سال ب�سعات خمتلفة ،ترتاوح �سعة املتو�سطة
احلجم منها بني  0,5و 2مليون طن �سنوي ًا،

وت�سمح ب�سهولة تكبري �سعة ت�سييل الغاز يف
امل�ستقبل ،ولكن ت�ؤثر على هوام�ش الأرب��اح،
بينما تبلغ �سعة اخلطوط الكبرية �أك�ثر من 3
ماليني طن �سنوي ًا ،وهذا يوفر يف اقت�صاديات
احلجم ،ولكن بتكلفة يف البداية تكون �أعلى.
وتعتمد تكلفة مرف�أ الكويت على املقاي�ضة بني
مدى ا�ستعداد كل منطقة ودولة ُم�شاركة لاللتزام
بالت�صدير عرب الكويت ،ومقدار ر�أ�س املال الذي
ترغب الكويت يف جمعه وتخ�صي�صه للم�رشوع.
وكمثال تبلغ الطاقة الإنتاجية ملرف�أ "كوربو�س
كري�ستي"  18,4مليار مرت مكعب �سنوي ًا ،وبلغت
تكلفته الإجمالية  15مليار دوالر ،بينما تبلغ
�سعة م�رشوع خط ( )7النيجريي  5,7مليارات
مرت مكعب �سنوي ًا ،وبتكلفة  10مليارات دوالر.

ا�ستخدامات ..وفوائد اقت�صادية
ي���س�ت�خ��دم ال �غ ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي يف حم�ط��ات
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،ويف ال �ع��دي��د من
ال�صناعات ،وكذلك لإنتاج الغاز امل�سال
لال�ستخدامات املنزلية.
ويحقق ا�ستخدام الغاز عدة فوائد اقت�صادية
وبيئية� ،أهمها :تخفي�ض االنبعاثات ال�ضارة
(�أكا�سيد الكربيت ،و�أكا�سيد النيرتوجني،
وث��اين �أك�سيد الكربون) �إىل �أدن��ى م�ستوى،

وتوفري ا�ستخدام �أن ��واع ال��وق��ود الأخ��رى،
كالنفط اخلام ،وزيت الغاز ،وزيت الوقود.
وتنتج �رشكة البرتول الوطنية الكويتية جزء ًا
م��ن ال�غ��از الطبيعي يف امل�صايف التابعة لها،
�إ�ضافة �إىل �إنتاجه من عدة �آبار نفطية �أخرى،
فيما ي�ت��م جتميعه يف م��راك��ز التجميع قبل
�إر�ساله �إىل م�صنع �إ�سالة الغاز مب�صفاة ميناء
الأحمدي عرب خطوط الأنابيب.

تمويل المشروع
عبر ممولين دوليين
وشركات عالمية
النهج األفضل

متويل امل�شروع
هناك � 3سيناريوهات خمتلفة لكيفية متويل
الكويت للم�رشوع ،وللحد من املخاطر ،ميكن
متويل جزء من امل�رشوع من خالل ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،يف حني ميكن جمع
غالبية ر�أ�س املال من خالل التمويل البنكي وعن
طريق �إ�صدار ال�صكوك.
و�ستكون دع��وة املمولني الدوليني و�رشكات
النفط العاملية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمني ،لتمويل
ه ��ذا امل ���شروع ه��و ال�ن�ه��ج الأف �� �ض��ل ،ك�م��ا �أن��ه
�سي�ساعد الكويت على جذب اال�ستثمار الأجنبي
�إىل ال�ب�لاد ،وه��و �أح��د الأه ��داف الرئي�سية من
وراء امل�رشوع.

امل�صدر:

• درا�سة ن�رشت بجريدة الأنباء.
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تنمية
بشرية
يدرس اإلنسان في بيئة عمله

علم اإلرجونوميكس
ال ي�ستطيع الإن�سان العمل منفرد ًا ،فهو لي�س بقوة الآلة� ،أو �سرعة ودقة
احلا�سوب ،وهو دائماً بحاجة للنوم والراحة ومعر�ض للمر�ض واحلوادث
وارتكاب الأخطاء.
على اجلانب الآخر ف�إن الآالت واملاكينات ال ت�ستطيع �أن تعمل وحدها،
فهي ال ت�ستطيع �إ�صالح نف�سها ،وال تعديل و�ضعها للعامل ليتعامل معها يف
موقف غري متوقع.
لذلك جاء علم "الإرجونوميك�س" ( )Ergonomicsليدر�س التفاعل ما بني
الإن�سان وعنا�صر �أخرى وي�ستخدم املعلومات والنظريات وطرق الت�صميم
لتح�سني حياة االن�سان والأداء العام فيها ،ويف ذات الوقت يوازن نقاط
ال�ضعف والقوة بني الإن�سان والآلة.
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يهتم بتصميم األدوات
والمعدات في بيئة
ُ

العمل لتناسب طبيعة
اإلنسان واحتياجاته

يعمل من يهتمون بعلم "الإرجونوميك�س" على ا�ستخدام املعلومات لتح�سني حياة الإن�سان

العمل"� ،أو ب�أنه "درا�سة للعالقة بني الإن�سان
يطور منتجات
ّ
وبيئة عمله باال�ستناد �إىل العوامل الت�رشيحية
صيغت في  1857من
تكون ُمفيدة وقابلة
والف�سيولوجية" ،لذا ي�شار �إليه با�سم "هند�سة
العوامل الب�رشية".
لالستخدام بشكل
قبل العالم ووجيك
ومن �أهم تعريفاته ال�شائعة �أنه "درا�سة التفاعل
آمن ومرغوب به
جاسترزيبوسكى
بني الإن�سان والعمل خا�صة فيما يتعلق بت�صميم
تعريفات
الآالت والأدوات لتالئم اجل�سم الب�رشى وتكفل العلم ،ث ّم �شاع ا�ستخدام هذا اال�سم على نطاق
يهتم علم "الإرجونوميك�س" بت�صميم الأدوات �أداءه لعمله ب�أقل جهد وتوفر له �أكرب قدر من حمدود من قبل جمموعة من العلماء الربيطانيني
واملُعدات يف بيئة العمل بحيث تتالءم مع طبيعة الأمان والراحة يف اال�ستخدام".
والأوروب � �ي �ي�ن امل ُ�ه�ت�م�ين ب �ك �ف��اءة اال��س�ت�خ��دام
ال�ي��دوي لل ُمعدات الع�سكرية فيما بعد احلرب
الإن�سان واحتياجاته ،وهو ما ُي�ساعد يف توفري
البداية والن�ش�أة
ال��راح��ة ل�ل�ع��ام��ل ،وتقلي�ص خم��اط��ر التعر�ض كلمة "�إرجونوميك�س" ّمت ��ت �صياغتها من العاملية الثانية.
للإ�صابات ،وم��ن هنا يعمل م��ن يهتمون بهذا ق�ب��ل ال �ع��امل والفيل�سوف ال�ب��ول�ن��دي ووج�ي��ك ودخل "الإرجونوميك�س" جمال ت�صميم املنتجات
العلم على ت�صميم الوظائف واملنتجات والأنظمة جا�سرتزيبو�سكى من �أ�صل كلمتني يونانيتني و�أم��اك��ن العمل منذ نحو �أك�ثر من  60عام ًا ،و ّمت
واملهام لتتوافق مع مهارات وحدود الإن�سان .هما ( )Ergonوتعني "عمل" ،و( )Nomosا�ستخدامه واالعرتاف بقيمته دولي ًا كواحد من �أهم
وهناك عدد من التعريفات لعلم "الإرجونوميك�س" وتعني "قوانني" ،وي�شار �إليها �أي���ض� ًا بلفظ مقومات �إعداد طالب الت�صميم وتوفري بيانات بناء
املُنتجات والنظم ال�صناعية ،و�أ�صبحت البيانات
وك ��ل م�ن�ه��ا ي�ت�ف��ق يف ال ��واق ��ع م ��ع مقت�ضيات "هند�سة العوامل الب�رشية".
ا�ستخدامه ،فيعرف �أحيان ًا ب�أنه "درا�سة علمية وك ��ان جا�سرتزيبو�سكى� ،أول م��ن ع��رف هذا "الإرجونومية" وقيا�سات اجل�سم الب�رشى من �أهم
للإن�سان يف بيئة عمله" ،والبيئة هنا تعني كل املفهوم ال��ذي �أ�سماه علم العمل ،وهو �أول من �أدوات املُ�صممني يف �شتى بقاع العامل.
م��ا يحيط ب��الإن���س��ان م��ن ظ ��روف (�أ� �ص��وات  -حاول ا�شتقاق اال�سم عام  ،1857ولكن ظل الأمر
تطبيقات
�ضو�ضاء � -ضوء  -حرارة – تهوية) ،وغريها �شبه جمهول حتى عام  1949عندما بد�أ النا�س وهناك العديد من تطبيقات "الإرجونوميك�س"
من �أدوات و�آالت و�أ�ساليب العمل.
ي�سمعون من يردد كلمة "الإرجونوميك�س" لأول �أو "هند�سة ال�ع��وام��ل الب�رشية" يف امل�ج��االت
كما يعرف �أي�ض ًا ب�أنه "درا�سة علمية لكفاءة مرة ،عندما اهتم العامل الإجنليزي ميوريل ،بهذا ال�صناعية واالجتماعية منها:
كلمة "إرجونوميكس"
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يوفر هذا العلم الراحة للعامل ويقل�ص خماطر تعر�ضه للإ�صابات

• �أنظمة ال��ط�يران والف�ضاء :ي�ت��م تطبيق
"العوامل الب�رشية" يف ت�صميم وتطوير وت�شغيل
و��ص�ي��ان��ة �أن �ظ �م��ة امل�لاح��ة يف جم ��ال ال �ط�يران
والف�ضاء يف املجالني املدين والع�سكري.
• ال�شيخوخة :ت �ك��ون جم� ��االت "العوامل
الب�رشية" مالئمة من �أج��ل تغطية احتياجات
الأ�شخا�ص املتقدمني يف ال�سن من �أجل ت�أمني
الكثري من الت�سهيالت لهم يف احلياة اليومية.
• االت�����ص��االت :ت ��در� ��س ج �م �ي��ع م ��ا يتعلق
بطرق ات�صال الإن�سان مع الإن�سان ،وت�شمل
جميع تقنيات و�سائط االت�صال املختلفة مبا
فيها ات�صاالت الو�سائط املُتعددة ،وخدمات
امل �ع �ل��وم��ات ،وت�ط�ب�ي�ق��ات ��ش�ب�ك��ات االت �� �ص��ال
ال�رسيع ،وتطبيقات هذه االت�صاالت يف جماالت:
التعليم ،والطب ،والأع�م��ال ،ورف��ع الإنتاجية
وجودة احلياة للأفراد.
يستخدم في تصميم
المنتجات وأماكن
العمل منذ نحو أكثر
من  60عام ًا
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• �أنظمة احلا�سب :تتدخل العوامل الب�رشية
يف الآتي:
� -1أنظمة تفاعل الإن�سان واحلا�سب خا�صة يف
جمال ت�صميم واجهات التخاطب.
 -2معاجلة البيانات وتت�ضمن اختيار الأفراد
وتدريبهم و�إجراءات العمل.
 -3ت�صميم الربامج احلا�سوبية.
• املنتجات اال�ستهالكية :تطوير منتجات تكون
ُمفيدة وقابلة لال�ستخدام ب�شكل �آمن ومرغوب به.
• املهن التعليمية :تدريب وتطوير املخت�صني
يف جم��ال "العوامل الب�رشية" يف امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية والأكادميية واحلكومية ،والرتكيز
ع �ل��ى م �ن��ح � �ش �ه��ادات يف ال �ع��وام��ل ال�ب���شري��ة
وال�ت�ط��وي��ر امل�ستمر ل�ل�م�ه��ارات ل�ل��راغ�ب�ين يف
متابعة التدريب وحت�صيل املعرفة.
• ت�صميم البيئات :تتدخل "العوامل الب�رشية"
ب�شكل رئي�سي يف ت�صميم البيئات املختلفة
معماري ًا وداخلي ًا يف البيت والعمل واملكتب من
�أجل ت�سهيل العمل وق�ضاء الوقت فيها.
• ال�صناعة :يتم تطبيق "العوامل الب�رشية"
يف ال�صناعة من �أجل حت�سني الأمان يف العمل،
و�أي�ض ًا حت�سني الإنتاجية ورفع جودة العمل.

• الأن��ظ��م��ة الطبية والأ���ش��خ��ا���ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة :تعمل على رفع ال�سوية
ال�صحية وحت�سني �أنظمة ال�ع�لاج والأج�ه��زة
الطبية وجودة احلياة اليومية خا�صة للأفراد
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
• ت�صميم الهيكلية للم�ؤ�س�سات :حت�سني
الإنتاجية وجودة احلياة عن طريق دمج العوامل
التقنية والف�سيولوجية والثقافية مع عوامل
الأف��راد (الأداء ،التقبل ،احلاجات ،واحل��دود)
يف ت�صميم الأعمال ،ومن�صات العمل ،وما يتعلق
بها من �أمور �إدارية وتنظيمية يف مكان العمل.
• الفروقات ال�شخ�صية بني الأف��راد :ت�أخذ
"العوامل الب�رشية" بعني االعتبار الفروقات بني
الأفراد التي ت�ؤثر على الإنتاجية ب�شكل عام.
• الأمان :جتري العديد من الأبحاث يف جماالت
ت�أثري "العوامل الب�رشية" على الأم��ان واحلد
تستخدم "العوامل

البشرية" في تصميم

أنظمة المالحة بمجال
الطيران والفضاء

�رضورة و�ضع واقيات حماية يف حال ا�ستخدام �شا�شات كري�ستال عالية ال�سطوع

من الإ�صابات يف جميع مفا�صل احلياة �سواء
يف العمل �أو املوا�صالت �أو املكاتب �أو �أماكن
اخلدمات العامة �أو �أماكن الت�سلية �أو املنزل.
وقاية من الإ�صابات
وي�ق��وم علم "الإرجونوميك�س" بالعديد من
الأدوار يف الوقاية من �أ�صابات العمل ،فقد �أدى

�إهمال تطبيق مبادئ هند�سة العوامل الب�رشية
يف ت�صميم الأدوات و�أماكن العمل �إىل الكثري
من الإ�صابات يف الأج�ه��زة الداعمة لأج�سام
ال�ع��ام�ل�ين ب� ��دء ًا م��ن ال �� �ص��دم��ات واجل� ��روح،
وانتها ًء ب��آالم �أ�سفل الظهر احل��ادة ()LBD
بتكاليف تتعدى  100مليار دوالر يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

م�شاكل الهند�سة الب�شرية
م��ن �أه��م امل�شكالت التي تظهر ،وخا�صة يف
جمال العمل باحلا�سبات الإلكرتونية ،هي:
• خم��اط��ر الأر���ض��ي��ات :ي�ج��ب �أن ت�ك��ون
الأر�ضيات مالئمة و ُم�سطحة وال توجد فيها
�أية ارتفاعات وانخفا�ضات.
• �أجهزة العر�ض� :رضورة و�ضع واقيات
حماية يف حال ا�ستخدام �شا�شات كري�ستال،
حيث ي�ؤدي ا�ستخدام �شا�شات عالية ال�سطوع
�إىل خماطر للعينني ،مع �رضورة �أن تكون هذه
ال�شا�شات كبرية ووا�ضحة ،واعتماد امل�سافة
القيا�سية بني وجه امل�ستخدم وال�شا�شة.

•

"م��او���س" الكمبيوتر :يف�ضل و�ضع

"املاو�س" يف مكان منا�سب� ،إذ �أن و�ضعه بعيد ًا
ُي�سبب م�شاكل كثرية للج�سم ،مع ��ضرورة
�أن تكون الكرا�سي مالئمة لأع���ض��اء ج�سم
الإن�سان.

• املناولة اليدوية :يجب �أن تكون ب�شكل
�سليم ،فاحلمل الثقيل قد ي ��ؤدي �إىل حدوث
�أ�رضار كبرية� ،أو الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض
املهنية.

• رفع الأ�شياء ب�صورة منا�سبة :تكرار
رف��ع الأ��ش�ي��اء ب�صورة غ�ير منا�سبة ،وع��دم
وج ��ود قب�ضات يف ال���ش��يء امل�ح�م��ول ُي�سبب
�صعوبة التحميل والتفريغ.

وعلى �سبيل املثال ف�إن الآفات الر�ضية ()CTD
ت�شكل اليوم حوايل  % 11من كامل �إ�صابات
العمل يف �أمريكا ،وقد ت�سب ّبت يف توقف الكثري
من الأفراد عن العمل ب�شكل م�ؤقت �أو لفرتات
طويلة �أو حتى ب�شكل دائم.
وي�ع��زى ارت �ف��اع م�ع��دالت �إ��ص��اب��ة العمل يف
العقود املا�ضية �إىل الكثري م��ن العوامل،
�أه�م�ه��ا زي ��ادة م�ع��دالت الإن �ت ��اج ،مم��ا يجرب
ال�ع�م��ال على ت ��أدي��ة �أع �م��ال ُم�ت�ك��ررة لآالف
امل ��رات ك��ل ي��وم ،بالإ�ضافة �إىل ع��دم زي��ادة
وعي الأفراد بهذه الإ�صابات.

امل�صادر:

• كتاب "العوامل الب�رشية يف الهند�سة
والت�صميم"  -للكاتب ماكجرو هيل
 الطبعة ال�ساد�سة ع��ام - 1993نيويورك.
• الدليل الهند�سي "العوامل الب�رشية
وبيئة العمل" ،للم�ؤلفني �إد .ريت�شارد
��س��ي دورف ،وب��وك��ا رات� ��ون  -ع��ام
.2000
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معالم
من بلدي
شاهد على العالقات التاريخية الكويتية  -البريطانية

بيت ديكسون
ُيع ّد "بيت ديك�سون" �أحد املراكز الثقافية ال�شاهدة على حقبة ُمهمة من تاريخ
الكويت احلديث� ،إذ يوثق تاريخ العالقات الكويتية  -الربيطانية ،ويحوي
وثائق ومقتنيات �أثرية يف مقدمتها �صورة للمعاهدة الربيطانية الكويتية،
ووثيقة اال�ستقالل.
بد�أ تاريخ هذا املعلم املهم عقب االتفاقية التاريخية التي ّ
متت بني ال�شيخ
مبارك الكبري وبريطانيا عام � ،1899أ�صبح مكتباً و�سكناً للمعتمدين ال�سيا�سيني
الربيطانيني يف الكويت منذ عام  1904وحتى عام  ،1935الذين عا�شوا حياتهم
العائلية ومار�سوا مهامهم الر�سمية من جنباته.
وي�ستخدم حالياً كمركز ثقايف ومتحف لتاريخ العالقات الكويتية  -الربيطانية
حتت مظلة املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب.
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يحوي وثائق أثرية
منها صورة المعاهدة
الكويتية  -البريطانية
ووثيقة االستقالل

يتمتع البيت مبيزة تنبع من خلفيته ال�سيا�سية التاريخية فهو يعرب عن ال�صداقة الكويتية  -الربيطانية

�أ�صل الت�سمية
ُبني بيت ديك�سون يف نهاية القرن التا�سع
ع�رش امليالدي ،ويقع على �شارع اخلليج
العربي بالقرب من ق�رص ال�سيف ،وتعود
ملكيته �إىل الأ��سرة احلاكمة ،بينما ُيعتقد
�أن ��ه ك ��ان يف الأ� �ص��ل م�ل�ك� ًا لأح ��د التجار
الكويتيني ،حيث كان ي�ستخدمه كمخزن
و�سكن.
ت �ع��ود ت�سميته ب �ه��ذا اال� �س��م �إىل ه��ارول��د
دي �ك �� �س��ون ،ال� ��ذي ��ش�غ��ل من�صب املعتمد
الربيطاين بالكويت و�سكن يف البيت �أواخر
العقد الثاين من القرن املا�ضي.
ويتمتع ال�ب�ي��ت مب �ي��زة تنبع م��ن خلفيته
ال�سيا�سية ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،إذ يعترب رم ��ز ًا
لل�صداقة العميقة وللعالقات ال�سيا�سية
الوطيدة بني دولة الكويت وبريطانيا التي
متتد لعقود طويلة من الزمن.
ُبني نهاية القرن

 19ويقع على شارع

الخليج العربي قرب
قصر السيف

مميزات معمارية
يت�ألف من جمموعة غرف يف ال��دور الأر�ضي
تتقدمها يف الواجهة الأمامية الرئي�سية امل ُطلة
على البحر ،بائكة من �أربعة �أقوا�س ُمدببة
توجد خلفها غرف لها دهليز عري�ض ومرتفع
يبد�أ من املمر الأم��ام��ي وينتهي �إىل احلو�ش
(الفناء) اخللفي.
تت�سم عمارته بالب�ساطة ،حيث �إن �أ�سا�ساته
مبنية من حجر البحر املرجاين ،وجدرانه من
الطني اللنب� ،أو حجر البحر املرجاين ال�سميك
املرتبط بع�ضه ببع�ض بوا�سطة الطني.
تعديل معماري
ح�ي�ن�م��ا و� �ص ��ل �إىل ال �ك��وي��ت ع� ��ام 1904
�أول م�ع�ت�م��د ب��ري �ط��اين ي �ع�ين ف �ي �ه��ا ،وه��و
الكولونيل نوك�س ،ت�سلم البيت لي�سكن فيه
( ،)1909-1904وك��ان م�ؤلف ًا من طابق
�أر�� �ض ��ي ل ��ه ح��و���ش خ �ل �ف��ي ،وواج� �ه ��ة من
الأقوا�س املدببة تطل على البحر وتقع خلفها
املخازن ،ورمبا غرف اال�ستقبال واملعي�شة،
وي�ع�ل��و ��س�ط�ح��ه ،ك�م��ا يف ال�ب�ي��وت الأخ ��رى
امل�ج��اورة ،غ��رف متفاوتة الأغ��را���ض مبنية
عند حافة ال�سطح.
وب �ع��د ان �ت �ه��اء خ��دم��ة ال�ك��ول��ون�ي��ل ن��وك����س،

ت�سلّم املعتمد اجل��دي��د ال�ك��اب�تن �شك�سبري
( )1915-1909مهام من�صبه يف الكويت،
وك��ان ت��أث�يره على البيت م��ن حيث ط��رازه
امل �ع �م ��اري ك� �ب�ي�ر ًا� ،إذ �أج � ��رى ع�ل�ي��ه �أه ��م
ال�ت�ع��دي�لات ح�ين غ�ي ّ�ره م��ن من�ط��ه العربي
املحلي التقليدي �إىل مزيج من هذا الطراز
والطراز الكولونيايل.
وقد ب��د�أ �شك�سبري هذا التغيري ببناء غرفة
ا�ستقبال عري�ضة على ال�سطح يف امل�ساحة
الواقعة بني الغرفتني املتقابلتني ،وفق تقنية
�إن�شائية متيزت بها عمارة بيوت الربيطانيني
يف م�ستعمرات املناطق احلارة ،وهي اجلمع
بني احلديد واخل�شب.
ومن تعديالت �شك�سبري امل ُهمة ،تلك ال�رشفة
امل��رت�ف�ع��ة ال �ت��ي ح��ول��ت ال�ب�ي��ت �إىل ال �ط��راز
الكولونيايل ،حيث بنيت يف مقدمة املنزل
ل�ت�ط��ل ع �ل��ى اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ،وم� ��دت لها
تعود تسميته إلى
هارولد ديكسون الذي
شغل منصب المعتمد
البريطاني بالكويت
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يعد من الداخل من �أهم املعامل الرتاثية والثقافية املميزة

م�صطبة بارزة �إىل اخلارج تف�ضي �إىل �سلمني
منحنيني متماثلني ،ينحدران �إىل م�ستوى
ال�شارع.
و�أي�ض ًا من �ضمن التغيريات الأخ��رى التي
�أدخ �ل��ت على ال�ب�ي��ت�� ،س� ّد فتحات �أق��وا���س
ال��واج �ه��ة امل�سقفة وامل�ف�ت��وح��ة يف الطابق
الأر���ض ��ي ،مم��ا �أدى �إىل ا��س�ت�ح��داث غرفة
مكتب يف �أحد اجلوانب ومطبخ �أكرث ات�ساع ًا
�إىل اجلانب الآخر.
والواقع �أن تعديالت �شك�سبري هذه قد �أ�ضفت
�سمة جديدة على طراز البيت العربي التقليدي
الأ�صلي ،فحولت بيت ًا �سكني ًا متوا�ضع ًا �إىل
بيت �ضخم ن�سبي ًا ،خ�صو�ص ًا م��ع �إ�ضافة
ال�رشفة ،وح��ول��ت �سكن ًا عربي ًا منغلق ًا على
نف�سه للداخل �إىل بيت مفتوح على اخلارج.
تتسم عمارته
بالبساطة وأساساته
من حجر البحر المرجاني
وجدرانه من الطين
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يتألف من مجموعة
غرف في الدور
األرضي تتقدمها
الواجهة األمامية

ب �ع ��د ال� �ك ��اب�ت�ن � �ش �ك �� �س �ب�ير ،ت �ع ��اق ��ب ع�ل��ى
املن�صب ع ��دد م��ن املعتمدين الربيطانيني
لفرتات ق�صرية متفاوتة وه��م :الكولونيل
ج ��راي ( ، )1916-1915والكولونيل
هاملتون( ، )1918-1916والكابنت لو�ش
( ،)1919 - 1918الذي مل ي�سكن يف البيت،
و�إمن��ا اختار لنف�سه مبنى احلجر ال�صحي
(الكوارانتني) القدمي يف منطقة ال�شويخ،
والكابنت ماكوالم (.)1920 - 1919
عائلة ديك�سون
ويف ع��ام  1920ج��اء بعد ه ��ؤالء املعتمدين
الكولونيل م��ور ،ال��ذي ا�ستمر يف من�صبه
حتى عام  ،1929ومل يهتم بالبيت مطلق ًا
وت��رك يتداعى �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،لأن��ه ك��ان قد
�أع��د املخططات لإن�شاء مقر جديد للمعتمد

ال�بري�ط��اين ب��ال�ق��رب م��ن املبنى ال �ق��دمي �إىل
اجلانب الآخر من ال�شارع عند البحر.
ث ّم توىل الكولونيل هارولد ديك�سون (1929
  )1936من�صب املعتمد الربيطاين ،بعدالكولونيل مور.
وتذكر ال�سيدة فيوليت  -زوجة الكولونيل
ديك�سون � -أن الكولونيل مور قد �سلمها
البيت عند و�صولها وهو يف حالة يرثى لها
من التدهور والتلف.
وخ�ل�ال ال���س�ن��وات ال��ـ  7ال �ت��ي خ ��دم فيها
كمعتمد بريطاين يف الكويت ،قام ديك�سون
ب��ال�ت�ع��اون م��ع زوج �ت ��ه ،ب���إج ��راء عمليات
�إ��ص�لاح و�إع ��ادة بناء متوا�صلة ا�ستمرت
ط� ��وال ف�ت�رة معي�شتهم ف �ي��ه ،ح �ي��ث دع��م
الأ�سا�سات بال�صخور البحرية ،وبنى 4
التغير األهم حدث
عام  1959بعد

إعادة بناء جدرانه
وسقفه بالخرسانة

مكتب ال�سيدة فيوليت املعروفة با�سم �أم �سعود والتي عا�شت يف البيت حتى عام 1990

يستخدم حالي ًا
كمركز ثقافي ومتحف
لتاريخ العالقات
الكويتية  -البريطانية

دع��ام��ات على ام �ت��داد الأع �م��دة يف البائكة
الأمامية ،وذلك من �أجل حتمل الثقل الواقع
عليها من الطابق العلوي.
وبعد القيام بالإ�صالحات الرئي�سية مل يطر�أ
على البيت �أي تعديالت �أو تغيريات ملدة 15
عام ًا ،ث ّم حدث التغري الأكرب والأهم يف البيت
عام  1959حني انهار جناحه الغربي نتيجة
تلف �إن�شائي ،مما دعا �إىل �إعادة بناء جدرانه

مواعيد الزيارة
يفتح امل��رك��ز �أب��واب��ه ل �ل��زوار ط ��وال �أي��ام
الأ�سبوع عدا يوم الأحد.
ويعمل من ال�ساعة  8:30وحتى 11:00
�صباح ًا ،وخالل الفرتة امل�سائية من 4:30
وحتى  8:30م�سا ًء.

و�سقفه باخلر�سانة امل ُ�سلحة عو�ض ًا عن مواد
البناء التقليدية (الطني واخل�شب).
وق��د ت��رك الكولونيل ديك�سون البيت عام
 1935ل�ف�ترة وج�ي��زة مدتها �سنة ،وذل��ك
بعدما اكتمل بناء مقر املعتمد الربيطاين
اجلديد  -ال�سفارة الربيطانية وبيت ال�سفري
يف الوقت احلا�رض.
"�أم �سعود"

ب�ع��د ت�ق��اع��د دي�ك���س��ون م��ن اخل��دم��ة يف العمل
ال���س�ي��ا��س��ي ع ��ام  ،1936ك ��ان يف اخل��ام���س��ة
واخلم�سني م��ن العمر ،ليعينه ال�شيخ �أحمد
اجلابر ال�صباح ،يف من�صب املمثل املحلي الأعلى
ل�رشكة نفط الكويت ،التي كانت قد �أن�شئت عام
 ،1934ويف ذل��ك احل�ين انتقل �إىل البيت مرة
�أخرى وعا�ش فيه حتى وافته املنية عام .1959
ووا�صلت �أرملته ال�سيدة فيوليت ال�سكن يف
البيت تلبية لطلب زوجها ،وقد �سمح لها �أمري
البالد بالبقاء واال�ستمرار يف ا�ستخدامه.
وك ��ان ��ت ل �ه��ذه ال �� �س �ي��دة ،ال �ت��ي ت �ع��رف بني
الكويتيني با�سم "�أم �سعود" مكانة حمرتمة يف
كل مكان ،ومنحت و�سام لقب (ال�رشيفة) من
بلدها بريطانيا يف عام .1976

ديكسون وزوجته
قاما بإجراء عمليات
بناء متواصلة طوال
فترة معيشتهم فيه

وعا�شت ال�سيدة فيوليت يف البيت حتى عام
 1990عندما نقلت �إىل بريطانيا �أثناء حرب
اخل �ل �ي��ج ،وت��وف �ي��ت ه �ن��اك يف ي�ن��اي��ر م��ن ع��ام
 ،1991لي�ضم البيت �إىل املجل�س الوطني
للثقافة وال �ف �ن��ون والآداب ،ك ��أح��د امل�ع��امل
الرتاثية والثقافية املميزة.

امل�صادر:

• م� � ��وق� � ��ع امل � �ج � �ل � ��� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال� � �ف� � �ن � ��ون والآداب
(.)https://www.nccal.gov.kw
• م��وق��ع وك ��ال ��ة الأن � �ب� ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
(.)https://www.kuna.net.kw
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صحة
ينتج عن الجلطات الدموية

االنصمام الرئوي
االن�صمام الرئوي ،هو ان�سداد يف �أحد ال�شرايني املوجودة بالرئتني،
وينتج يف الغالب عن اجللطات الدموية التي تنتقل �إىل الرئتني من
الأوردة العميقة يف ال�ساقني� ،أو من �أوردة يف �أجزاء �أخرى باجل�سم
(اخلثار الوريدي العميق) يف حاالت نادرة.
وتعيق اجللطات تدفق الدم �إىل الرئتني ،ومن ث ّم ُي�شكّل االن�صمام
الرئوي خطر ًا على احلياة ،ولكن ميكن للعالج ال�سريع �أن يقلل �إىل حد
بعيد من خطر الوفاة.

ُيشكّ ل خطورة

على الحياة

ويحتاج إلى عناية
طبية عاجلة

بقلم :د� .أمني بدير
الق�سم الطبي  -دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة
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يجب التحرك بعد كل �ساعة جلو�س خالل رحالت ال�سفر الطويلة للوقاية من اجللطات الدموية

�أعرا�ض
العميق ،واجللد الرطب و�شاحب اللون (الزرقة).
تختلف �أعرا�ض االن�صمام الرئوي وفق ًا للن�سبة وق ��د ي �ك��ون االن���ص�م��ام ال ��رئ ��وي خ �ط��ر ًا على
املت�أثرة من الرئة ،وحجم اجللطات ،وما �إذا احلياة ،فيجب على املري�ض طلب العناية الطبية
كان لديك مر�ض رئوي �أو قلبي كامن ،وتت�ضمن العاجلة �إذا ك��ان يعاين م��ن �ضيق تنف�س غري
امل�ؤ�رشات والأعرا�ض ال�شائعة ما يلي:
مربر �أو �أي من الأعرا�ض ال�سابق ذكرها.
• �ضيق التنف�س :يظهر ه��ذا العر�ض ع��ادة
�أ�سباب
ب�شكل مفاجئ ويزداد �سوء ًا دائم ًا مع املجهود.
يحدث االن�صمام الرئوي عندما تُغلق كتلة ما،
• �أمل ال�صدر :ي�شبه �أمل النوبة القلبية ،وعادة ما
غالب ًا ما تكون جلطة دموية� ،أحد �رشايني الرئة،
يكون حاد ًا وي�شعر به الفرد عند التنف�س بعمق
ومن ثم ينقطع الإم��داد الدموي عن كل منطقة
وال�سعال� ،أو االنثناء واالنحناء ،ومينعه عادة
ُّ
يف الرئة مت�صلة بهذا ال�رشيان ،وقد ي�ؤدي ذلك
من القدرة على �أخذ نف�س عميق.
ملوتها ،و ُيعرف ذلك باالحت�شاء الرئوي ،وهو ما
ال�سعال بلغم ًا دموي ًا �أو به
• ُّ
ال�سعال :قد ُينتج ُّ
يعيق الرئة عن �إمداد بقية اجل�سم بالأك�سجني.
خطوط دموية.
وت�أتي اجللطات الدموية من �أوردة عميقة يف
كما تت�ضمن الأعرا�ض �رسعة �رضبات القلب �أو
ال�ساق ،وه��ي حالة طبية ُت�ع� َرف با�سم ُّ
تخث
عدم انتظامها ،والدوار ،وفرط التع َّرق ،وا ُ
حل َّمى،
الأوردة العميقة (.)DVT
وت� ّورم ال�ساقني �أو �أحداهما ،والتخرث الوريدي
ويف بع�ض الأحيان ،يحدث هذا االن�سداد يف الأوعية
الدموية ب�سبب م��واد �أخ��رى بخالف اجللطات
األعراض تشمل ضيق
ال��دم��وي��ة ،م�ث��ل :ده ��ون م��ن ن�خ��اع عظمة طويلة
مك�سورة ،وجزء من ورم ،وفقاعات هوائية.
التنفس وألم الصدر
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �إم�ك��ان�ي��ة �إ� �ص��اب��ة �أي �شخ�ص
والسعال وسرعة
ُّ
باجللطات الدموية ،وبالتايل االن�صمام الرئوي،
ضربات القلب
ف�إن هناك بع�ض العوامل التي تزيد من هذا اخلطر.

زيادة خطر الإ�صابة
ي ��زداد خطر الإ� �ص��اب��ة باالن�صمام �إذا �سبق
لل�شخ�ص �أو �أح� ��د �أف � ��راد ع��ائ�ل�ت��ه الإ� �ص��اب��ة
باجللطات الدموية ال��وري��دي��ة� ،أو االن�صمام
الرئوي.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ه �ن��اك بع�ض احل ��االت
والعالجات الطبية التي تزيد خطر الإ�صابة عند
الفرد ،منها ما يلي:
• مر�ض القلب :يزيد مر�ض القلب الوعائي،
وخ�صو�ص ًا ف�شل القلب من احتمالية تكوين
اجللطات.
• ال�سرطان :ميكن �أن تزيد �أن��واع معينة من
ال���سرط��ان ،وخ�صو�ص ًا ��سرط��ان��ات :ال��دم��اغ،
واملبي�ض ،والبنكريا�س ،والقولون ،واملعدة،
والرئة ،والكلى ،من خطر الإ�صابة باجللطات
الدموية ،و�أي�ض ًا املُعاجلة الكيميائية تُ�ش ّكل
انقطاع اإلمداد
الدموي عن أي
منطقة في الرئة
قد يؤدي لموتها
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ت�ساعد احلركة يف �أ�رسع وقت بعد العمليات اجلراحية على الوقاية من االن�صمام الرئوي

تزداد اإلصابة
باالنصمام بالعائلة
التي بها تاريخ من
الجلطات الدموية

�إ�صابة الأ�شخا�ص الذين تظهر عليهم �أعرا�ض
�شديدة من فريو�س كورونا باالن�صمام الرئوي.
قلة احلركة
وي��رج��ح �أن تتك َّون اجللطات ال��دم��وي��ة خالل
فرتات اخلمول ،والتي ت�شمل ما يلي:
• الراحة يف ال�سرير� :إن املكوث يف ال�رسير
ل�ف�ترات طويلة ،بعد اجل��راح��ات �أو النوبات
القلبية �أو ك�رس ال�ساق �أو الإ�صابات اجل�سدية
�أو �أي مر�ض خطري ،يجعل الفرد �أكرث عر�ضة
للجلطات ال��دم��وي��ة ،ح�ي��ث �إن ��ه ع�ن��دم��ا تكون
الأط ��راف ال�سفلية يف الو�ضع الأفقي لفرتات
ط��وي�ل��ةُ ،ي�صبح ت��دف��ق ال ��دم يف ال��وري��د بطيئ ًا
وميكن �أن يتجمع يف ال�ساقني ،وهو ما قد ي�ؤدي
�إىل ت ّكون اجللطات الدموية يف بع�ض الأحيان.
• الرحالت الطويلة :اجللو�س يف الأم��اك��ن
ال�ضيقة خالل الرحالت الطويلة �سوا ًء بالطائرة
�أو ال�سيارة ي�ؤدي �إىل بطء تدفق الدم لل�ساقني،
ما يزيد من احتمالية ت ّكون اجللطات.

العمليات الجراحية أحد
األسباب في ُمشكلة

الجلطات الدموية

واالنصمام الرئوي

نف�س اخل�ط��ر ،كما �أن الن�ساء ال�لات��ي لديهن
تاريخ �شخ�صي �أو عائلي للإ�صابة ب�رسطان
ال�ث��دي وي�ت�ن��اول��ن �أدوي� ��ة "تامو ك�سيفني" �أو
"رالوك�سيفني" �أك�ثر ُعر�ضة خلطر الإ�صابة
باجللطات الدموية.
• العمليات اجل��راح��ي��ةُ :ت �ع � ّد ال�ع�م�ل�ي��ات
اجلراحية �أح��د الأ�سباب الرئي�سية يف ُم�شكلة
اجللطات الدموية ،ولهذا ال�سبب ميكن �إعطاء
الأدوي��ة التي من �ش�أنها منع حدوث اجللطات
لتناولها قبل �إج� ��راء عملية ج��راح�ي��ة كبرية
وبعدها ،مثل عمليات ا�ستبدال املفا�صل.
• ا���ض��ط��راب��ات ال��ت��ج � ُّل��ط :ت � ��ؤث� ��ر ب�ع����ض
اال�ضطرابات الوراثية على الدم ،ما يجعله �أكرث
عوامل خطر �أخرى
ُعر�ضة للتج ُّلط ،وميكن �أن تزيد اال�ضطرابات
الطبية الأخ��رى ،مثل �أمرا�ض ال ُك َلى من خطر وهناك جمموعة من العوامل الأخرى التي تزيد
ُم�ضاعفات
من خطر الإ�صابة باجللطات الدموية ،ومنها:
الإ�صابة باجللطات الدموية.
• فريو�س كورونا امل�ستجد :ي ��زداد خطر • التدخني :لأ�سباب غري مفهومة جيد ًا ،يزيد ال ي�ن�ج��و ُق ��راب ��ة ث�ل��ث الأ� �ش �خ��ا���ص امل ُ���ص��اب�ين
تعاطي التبغ احتمالية تكون اجللطات الدموية بان�صمام رئ��وي غري ُم�شخ�ص وغ�ير ُمعالج،
َّ
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ع�ن��د بع�ض الأ� �ش �خ��ا���ص ،وخ���ص��و��ص� ًا عندما
تُ�صاحبه عوامل خطر �أخرى.
• زي��ادة ال��وزن :ال��وزن الزائد يزيد من خطر
الإ��ص��اب��ة باجللطات ال��دم��وي��ة ،وخ�صو�ص ًا لدى
الأ�شخا�ص الذين توجد لديهم عوامل خطر �أخرى.
• الأ���س�تروج�ين املُ��ك � ّم��ل :مي �ك��ن �أن ي��زي��د
الأ��س�تروج�ين امل��وج��ود يف حبوب منع احلمل
وال��ع�ل�اج ب��ال �ه��رم��ون��ات ال�ب��دي�ل��ة م ��ن ع��وام��ل
التج ُّلط يف الدم ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت احلامل من
املدخنني �أو من �أ�صحاب الوزن الزائد.
• احلمل :ميكن �أن يبطئ وزن اجلنني الذي
ي�ضغط على الأوردة املوجودة يف احلو�ض من
عودة الدم �إىل ال�ساقني ،ومن املرجح �أن تتك َّون
اجللطات عندما ي�صبح الدم بطيئ ًا �أو متج ِّمع ًا.

الوزن الزائد �أحد العوامل امل�سببة للجلطات وبالتبعية االن�صمام الرئوي

الجلوس الطويل
خالل رحالت السفر
يؤدي إلى بطء تدفق
الدم للساقين

ومن ث ّم فهو ُي�ش ّكل خطر ًا على احلياة ،ولكن
ع�ن��د ت�شخي�ص احل��ال��ة و ُم�ع��اجل�ت�ه��ا ��سري�ع� ًا
ينخف�ض هذا العدد على نحو كبري.
وقد ي�ؤدي االن�صمام �أي�ض ًا �إىل الإ�صابة بارتفاع
ال�ضغط الرئوي ،وهو مر�ض يرتفع فيه �ضغط
ال ��دم للغاية يف ال��رئ�ت�ين واجل��ان��ب الأمي ��ن من
القلب ب�سبب وجود عوائق يف �رشايني الرئتني،
وع�ن��ده��ا ي�ب��ذل القلب امل��زي��د م��ن اجل�ه��د ل�ضخ
الدم عرب تلك الأوعية ،مما يزيد من �ضغط الدم
وي�ؤدي يف النهاية ل�ضعف القلب.
الوقاية
ُي���س��اع��د جت � ُّن��ب ت �ك � ُّون اجل �ل �ط��ات ال��دم��وي��ة يف
الأوردة العميقة يف ال�ساقني على الوقاية من
االن�صمام الرئوي ،ولهذا ال�سبب تقوم معظم
امل�ست�شفيات ب ��إج��راءات لوقاية املري�ض من
اجللطات الدموية ت�شمل:
• مميعات الدم (م�ضادات التخرث) :غالب ًا

ما ُتنَح ه��ذه الأدوي ��ة للمر�ضى الذين ُيحتمل
�إ�صابتهم باجللطات الدموية قبل العمليات
اجل��راح �ي��ة وب �ع��ده��ا ،وك��ذل��ك امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن
ي��دخ�ل��ون امل�ست�شفى ب �ح��االت �صحية ،مثل:
النوبة القلبية ،وال�سكتة الدماغية ،و ُم�ضاعفات
ال�رسطان.
• اجلوارب ال�ضاغطة :ت�ضغط على ال�ساقني
ب�ث�ب��ات ،وه��و م��ا ُي�ساعد على حت��ري��ك ال ��دم يف
الأوردة والع�ضالت ب�شكل �أف�ضل.
وهذه الطريقة �آمنة وب�سيطة وغري ُمك ّلفة لتجنّب
ركود الدم �أثناء اجلراحات وبعدها.
• الأن�شطة البدنيةُ :ي�ساعد التح ّرك يف �أ�رسع
وق ��ت مم�ك��ن ب�ع��د ال�ع�م�ل�ي��ات اجل��راح �ي��ة على
رسع عملية
الوقاية من االن�صمام الرئوي وي� ّ
التعايف ب�شكل عام.
• ال�ضغط الهوائي :يف هذه الطريقة ت�ستخدم
�أكمام ًا ت�صل �إىل الفخذ �أو ربلة ال�ساق ،متتلئ
بالهواء ث� ّم تُفرغ منه كل ع��دة دقائق لتدليك
و�ضغط الأوردة املوجودة يف ال�ساقني وحت�سني
تدفق الدم فيهما.

االنصمام يرفع
ضغط الدم للغاية
في الرئتين والجانب
األيمن من القلب

ين�صح الأطباء للوقاية منها ب�إتباع الآتي:
• الإكثار من �شرب ال�سوائل :املاء من �أف�ضل
ال�سوائل للوقاية من اجلفاف ،وبالإ�ضافة �إىل
�أهمية �رشب املاء يجب االمتناع عن امل�رشوبات
الكحولية ال�ت��ي ُت���س��اه��م يف ف �ق��دان ال�سوائل
وتكوين اجللطات الدموية.
• التحرك داخل مق�صورة الطائرة :يجب
ال�ت�ح��رك بعد ك��ل �ساعة جلو�س خ�لال رح�لات
ال�سفر الطويلة ،و�إذا كنت تقود ال�سيارة ،فتوقف
كثري ًا مع ال�سري حولها عدة مرات ،بالإ�ضافة �إىل
ممار�سة مترين الثني العميق للركبة قلي ًال.
• احل��رك��ة املنتظمة� � :ض�رورة التململ
خالل اجللو�س يف املقعد ،مع مترين الكاحل
كل � 15إىل  30دقيقة.
• اجل��وارب الداعمة :ق��د ين�صحك الطبيب
وقاية �أثناء ال�سفر
ي� ��زداد خ�ط��ر ال�ت�ع� َّر���ض ل�ل�إ��ص��اب��ة باجللطات بارتداء اجلوارب الداعمة لل ُم�ساعدة يف تن�شيط
الدموية كلما كانت م�سافات ال�سفر طويلة ،لذا الدورة الدموية وحركة ال�سوائل يف ال�ساقني.
41

من
المكتبة
البن حزم األندلسي

طوق الحمامة
ُيع ّد كتاب "طوق احلمامة" يف الأُلفة والأُ ّلف البن حزم الأندل�سي ،من �أدق
احلب و�أ�سبابه ومظاهره� ،إذ تك ّلم فيه عن
و�أروع الكتب العربية التي در�ست
ّ
مو�ضوعات ع ّدة.
وقد �أَ َّلف ابن حزم الكتاب ب�سبب �صديق له طلب منه كتابة ر�سالة ت�صنيف يف
�صفة احلب و�أ�سبابه ومعانيه و�أغرا�ضه ،فكتب عن ذكرياته يف املا�ضي ،كما
كتب يف باب الكالم عن ماهية احلب وعالقته بالروح وال�شكل .وحيث �إ ّنه ي�ؤكّد
على ارتباط احلب بالروح.
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يضم  30باب ًا
وتناول العواطف

اإلنسانية معتمداً
على التحليل النفسي

العمل تناول عواطف احلب الإن�ساين باال�ستناد على التحليل والتجربة واملالحظة

عد
ابن حزم ُي ّ

من أكبر العلماء
المسلمين في
التصنيف والتأليف

عن امل�ؤلف
ولد ابن حزم الأندل�سي الأزه��ري (حممد بن
علي بن �أحمد بن �سعيد بن ح��زم) يف قرطبة
بالأندل�س عام  994م ،و ُيع ّد من �أكرب العلماء
امل�سلمني يف الت�صنيف وال�ت��أل�ي��ف ،كما �أ ّن��ه
فقيه ظ��اه��ري و�إم� ��ام ح��اف��ظ و�أدي� ��ب ومتكلم
و�شاعر ومن املحللني النقاد ،حتّى �أنّه ُو�صف
بالفيل�سوف.
وبالإ�ضافة �إىل كتاب "طوق احلمامة" ،هناك
جمموعة متنوعة من امل�ؤلفات البن حزم تتنوع
ما بني :التاريخ ،والن�سب ،وال�سيا�سة ،والفقه
و�أ�صوله ،وعلوم القر�آن ،واحلديث وعلومه،
ولكن للأ�سف مل ت�صل جمموعة كبرية من هذه
امل�ؤلفات للع�رص احلديث لأ�سباب ُمتعددة.
وم��ن �أه ��م م��ؤل�ف��ات��ه :الإي���ص��ال �إِىل فهم كتاب
اخل���ص��ال ،واخل���ص��ال احل��اف��ظ جلمل �رشائع
الإ� �س�لام ،وامل ُ�ح�ل��ى يف ��شرح امل ُ�ج� َّل��ى باحلجج
والآثار ،وق�سمة اخلم�س يف ال َّر ِّد على �إ�سماعيل
القا�ضي ،وال َتّلخي�ص وال َتّخلي�ص يف امل�سائل

النّظر َّية ،وال َتّ�صفح يف الفقه ،ور�سالة يف ِّ
الط ّب
النّب ِوي ،والكثري من امل�ؤلفات الأخرى التي ال
يت�سع املجال لذكرها.
�سبب الت�أليف
الكتاب يف الأ�صل ر�سالة �أ ّلفها اب��ن ح��زم ،وهو
مقيم مبدينة "�شاطبة" (تقع مبقاطعة بلن�سية يف
�إ�سبانيا) ،وق��د و�ضع ه��ذه الر�سالة ن��زو ًال عند
رغبة �صديق حمب زاره يف املدينة املذكورة و�س�أله
�أن ي�صنف له ر�سالة يف �صفة احل��ب ،فلبى ابن
حزم رغبة �صديقه حب ًا به  -كما يقول – متحرج ًا
بع�ض التحرج من كتابة ر�سالة يف مو�ضوع احلب
واللهو فان�رصف �إىل ت�أليف الر�سالة ،مقت�رص ًا
فيها على ما عرفه وخربه من الوقائع واحلوادث
وامل��واق��ف ،مبتعد ًا ع��ن �شطط اخل�ي��ال و�أوه ��ام
الق َُّ�صا�ص ومتجاوز ًا ما زخرت به �أخبار الأعراب
من ق�ص�ص الع�شاق وم�آثر املحبني و�آالمهم.

الكتاب جاء بفكر
مغاير للوقت الذي
صدر فيه ُ
وترجم
للغات ُمتعددة

وحت��دث ابن حزم يف الكتاب عن امل��وت ب�سبب
احل ��ب ،م���ش�ير ًا �إىل ق�ص�ص بع�ض م��ن ماتوا
م��ن �أج ��ل مفارقتهم م��ن ي�ح�ب��ون ،وخ�ص�ص
باب ًا للحديث عن التعفف ،وذكر فيه البعد عن
املع�صية والفاح�شة واخلوف من اهلل ،وقد ذكر
�أبيات �شعرية حتث على التعفف.
وق��د ج��اء كتاب "طوق احلمامة" بفكر مغاير
للوقت ال��ذي �صدر فيه ،حيث تناول عواطف
احلب الإن�ساين معتمد ًا على التحليل النف�سي
ّ
ع��ن ط��ري��ق التجربة واملُ�لاح �ظ��ة ،م�ست�شهد ًا
بالأ�شعار والق�ص�ص التي حتدث مع املحبني،
فكان ط��وق احلمامة يف الأل�ف��ة والأالف عم ًال
�أبواب الكتاب
ق�سم ابن حزم الكتاب �إىل  30باب ًا ،حتدث فيها فريد ًا ،وقد تُرجم �إىل العديد من اللغات العاملية.
َّ
عن عالمات احلب ووقوع املحبة ،وحدوث احلب
ملجرد نظرة واحدة ،والوفاء للمحبوب و ُمعاناة
املحب بعد ف��راق حمبوبه وع�لام��ات ال�ضعف
التي ت�صيبه بعد ه��ذا ال�ف��راق ،كما حت��دث عن
امل�صدر :موقع �سطور
الي�أ�س ال��ذي يدخل �إىل النف�س من عدم بلوغها
�أملها ،وق�سمه �إىل الن�سيان وامللل واال�ستبدال.
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ع��ن ب��ع�����ض اجل ��وان ��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

أ حمد
املطاوعة
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
�أحمد جمال املطاوعة ،تخرجت من كلية
الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت ،تخ�ص�ص
هند�سة كهربائية ،ث ّم التحقت مبا�شرة بالعمل
يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية.

• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه بال�رشكة؟

�أعمل يف ق�سم اخلدمات الهند�سية بدائرة
الت�سويق املحلي ،وتتمثل طبيعة عملي يف تقدمي
المساهمة في
أتمنى ُ

االرتقاء باسم الشركة
ودفعها إلى مصاف
الشركات العالمية
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حلول هند�سية و�إجراء تعديالت على ت�صميم �ضرورية جد ًا لفهم �أ�سا�سيات العمل� ،أما احلياة
امل�شاريع القائمة وحمطات تعبئة الوقود التابعة العملية فهي مليئة بالعقبات والتحديات التي
لل�شركة ،وهو عمل يطابق تخ�ص�صي الدرا�سي .حتتاج �إىل حلول متنوعة وفقاً لطبيعة هذه
التحديات ،وهو ما يتطلب جتميع واكت�ساب
• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟ خربات ُمتلفة للو�صول لأف�ضل احللول.
القطاع النفطي هو الأهم بني قطاعات الدولة،
وتوجد به مميزات وفر�ص تدريبية كثرية • م��ا �أه ��م التحديات ال�ت��ي تواجهك يف جمال
ت�صقل اخلربات وتزيد املعرفة وتنمي العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟
املهارات ،ومن هنا اخرتت العمل يف هذا القطاع تواجهني �أحياناً �صعوبات يف �إيجاد احللول
املنا�سبة لبع�ض امل�شكالت الهند�سية يف
لتنمية قدراتي ال�شخ�صية.
�أما عن املهارات الهند�سية ،فقد وفقني اهلل حمطات تعبئة الوقود القائمة التابعة لل�شركة،
للعمل يف جمال درا�ستي ،مما �أك�سبني العديد
من املهارات اجلديدة التي ط ّورت خرباتي.
أحاول بشكل مستمر

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة
العملية والدرا�سة النظرية؟

هناك اختالفات كبرية بني الدرا�سة النظرية
والعمل على �أر�ض الواقع ،فالدرا�سة النظرية

تقسيم الوقت
وممارسة الهوايات
في أوقات الفراغ

قراءة الكتب والروايات من هوايات املطاوعة

ولكني �أتغلب عليها دائماً عن طريق الزيارات
امليدانية لهذه املحطات وا�ست�شارة ذوي
اخلربة والتخ�ص�ص ،وبف�ضل تعاون وتكاتف
فريق العمل نحقق جناحات و�إجنازات جيدة.

• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

نعم ،عملي يتنا�سب متاماً مع ميويل ال�شخ�صية،
�إذ �إن طبيعة عملي غري روتينية ومتنوعة ،وهو
ما يو ّلد لدي احلما�س ملُواجهة كل التحديات
و�إجناز �أي تكليفات عمل جديدة.

• م��ا �أه ��م الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها يف جمال
العمل؟

أحاول تطبيق
النواحي اإليجابية
المستفادة من القراءة
ُ

في الحياة العملية

ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال عملي
واج��ت��ه��ادي ،و�أمت��ن��ى املُ�ساهمة م��ع زم�لائ��ي يف
االرتقاء با�سم ال�شركة ودفعها �إىل م�صاف ال�شركات
العاملية والرائدة يف جمال �صناعة تكرير النفط.

• ما هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟

قراءة الكتب والروايات هوايتي املُف�ضلة،
و�أحر�ص على ممار�ستها ب�شكل �أ�سبوعي عرب
• ما ر�ؤيتك لتطوير الذات؟
زيارة �إحدى مكتبات الكويت العامة� ،أو عرب
يف الع�صر احلايل �أ�صبح تطوير الذات �ضرورة ا�ستعارة كتب من مكتبة �أحد الأ�صدقاء.
كبرية ،فال ميكن ُمابهة �أعباء العمل دون تنمية ولدي ركن خا�ص يف املنزل للقراءة ،به مكتبة
القدرات و�صقل اخلربات ،وغر�س الثقة بالنف�س ُمتوا�ضعة حتتوي كتبي املف�ضلة.
ب�شكل م�ستمر من خالل التعامل مع �شخ�صيات
• ه��ل حققت �أي �إجن ��ازات يف جم��ال ممار�سة
تتمتع باخلربات واال�ستماع لن�صائحها.
وملُوا�صلة عملية تطوير ال��ذات ب�شكل �سليم ،الهوية؟
ي��ج��ب املُ�����ش��ارك��ة يف ال�����دورات التدريبية �أعمل على تطبيق النواحي الإيجابية املُ�ستفادة
با�ستمرار ،وح�ضور املحا�ضرات وامل�ؤمترات من القراءة يف احلياة العملية ،وقد حققت من
املحلية والعاملية لالطالع على كل ما هو جديد خالل ذلك الكثري من الفوائد.
يف جمال العمل ،خا�صة �أننا نعمل يف القطاع • كيف توفق بني ممار�سة الهواية والعمل؟
النفطي ،وهو من القطاعات املُهمة ج��د ًا� ،إذ �إدارة الوقت من �أهم �صفات الإن�سان املنظم ،لذا
يعتمد عليه اقت�صاد الدولة بن�سبة كبرية.
�أحاول ب�شكل م�ستمر تق�سيم الوقت وممار�سة
الهوايات يف �أوقات الفراغ.

 حاز ق�سم اخلدمات الهند�سية جائزة ال�شركةالـ  11للأداء املتميز يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،وقد كنت من�سقاً للق�سم.
 �شاركت يف �إعداد تقرير ُمف�صل لتقدير الزيادةوالنق�صان يف خمزون منتجات الوقود املُختلفة
مبحطات تعبئة وقود ال�شركة ،وح�صلت
على بطاقة �شكر من رئي�س الفريق ومراقبة
امليزانية.
 �أوكل �إ ّيل ُمهمة التن�سيق املبا�شر ومتابعةجميع امل�شاكل الفنية والهند�سية مع احلر�س • ما الذي تطمح لتحقيقه يف امل�ستقبل؟
�أ�سعى ل�ترك ب�صمة �إيجابية يف �شركة البرتول
الوطني الكويتي.
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هل تعلم ؟

•�أنّ الدالفين تنام و�إحدى عينيها مفتوحة.
•�أنّ �إحدى �شركات النقل الجوي و ّفرت مبلغ
� 40ألف دوالر عام  1987جراء �إزالة زيتونة
واحدة فقط من كل طبق �سلطة ُق ِّدم على
متن رحالت الدرجة الأولى.
•�أن الرجال هم من كانوا يرتدون الكعب
العالي عند اختراعه في القرن الثامن ع�شر.

معلومات عامة

• % 97من الماء الموجود في العالم مالح.

•ارتفاع جبال الهمااليا يزيد بمعدل �1.3سم �سنوي ًا.
•ر ّواد الف�ضاء ال ي�ستطيعون البكاء في الف�ضاء ب�سبب عدم
وجود الجاذبية.
•الع�سل هو الطعام الوحيد الذي ال يف�سد.

كلمات

من الكويت

•غاية الحرب هي ال�سلم.

•الجاهل ي�ؤكد ،والعالم ي�شك ،والعاقل يتروى.

مدينة �صباح الأحمد البحرية:

•اال�ستمتاع بالعمل ي�ضفي عليه المثالية.

و�سميت بهذا
تقع في منطقة الخيران جنوب دولة الكويتُ ،
اال�سم ن�سبة �إلى �أمير البالد الراحل ،ال�شيخ �صباح الأحمد
الجابر ال�صباحُ .تعدّ عم ًال ح�ضاري ًا متميز ًا على م�ستوى
المنطقة والعالم ،حيث ا�ستخدمت فيها تقنيات حديثة في
مجال �إن�شاء المدن.

•ال�سعادة ،هي هدف الب�شرية الحقيقي.
•�أ�صعب انت�صار ،هو االنت�صار على الذات.

شخصيات

عبد اللطيف �أبوهيف:

هو �سباح م�صري ،ولد عام  1929في مدينة الإ�سكندرية بم�صر ،وبد�أ ممار�سة ال�سباحة وهو عمره � 10سنوات.
�أُطلق عليه لقب "تم�ساح النيل" ،و"�سباح القرن الع�شرين" ،ب�سبب الإنجازات العديدة التي حققها ،والتي و�ضعته في مكانة عالمية متميزة.
ا�ستطاع عبور بحر المان�ش ثالث مرات ،محقق ًا رقم ًا قيا�سي ًا عالمي ًا عام  ،1953ومتحدي ًا جميع ال�صعوبات ،وعلى ر�أ�سها البرودة
القاتلة والتيارات الجارفة وغيرها.
ّكرمه الملك فاروق لإنجازاته بابتعاثه �إلى كلية "�سانت هير�ست" الع�سكرية في لندن ،والتي تخرج منها عام .1956
توفى �أبوهيف في �أبريل  2008عن عمر يناهز الـ  79عام ًا.
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•المدير العام للت�سويق العالمي في "البترول الوطنية" نا�صر
ال�سالم يعبر عن فخره لو�صول ال�شركة خالل �سنوات قليلة
�إلى الأ�سواق العالمية واكت�ساب �سمعة طيبة.

•محادثات وفد �سوداني برئا�سة وزير الطاقة
والتعدين م�أمون عو�ض �أبو زيد مع م�س�ؤولين
في دائرة الت�سويق العالمي في مقر ال�شركة.
الوطنية :عدد نوفمبر 1977
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