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10 وثيقة إجراءات
مراقبة المشاريع

خلود سعد المطيري

نقلة نوعية

نجحت “البترول الوطنية” في األيام القليلة الماضية بتصدير 
أول شحنة من وقود السيارات التي أنتجته مصفاة ميناء 
األحمدي، وبذلك تكون الشركة قد حققت تقدمًا الفتًا في 
أعمالها، وأصبحت أكثر قــدرة على خوض آفــاق جديدة في 
وزيــادة  المستقبلية،  تعزيز مكانتها  مسيرتها، من شأنها 

حجم تأثيرها بين نظيراتها من الشركات المنافسة.

لقد جاء تصدير هذه الشحنة من وقود السيارات النظيف 
المطابق ألحدث المواصفات والمعايير العالمية، كثمرة من 
ثمار مشروع الوقود البيئي، الذي نعّول عليه في إحداث نقلة 

نوعية فارقة في مستوى جودة وربحية منتجاتنا.

وبعد أن تمكنت الشركة من سد احتياجات السوق المحلي 
من هذا المنتج، وتلبية الطلب المتزايد عليه محليًا نتيجة 
ومع  والمركبات،  السكان  عــدد  وزيــادة  العمراني  للتوسع 
المشروع  لــهــذا  اإلنــتــاجــيــة  الـــوحـــدات  تشغيل  استكمال 
وفق  طاقته  بكامل  اإلنــتــاج  مرحلة  إلــى  وانتقاله  الضخم، 
المعايير والمواصفات العالمية الجديدة، صار لدى الشركة 
كميات فائضة من وقود السيارات، فكان أن عقدت العزم 

على تصدير هذه الكميات للخارج.  

هذه الخطوة ليست كفيلة بتحقيق أربــاح مادية فحسب، 
وهو جانب مهم بال شك، لكنها تمهد الطريق أيضًا أمام 
الشركة للتعامل مع أسواق عالمية جديدة في أوروبا وآسيا، 
وأن  المتغيرات،  تواكب  متطورة  شركة  أنها  بذلك  لتثبت 
مكانها هو بين الكبار من نخبة الشركات العاملة في مجال 

التكرير على مستوى العالم.

الكبيرة  الــجــهــود  حجم  يعكس  للشركة،  جــديــد  إنــجــاز  إنــه 
خططها  فاعلية  على  يــدّلــل  كما  موظفوها،  يبذلها  التي 
المحافظة  إلى  الدائم  وتطلعها  االستراتيجية، وطموحها 

على مكانتها الريادية المتميزة.

كلمة العدد

30 مسّخن الميثان
وبخار الماء

34 كيف تقرأ كتابًا يوميًا؟
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تصدير أول شحنة من وقود السيارات
مطابقة ألحدث المواصفات العالمية

في إطار تعزيز الدور الريادي للكويت في الصناعة النفطية، عبر دخول أسواق 
جديدة لتصريف منتجاتها النفطية عالية الجودة، وبقدرات تنافسية متطورة، 
وتحقيق أكبر قيمة مضافة لهذه المنتجات بما يساهم في دعم الدخل المالي 
للدولة، بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية بجني أولى ثمار مشروع الوقود 
البيئي في مصفاة ميناء االحمدي، وذلك بإنتاج وقود السيارات المتوافق مع 

المعايير والشروط البيئية العالمية. 
وفي هذا الصدد، أعلنت الشركة في الثالث من أغسطس 2022 عن تصدير أول 
الكبريت، ومنخفض  السيارات( منخفض  )وقود  الجازولين  شحنة من منتج 
المركبات العطرية، والمطابق ألحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية 

إلى األسواق اآلسيوية.

الخريف: الشحنة بلغت 
نحو 35 ألف طن من 

إنتاج مصفاة األحمدي

إنجازات
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حوالي 35 ألف طن

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون 
اإلداريـــــة والــتــجــاريــة، والــنــاطــق الرسمي 
هذه  كمية  أن  الــخــريــف،  عــاهــد  للشركة 
الشحنة بلغت حوالي 35 ألف طن، وهي 
من إنتاج مصفاة ميناء األحمدي، وقد تم 
تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع 
البترول  بمؤسسة  العالمي  التسويق 

الكويتية.

ــــى أن الــشــركــة اســـتـــفـــادت من  ونــــوه إل
اإلمكانيات المتطورة التي وفرها مشروع 

إنــتــاج وقـــود سيارات  البيئي فــي  الــوقــود 

العالمية،  المعايير  مع  ومتوافق  نظيف 

الفتا إلى أنه أصبح بمقدور الشركة تصدير 

الفائض من هذا المنتج الحيوي لألسواق 

السوق  احتياجات  تلبية  بعد  الخارجية، 

المحلي.

تنامي الطلب العالمي

وأشار الخريف بهذا الصدد، إلى أن تنامي 

الــســيــارات  وقـــود  على  العالمي  الطلب 

األخيرة،  العالمية  ــات  األزمـ بعد  السيما 

جــعــل قـــطـــاع الــتــســويــق الــعــالــمــي في 

في  يتوسع  الكويتية  البترول  مؤسسة 

منتجات  لبيع  جديدة  أســواق  استهداف 

الشركة ومنها أسواق جنوب شرق آسيا 

وأوروبا.

الشركة  لقدرات  النوعي  التطور  أن  وأكــد 

اإلنتاجية منح المؤسسة فرصا تنافسية 

وبالتالي  المنتجات،  هــذه  لتسويق  أكبر 

االقتصاد  يدعم  أعلى  مــادي  عائد  تحقيق 

الوطني للبالد. 

مشروع الوقود 
البيئي وفر إمكانية 

إنتاج وقود السيارات 
النـظيف

عقبات وتحديات

الخدمات  ــرة  دائـ مدير  أوضـــح  جانبه،  مــن 
الفنية في مصفاة ميناء األحمدي عبدهللا 
تصدير  أن  “الــوطــنــيــة”  لمجلة  العجمي 
“البترول  تــجــاوز  بعد  يأتي  الشحنة  هــذه 
الوطنية” العديد من العقبات والتحديات 
ونجاحها بتشغيل جميع وحدات مشروع 
الوقود البيئي بشكل آمن وفعال، بفضل 
التنسيق ما بين مصفاتي ميناء األحمدي 
الوسيطة  الــمــواد  لنقل  عبدهللا  وميناء 
السيارات،  وقــود  إنتاج  في  المستخدمة 
وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب العالمي 
على المنتجات النفطية الصديقة للبيئة، 
والبحث عن مشتقات نفطية ذات محتوي 

كبريتي منخفض.

مواصفات عالية

وحول مواصفات المنتج أوضح العجمي 
أن الجازولين أحد منتجات مشروع الوقود 
المواصفات  وهو مطابق ألحدث  البيئي، 
منخفض  كبريتي  بمستوى  العالمية، 
ــيــون،  ــمــل ــرة أجـــــــزاء مــــن ال ــــعــــادل عـــشـ ي

دارية والتجارية عاهد الخريف 
ٕ
●  مدير دائرة الخدمات الفنية بمصفاة ميناء األحمدي عبدهللا العجمي●  نائب الرئيس التنفيذي للشٔوون اال
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وغــيــره  الــجــازولــيــن  لتصدير  ــفــاوض  ــت وال
العجمي  أكــد  النفطية،  المشتقات  مــن 
الــصــدد هي  هــذا  فــي  المعنية  الجهة  أن 
الــعــالــمــي بمؤسسه  الــتــســويــق  قــطــاع 
هي  المؤسسة  أن  إذ  الكويتية،  البترول 
الجهة المعنية بالتفاوض وإبــرام أفضل 

الصفقات تبعا لألسعار العالمية.

مقدرات تصديرية

ــذا الـــصـــدد، لــفــت رئــيــس فــريــق  ــي هــ وفــ
الخدمات  ــرة  دائـ فــي  العمليات  تخطيط 
محمد  األحــمــدي  ميناء  بمصفاة  الفنية 
بندر، إلى أن المقدرات التصديرية تعتمد 
البيئي  الـــوقـــود  عــلــى وحـــــدات مـــشـــروع 
المنتجة  الــوحــدات  صيانة  ومخططات 

ومنخفض المركبات العطرية.

أهم  الجازولين من  منتج  أن  إلــى   وأشــار 
منتجات المصافي في كافة أنحاء العالم، 
خــالل  عالميا  عليه  الــطــلــب  تــنــامــى  وقـــد 
بعد  ــه  أنـ الــمــاضــيــة، مضيفا  الــســنــوات 
أصبح  البيئي  الــوقــود  مــشــروع  تشغيل 
لدينا فائضا من هذا المنتج، وبالتالي تمت 
مناقشة ودراسة إمكانية تصدير الكميات 

الفائضة منه. 

آلية التسعير 

وفيما يتعلق بالمعايير المتبعة بما يخص 
آلية التسعير، نوه العجمي إلى أن التسعير 
العالمية  ــى األســـعـــار  إلـ يــرتــبــط إضــافــة 

والطلب،  بــالــعــرض  األســــواق  وتقلبات 

السياسية،  ــات  واألزمـ بــاألوضــاع  وكذلك 

حيث  النافثا،  لمنتج  العالمية  وباألسعار 

يوجد معيار سعري بين هذين المنتجين، 

إذ أنه يتم تسعير الجازولين بالنسبة إلى 

معدل  على  أيــضــًا  يعتمد  وهـــذا  النافثا، 

ربــحــيــة الــمــصــفــاة، فكلما ارتــفــع الــفــرق 

السعري ما بين النافثا والجازولين أصبح 

هامش الربح أكبر، ولكن بعد األخذ بعين 

االعتبار أنه يبقى هناك سعر يجب تخطيه 

يغطي التكاليف وتشغيل الوحدات. 

تنسيق وتفاوض 

ــة بــالــتــنــســيــق  ــي ــمــعــن وحــــــول الـــجـــهـــة ال

الشركة تغطي 
احتياجات السوق 

المحلي بالكامل من 
وقود السيارات

نظام السالمة

تم تحميل 2000 طن متري بشكل أولى من الجازولين منخفض الكبريت في خزان 
منفصل للسفينة، قام بعدها المفتشون بإجراء فحوصات الجودة وفقاً للمواصفات 

التي يطلبها العميل.

وجرى تحميل باقي الشحنة وفقاً إلجراءات التشغيل المتبعة تحت إشراف موظفي 
التشغيل المدربين في منطقة العمليات 8. وتم تنفيذ جميع هذه األنشطة بالتوازي 

مع اتباع خطوات صارمة تتعلق بإجراءات األمن والسالمة. 

●  أذرع التحميل
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الجازولين،  لمنتج  الوسيطة  للمركبات 
الحالي  الـــواقـــع  ضـــوء  عــلــى  ــه  أنـ مضيفا 
باإلمكان تصدير حوالي 25 إلى 35 ألف طن 
شهريا من وقود السيارات، من مصفاتي 

ميناء األحمدي وميناء عبدهللا. 

عقبات وتحديات 

ــى أن “الــبــتــرول الــوطــنــيــة”  ــوه بــنــدر إلـ ــ ون
نجحت في تجاوز وتخطي جميع العقبات 
اآلمــن  التشغيل  بــدأت  وقــد  والتحديات 
مشروع  لــوحــدات  والمستقر  والــفــعــال 
 ،2021 فــي ســنــة  الــجــديــد  البيئي  الــوقــود 
تتعلق  تحديات  هناك  كانت  أنــه  مضيفا 
على  التدقيق  وأهمها  التصدير،  بموانئ 
المتعلقة  والــمــعــدات  التصدير  خطوط 

بالعزل والمتابعة المستمرة لها، إضافة 
التنسيق مع مصفاة ميناء عبدهللا  إلــى 
الجازولين،  المواد الوسيطة إلنتاج  لنقل 

ومراقبة معدات الخلط واإلنتاج. 

وحـــول وجـــود وجــهــات ودول فــي المدى 
الجازولين  الستقبال  جــاهــزة  المنظور 
هذا  أن  بندر  أكــد  الــجــودة،  عالي  الكويتي 
البترول  عالميا، وشركة  المنتج مطلوب 
في  منه  الفائض  ستستخدم  الوطنية 
األسعار  أفضل  حسب  والتصدير  البيع 
السوق  متطلبات  تلبية  بعد  العالمية 

المحلي كاملة.  

 إنجاز جديد 

تخطيط  أول  مهندس  أشــار  جانبه،  من 
العمليات- مصفاة ميناء األحمدي، ربيع 
لـتصدير  إضــافــة  أنــه  إلــى  العجمي،  علي 
“البترول الوطنية” مجموعة من المنتجات 
البترولية مثل )النافثا، زيت الغاز، البروبان، 
الوقود(،  وزيت  الطائرات،  البيوتان، وقود 
فقد حققت مصفاة ميناء األحمدي هذه 
المرة إنجازًا بارزًا آخر تمثل بإضافة منتج 
منخفض  كبريتي  بمستوى  الــجــازولــيــن 
ــيــون،  ــمــل ــرة أجـــــــزاء مــــن ال ــــعــــادل عـــشـ ي
ومنخفض المركبات العطرية إلى قائمة 

تصدير منتجات “البترول الوطنية”.

تخطيط  قسم  أن  ــى  إل العجمي  وأشـــار 
العمليات قام بالتعاون مع قسم التخزين 
العمليات8(  )منطقة  فــي  والتشغيل 
بالتحميل  األحــمــدي  ميناء  مصفاة  فــي 
مطلع  في   ،NCC JOOD لسفينة  الناجح 
شهر أغسطس 2022، الفتا إلى أن هذه 
العملية تحققت بنجاح كبير من خالل اتباع 

الخطوات التالية:

فيما  متناهية  بدقة  المعلومات  جمع   -
يتعلق بـالجودة والكمية والجدول الزمني 
للتحميل، وما إلى ذلك من أعمال متعلقة 

بتحميل السفن.

القائمة  الــمــرافــق  جـــدوى  مــن  التحقق   -
وقائمة األنشطة التي يتعين القيام بها 

ومنها:

لتحديد  التحميل  رؤوس  عينات من  أخــذ 
متطلبات التنظيف.

اختالط  عــدم  مــن  للتأكد  الخطوط  عــزل 
المادة أثناء التحميل.

مــســح الــخــطــوط بـــالـــمـــواد الــمــطــلــوبــة 
للتحميل، للتأكد من عدم حصول أي تلوث 

للسفينة.

العجمي: تشغيل 
جميع وحدات “الوقود 

البيئي” بشكل آمن 
وفعال

●  سفينة NCC JOOD على رصيف رقم 4 بمصفاة ميناء األحمدي 
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المركز هو الثاني من 
نوعه الذي تفتتحه 

الشركة خالل 6 أشهر

مستوى متقدم

دائرة  بجهود  البدر  أشــاد  المناسبة،  بهذه 
التدريب والتطوير الوظيفي، والتي تساهم 
في تعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالشركة، 
وتطوير إمكانات موظفي القطاع النفطي 
لصالح  ينعكس  مـــا  وهـــو  عــــام،  بــشــكــل 
المستوى  على  مثنيا  الوطني،  االقتصاد 
التدريب  برامج  إليه  الذي وصلت  المتقدم 
الشركة،  تدريب  مراكز  خالل  من  الُمقدمة 
المتطّورة  بالتكنولوجيا  تستعين  والــتــي 
نظم  أفضل  وتحاكي  الحديثة،  واألساليب 
المتبعة في  الــذكــيــة  والــتــأهــيــل  الــتــدريــب 
إقليميًا  المعتمدة  الــتــدريــب  مؤسسات 

وعالمياً.

نقلة نوعية

التنفيذي  الرئيس  نائب  أوضــح  جانبه،  من 
للشؤون اإلداريــة والتجارية عاهد الخريف، 
التدريبية  ــه  يقدم خدماته ودورات المركز  أن 
الشركة  ودوائـــر  قطاعات  في  للموظفين 
العمليات،  ــر  ــ دوائـ والســيــمــا  الــمــخــتــلــفــة، 
ــخــدمــات الــفــنــيــة، وضــمــان  والــصــيــانــة، وال
للعاملين  كــذلــك  يقدمها  كــمــا  الـــجـــودة، 
التابعة  الزميلة  النفطية  الــشــركــات  فــي 

تدريب

مركز تدريب جديد
بمصفاة ميناء عبدهللا

في إنجاز جديد يحسب لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، والتي تقوم بمهامها 
بكفاءة عالية في مجال تنمية مهارات العاملين ورفع مستوى قدراتهم، افتتح 
تدريب  البدر، مركز  الكويتية وليد  الوطنية  البترول  التنفيذي لشركة  الرئيس 
التي تخدم  إلى مراكز تدريب الشركة،  جديدا بمصفاة ميناء عبدهللا، لينضم 
كافة العاملين فيها من مهندسين وموظفين، باإلضافة إلى موظفي شركات 

القطاع النفطي الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. 
ويأتي هذا المركز الجديد بعد 6 أشهر فقط من افتتاح الشركة لمركز تدريب 
مماثل بمصفاة ميناء األحمدي، وهو ما يعد إنجازا كبيرا تم في وقت قياسي. 
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أن  مــؤكــدًا  الكويتية،  الــبــتــرول  لمؤسسة 
نوعية  نقلة  يمثل  للمركز  الجديد  المبنى 
الشركة  مستوى  على  التدريب  مجال  في 

والقطاع.

بدوره، أكد مدير الدائرة التجارية ومدير دائرة 
بندر  بالوكالة  الوظيفي  والتطوير  التدريب 
القحطاني، أن المركز الجديد يستوعب أكثر 
الــوقــت، مشيرا  ذات  في  متدرب   200 من 
إلـــى أن الــشــركــة اســتــعــانــت فــي تشييده 
العالمية  بمجموعة من أفضل الشركات 
وورش  قاعات  تصميم  في  المتخصصة 

وتجهيزات مراكز التدريب المماثلة.

محاضرات تفاعلية 

وعقب افتتاحه المبنى، قام الرئيس التنفيذي 
وعدد من نوابه بجولة في قاعات وأقسام 
المركز، استمع خاللها لشرح مفصل قدمه 
رئيس فريق مراكز التدريب شافي العجمي 

ووظــائــف  وأدوار  الــمــبــنــى  مــحــتــويــات  عــن 

تجهيزاته وقاعاته، موضحًا أن مبنى المركز 

الجديد يضم 9 قاعات للمحاضرات مزودة 

بلوحات إيضاح وأجهزة للعروض المرئية، 

لتقديم المحاضرات النظرية والتفاعلية.

3 قاعات  المركز  إلــى ذلــك يضم  باإلضافة 

لــتــدريــب مــهــنــدســي الــعــمــلــيــات بــنــظــام 

المحاكاة، وهي قاعات تّم إعدادها بشكل 

الحقيقية  الــعــمــلــيــات  لـــغـــرف  ــق  مــطــاب

البيئي، وذلك  الوقود  بالمصفاة ومشروع 

لُتساعد المتدربين على استيعاب الشرح، 

وتمكنهم من خوض تجربة واقعية إلدارة 

طبيعة  على  والتعّرف  المصفاة  عمليات 

الــوحــدات  فيها  بما  المختلفة،  الــوحــدات 

ضمن  حديثًا  تشييدها  ــّم  ت الــتــي  الــجــديــدة 

كفاءة  يرفع  مما  البيئي،  الــوقــود  مشروع 

التدريب بشكل كبير.

ورشة ذكية

أضاف العجمي أن المركز يحتوي أيضًا على 
عبر  والفني  المهني  للتدريب  ذكية  ورشــة 
 Virtual( الواقع االفتراضي وسائل تدريب 
 Augmented( الُمعزز  والــواقــع   ،)Reality
أعلى  عــلــى  ُبــنــيــت  ــة  ورشــ وهـــي   ،)Reality
مستوى من التكنولوجيا الحديثة لتضاهي 

أفضل مراكز التدريب في العالم.

على  القائمون  قــدم  أيــضــًا  الجولة  وخــالل 
الورشة عرضًا مرئيًا للرئيس التنفيذي ونوابه 
لشرح وتوضيح إمكانياتها وتفاصيلها، حيث 
اشتمل للعرض على نبذة عن التكنولوجيا 
المستخدمة فيها، وأمثلة من التطبيقات 

الُمقدمة.

مختبرات ومعامل

المبنى  أن  العجمي،  أوضـــح  الختام  وفــي 
لرفع  كيميائي  مختبر  على  يحتوي  الجديد 
كفاءة الكيميائيين والفنيين العاملين في 
إلى معملين  باإلضافة  الشركة،  مختبرات 
وتطبيقات  اآللــي  الحاسب  على  للتدريب 
الشركة التقنية المختلفة وغرفة اجتماعات، 
فضاًل عن مجموعة من المكاتب اإلداريــة 

الُمخصصة للعاملين بالمركز.

البدر: برامج دائرة 
“التدريب” تحاكي 

أفضل نظم التأهيل 
الذكية عالميًا

●  المركز الجديد بمصفاة ميناء عبدهللا

موقع المبنى

الجديد في موقع متميز يتوسط المصفاة، مما يسهل عملية  التدريب  يقع مركز 
استقباله لموظفي الشركة من المرافق المختلفة، وكذلك موظفي الشركات الزميلة، 
وقد تّم تخصيص ساحة مواقف تستوعب سيارات العاملين بالمركز وسيارات الزوار. 
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مرجع يضم جميع 
اإلجراءات المتبعة 

إلنشاء وتمويل ومراقبة 
مشاريع الشركة

مشاريع

وثيقة إجراءات مراقبة المشاريع
لقاء ناقش إصدارها السابع

نظم فريق مراقبة مراحل المشاريع التابع لدائرة مساندة اإلدارة، لقاء توعويا عبر منصة اجتماعات الشركة 
"تيمز" )Teams(، عن "وثيقة إجراءات مراقبة المشاريع" )KPCP( في شركة البترول الوطنية الكويتية، حضره 

عدد كبير فاق 170 من موظفي فرق ودوائر الشركة المختلفة. 
وبحضور رئيس الفريق مشعل السعيدي الذي أعطى مقدمة مختصره عن الوثيقة، قدمت اللقاء المهندس 
أول الهنوف العازمي، حيث عرضت اإلصدار السابع من الوثيقة، وأهم ما جاء به، وأبرز االختالفات بينه وين 
اإلصدارات التي سبقته. كذلك شرح المهندس محمد نواز أنواع المشاريع في الشركة وكيفية الحصول على 

الموافقات من الجهات المختصة حسب نوع وفئة ومرحلة كل مشروع.
شهد اللقاء تفاعال كبيرا من الحضور، وقام السعيدي والعازمي بالرد على كافة االستفسارات خالل اللقاء.
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تم إنشاء هذه الوثيقة 
ألول مرة في عام 2007 
بمعية كبرى الشركات 

العالمية

تعزيز الوعي

فـــي الــبــدايــة عــــرف الــســعــيــدي فــريــق 
ومهامه،  المشاريع  مــراحــل  مــراقــبــة 
تنسيق  عن  مسؤول  الفريق  ان  قائال 
لجنة مراجعة المشاريع، ودعم اللجنة 
التنفيذية إلدارة محافظ المشاريع، من 
أجل تحديد الدراسات الفنية الرئيسية، 
والمشاريع الجاهزة للتقدم إلى المرحلة 
بتحديث  الفريق  يقوم  وكذلك  التالية، 
"وثيقة اجراءات مراقبة المشاريع" في 

.)KPCP( الشركة والمعروفة باسم

وأوضح السعيدي أن الفريق أنشئ في 
عبارة  وهــو   2011-2012 المالية  السنة 
)KPCP(، وطريق  الـ  لقوانين  أتمتة  عن 
للحصول على الموافقات عبر مسارها 
الــمــنــاســب، وفــقــا لــقــواعــد مؤسسة 
الكويتية، ومن ضمن وظائف  البترول 
الفريق، تقليل دورة حياة المشروع، عن 
طريق تقليل وقت المراسالت، وتوفير 
قاعدة بيانات لمشاريع الشركة وتجنب 

األخطاء البشرية.

ويقوم الفريق بتقديم الدورات التدريبية 
لجميع موظفي الشركة، لزيادة الوعي 

بقوانين وآليات "وثيقة إجراءات مراقبة 
الـــى تنظيم  بــاإلضــافــة  الــمــشــاريــع"، 
مراقبة  نظام  على  التدريبية  ــدورات  الـ

مراحل المشاريع اآللي.

وثيقة مراقبة المشاريع

تعريف  عن  للحديث  السعيدي  وانتقل 
"وثــيــقــة إجـــــراءات مــراقــبــة الــمــشــاريــع" 
لمراقبة  نظام  إنها  قائال  عــام،  بشكل 
مرجعًا يضم  وتعتبر  المشاريع،  مراحل 
جميع اإلجراءات المتبعة إلنشاء وتمويل 
ومراقبة مشاريع شركة البترول الوطنية 
)التقنية،  أنــواعــهــا  بمختلف  الكويتية 
الطبيعة  ذات  ــع  ــمــشــاري ال اإلداريــــــــة، 
والبيئة،  والــســالمــة  بــاألمــن  المتعلقة 
العيني(،  االستبدال  المباشر،  الــشــراء 
على  الحصول  الدوائر  على  يسهل  مما 
مرحلة  كــل  فــي  المطلوبة  الــمــوافــقــات 
من مراحل المشروع الخمس، بحسب 

طبيعة كل مشروع. 

وأوضح أنه تم انشاء هذه الوثيقة ألول 
مره في عام 2007 بمعية كبرى الشركات 
تحديث  يتم  أن  العادة  وجــرت  العالمية، 

وتنقيح الوثيقة كل سنتين.

األهداف واألهمية

وآلية  وأهميتها،  الوثيقة  أهــداف  وعــن 
قــال  وتــنــفــيــذهــا،  واعــتــمــادهــا  تحديثها 
من  األســاســي  الــهــدف  ان  السعيدي 
إنشاء هذه الوثيقة هو تعريف وتنظيم 
جــمــيــع اإلجــــــــراءات الــمــتــبــعــة إلنــشــاء 
وتــمــويــل ومــراقــبــة مــشــاريــع الشركة 

بمختلف أنواعها وتنظيمها.

باألهمية،  غــايــة  وثــيــقــة  أنــهــا  وأضــــاف 
ــي الــعــديــد  حــيــث تــمــت مــشــاركــتــهــا فـ
الممارسات  كأفضل  المؤتمرات  من 
طلبت  وقــد  النفطية،  الــشــركــات  بين 
توعويه  حلقات  تنظيم  الشركات  هــذه 
لــالســتــفــادة مــن خــبــرة شــركــة البترول 
بهذه  يتعلق  بــمــا  الكويتية  الــوطــنــيــة 
مهما  مــرجــعــًا  تعتبر  والـــتـــي  الــوثــيــقــة 

للتعامالت الخاصة بالمشاريع.

أما بالنسبة آللية تحديث هذه الوثيقة، 
اإلدارة ممثلة  دائــرة مساندة  ان  فقال 
ــراحـــل الــمــشــاريــع،  ــة مـ بــفــريــق مــراقــب
تـــقـــوم بـــالـــتـــواصـــل مـــع جــمــيــع دوائــــر 
الشركة والتنسيق معها لتزويدها بأية 
مستجدات أو مالحظات بأية تعديالت 

●  الهنوف العازمي●  مشعل السعيدي
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الـــى ذكــرهــا وتطبيقها.  الــحــاجــة  تــدعــو 
ولعل دائرة التخطيط الشامل من أكثر 
الجهات التي يتم التنسيق معها بشأن 
السعيدي  وتــقــدم  الوثيقة،  تــعــديــالت 
بالشكر لهم ولجميع الدوائر ذات الصلة 

لتعاونهم الدائم.

ــر الــشــركــة بهذه  ــ وعـــن مـــدى الــتــزام دوائ
الوثيقة، وكيفية االستفادة منها، قال إن 
الفريق يلمس االلتزام التام من جميع دوائر 
الشركة بهذه الوثيقة وتجاوبهم المطلق 
مع متطلباتها، حيث تستفيد منها الدوائر 
بتطبيق جوانبها الفنية والمالية واإلدارية 
ــــدراســــات أو  بــدايــة مــن فــكــرة إنــشــاء ال
المشاريع بجميع أنواعها وجميع مراحلها 
بداية من مرحلة فكرة المشروع األولية، 
ــم مرحلة  ــم مــرحــلــة دراســــة الـــجـــدوى، ث ث
وأخــيــرًا  التطبيق،  مرحلة  ثــم  التصميم، 

مرحلة التشغيل والمراقبة.

اإلصدار السابع

أول  المهندس  قــدمــت  جانبها  مــن 
الــهــنــوف الــعــازمــي شــرحــا عـــن أهــم 
اإلضافات في اإلصدار السابع، وتأثيرها 
دائــرة  ان  قائلة  الشركة،  أعمال  على 
مساندة اإلدارة ممثلة بفريق متابعة 
بتحديث هذا  المشاريع تقوم  مراحل 
المرجع )الوثيقة( بصورة دورية حسب 

المستجدات سواء الداخلية او حسب 
تعليمات مؤسسة البترول الكويتية.

وقد تم عمل تحديث رئيسي للوثيقة في 
بالتعاون مع أصحاب  السابع  إصدارها 
الشأن المعنيين في دوائر الشركة كافة. 
وضم العديد من التحديثات واإلضافات، 
ــطــالقــا من  ومـــن هـــذه الــتــحــديــثــات وان
الكويتية  الــبــتــرول  مؤسسة  توجيهات 
وبالتعاون مع دائرة التخطيط الشامل، 
ــة تمويل  ــي تــمــت مــراجــعــة وتــحــديــث آل

البرامج والمشاريع.

وأيضا بالتعاون مع دائــرة المالية تم 
المالية  السلطات  تفويض  تحديث 
السلطات  تفويض  إعـــادة  وإضــافــة 
المالية، إضافة الى ذلك تمت مراجعة 
وتنقيح العديد من النماذج المطلوبة 
في مختلف مراحل المشاريع وإضافة 
الــجــديــدة، وتعديل  ــنــمــاذج  ال بــعــض 
ــمــاذج الــحــالــيــة، تــلــى ذلــك  ــن بــعــض ال
إطالق حملة توعوية لجميع موظفي 
أساسية  معلومات  ضمت  الشركة، 
مهمة تعين مستخدمي الوثيقة على 

التطبيق األمثل والسليم.

معلومات إضافية

شرحا  اللقاء  خــالل  العازمي  وقــدمــت 
مــفــصــال ومـــعـــلـــومـــات إضـــافـــيـــة عن 

إجراءات مراقبة المشاريع في الشركة، 
والتي تتضمن عملية بدء المشاريع في 
ومراقبتها،  ميزانيتها  ووضــع  الشركة 
ــتـــي يــجــب أن  ــوات الـ ــخـــطـ وتـــحـــديـــد الـ
يتبعها صاحب المبادرة للحصول على 
الموافقة على المشاريع، وكذلك وثائق 

إجراءات مراقبة المشاريع بالشركة.

وأضافت العازمي أن نظام بوابة مرحلة 
لمرحلة  أتمتة  عملية  هــو  المشاريع 
المشاريع بدأت في السنة المالية -2011

العمل  عــن تسيير  عــبــارة  وهــي   ،2012
للموافقات عبر مساره المناسب وفقا 
إلجــراءات مراقبة المشاريع بالشركة، 
ويساعد النظام في تقليل فترة الدورة 
المستندية للمشروع عن طريق تقليل 
وقت المراسالت، كما يحتفظ النظام 
بقاعدة بيانات لمشاريع الشركة يمكن 
تتبعها، من أجل تجنب الخطأ البشري 

في اتباع اإلجراء الخاطئ.

مراحل المشاريع 

العازمي  قالت  المشاريع  مراحل  وعــن 
أن الــمــشــروع عــبــارة عــن مــراحــل جدية 
إنجازها من أجل  التي يجب  المهام  من 
الوصول إلى نتيجة محددة أو خلق منتج 
أو خدمة أو نتيجة فريدة، وتتلخص هذه 

المراحل في:

يساعد النظام اآللي 
في تقليل فترة الدورة 
المستندية للمشروع 

وتقليل المراسالت

●  مدير دائرة مساندة اإلدارة عبدهللا ملك مع فريق العمل
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 الفكرة: وضع مفهوم تقني في نطاق عمل 
واضح يتماشى مع األهداف االستراتيجية 

لشركة البترول الوطنية الكويتية

العمل وتحديد  الــدراســة: صقل نطاق 
جدوى المشروع بشكل عام باستخدام 

هندسة قيمة الخيارات المختلفة.

التنفيذ  تــفــاصــيــل  تــحــديــد  الــتــصــمــيــم: 
الالزمة لنشر المشروع بنجاح، يتضمن 
ذلك إجراء هندسة الدراسة والتصميم 

األولي. 

النطاق  وتنفيذ  استكمال  التطبيق: 
المحدد ونقل الحل إلى العمليات.

التشغيل والمراقبة: تحقيق الفوائد من 
دعم  وظيفة  إلــى  واالنتقال  الحل  تنفيذ 

دائمة.

أنواع المشاريع

طريق  عن  تقدم  التي  المشاريع  وعــن 

قالت  المشاريع  مراحل  مراقبة  نظام 
العازمي أنها ثالثة أنواع هي:  

مشاريع الدراسة الفنية: وتركز الدراسات 
الهندسية  االهــتــمــامــات  عــلــى  الــفــنــيــة 
ــة، وتــتــطــلــب مـــن الــمــيــزانــيــة  ــي ــقــن ــت وال
الالحقة،  المراحل  تمويل  الرأسمالية 
والدراسات  الجدوى  دراســات  وتشمل 

الهندسية وما إلى ذلك. 

ــع الــفــنــيــة إلـــى  ــاريـ ــشـ ــمـ وتــنــقــســم الـ
قسمين: رئيسية وفرعية، ويعاد تقديم 
والموافقة  الستعراضها  "الـــدراســـة" 
رئيسية  فنية  دراســة  واعتبارها  عليها 
إذا وصلت تكلفة الدراسة إلى أكثر من 
120 ألف دينار كويتي، بعد الحصول على 

عطاءات الشركات.

وأوضحت أن الدراسة الفنية الرئيسية، 
ــادرة عن  ــــصــ هـــي جــمــيــع الــمــشــاريــع ال
المؤسسة، وجميع المشاريع الوطنية 

تشغيلي  ــروع  مــــشــ وأي  ــة،  ــرجــ ــحــ ــ وال

)رأسمالي( يتطلب التكامل أو الدمج عبر 

المقدرة  اإلجمالية  وتكلفته  المصافي، 

تساوي أو تزيد عن مليون دينار كويتي، 

أو إذا لم تكن التكلفة اإلجمالية المقدرة 

تقدير  تكلفة  ولــكــن  متاحة،  للمشروع 

عن  تزيد  أو  مساوية  الــدراســة  لمرحلة 

100 ألف دينار كويتي.

أما الدراسة الفنية الفرعية، فهي جميع 

الدراسات الفنية األخرى غير المصنفة 

ــدر تــكــلــفــة  ــقــ ــ بــوصــفــهــا رئــيــســيــة وت

المشروع أقل من مليون دينار كويتي، 

وتكلفة مرحلة الــدراســة أقــل من 100 

ألف دينار كويتي.

تركز  األعــمــال: وهــي مشاريع  مشاريع 

التجارية  الــوظــائــف  أداء  تحسين  على 

مال  رأس  عــادة  تتطلب  وال  للشركة، 

اســتــخــدام  ويتطلب  الــشــراء  لعملية 

تصنيف  ويــتــم  خارجيين،  استشاريين 

مشاريع األعمال إلى استراتيجية وغير 

االستراتيجية،  فاألعمال  استراتيجية، 

هـــي األعـــمـــال الــتــجــاريــة ذات الــنــطــاق 

المصافي  كــافــة  تفيد  والــتــي  ــواســع،  ال

جزءا  وتشمل  المؤسسية،  واإلدارات 

كبيرا من اليد العاملة، وتكون على درجة 

مشاركة  وتتطلب  التعقيد،  من  عالية 

والــتــنــفــيــذ  ــفــاق  ــالت ل ــعــددة  مــت إدارات 

متعددة  ومراحل  وسنوات  والتنسيق 

أعماال  ذلك تصبح  للتنفيذ، وفيما عدا 

غير استراتيجية.

والصحة:  والــســالمــة  البيئة  مــشــاريــع 

بالصحة  الصلة  ذات  المشاريع  وهــي 

والسالمة والبيئة الممولة من ميزانية 

المشروع.

 KPCP V-7 التغييرات والتحديثات الرئيسية لـ

1- عملية تمويل البرامج أو المشاريع المنقحة.

.)DFA( 2- دمجت تفويض السلطة المالية

.)Re-DFA( 3- قدمت إعادة تفويض السلطة المالية

.HAZOP 4- ميزانية الطوارئ المنقحة و

5- طلب تمويل إضافي منقح.

6- نموذج HSE-HAZOP المرحلة 1 و 2 منقح.

7- اقتراح للدراسة الفنية – نهائي منقح.

8- اقتراح دراسة األعمال – مؤقت منقح.

9- نموذج إلغاء الدراسة منقح.

.)AFE( 10- استمارة توزيع نسب اإلنفاق منقح

11- تقديم "نموذج إلغاء المشروع )المؤقت المعتمد(".

12- تقديم "نموذج تقييم متطلبات دراسات الصحة والسالمة والبيئة".

13- إدراج شرط الموافقة القانونية في النواتج.

14- التفويض بنقل/تغيير ملكية المشروع.

15- التفويض بتغيير عنوان المشروع.

16- التفويض بتقاسم الدروس المستفادة كجزء من مرحلة التشغيل والمراقبة.
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تخزين الهيدروجين األخضر
تقنية ابتكرتها مهندسة سعودية

الهيدروجين  إضافة  خاللها  اقترحت  تقنية  إلى  سعودية  مهندسة  توصلت 
األخضر للتخزين في محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة نيوم، 
وتقوم الفكرة على تغذية المحطة الشمسية للشبكة، ثم يتحول الفائض إلى 

هيدروجين وُيخزَّن الستخدامه وقوًدا لسيارات خاليا الوقود الهيدروجينية.
هذه الفكرة جاءت في دراسة أجرتها المهندسة مشاعل عبدهللا الراجح، نالت 
بها درجة الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة، بكلية الهندسة في جامعة 

عفت بمدينة جدة.

نيوم تحتضن أكبر 
مشروع إلنتاج 

الهيدروجين األخضر

طاقة

العدد 530 - سبتمبر 142022
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مقارنة بين محطتين

تمثلت الدراسة في مقارنة بين محطتين 
دون  إحــداهــمــا  الــكــهــروضــوئــيــة،  للطاقة 
الطاقة،  لتخزين  الهيدروجين  استخدام 
بالهيدروجين  االســتــعــانــة  مــع  واألخــــرى 
أهمية  عن  الدراسة  وتمخضت  األخضر، 
تكامله  عند  األخضر  الهيدروجين  تخزين 
في  وفائدته  الكهروضوئية  الطاقة  مــع 
زيادة كفاءة تخزين الهيدروجين للطاقة، 
في  أخــرى  ومنافع  النقل  في  لُيستخَدم 

مدينة نيوم.

ــات لــمــنــصــة الـــطـــاقـــة  ــحـ ــريـ ــصـ وفــــــي تـ
ــح أن رؤيـــة  ــراجـ الــمــتــخــصــصــة، أبـــــرزت الـ
السعودية 2030 تسعى إلى زيادة حصة 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة فــي مــزيــج الــطــاقــة، 
خفض  تجاه  المملكة  بالتزامات  للوفاء 
االنبعاثات لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

تقع في  -الــتــي  نيوم  أن مدينة  وأضــافــت 
المملكة  غـــرب  شــمــال  ــبــوك  ت منطقة 
مدينة  أول  ستكون  السعودية-  العربية 
صديقة للبيئة في العالم، تعتمد بنسبة 

%100 على الطاقة المتجددة.

أنواع الهيدروجين

ــي تــعــمــل  ــ ــت ــ ــل ال ــاعـ الـــمـــهـــنـــدســـة مـــشـ
ــاذة الــطــاقــة الــمــتــجــددة في  ــتـ حــالــيــا أسـ
استخدام  أن  إلــى  أشـــارت  عفت،  جامعة 
الهيدروجين اكتسب اهتماما كبيرا خالل 
كبير  توّجه  لوجود  نظرًا  األخــيــرة،  األعـــوام 
في البالد نحو التوسع في مصادر الطاقة 
المتجددة، وال سيما مشروعات الطاقة 
الشمسية في ظل الطلب المتزايد على 

الكهرباء.

وأضافت أن تخزين البطاريات ُيعّد تحديًا 
كبيرًا يوفر حجة أقوى للحكومة للتوجه نحو 
واستخدامه  األخضر  الهيدروجين  تخزين 
الــراجــح  ولفتت  للبيئة،  صديقا  مــصــدرا 
إلى أن ُجزيء الهيدروجين ثنائي الذّرة هو 
غاز عديم اللون، وأن الهيدروجين ُيصنَّف 
الهيدروجين،  لتمييز مصدر  وفقًا أللوانه، 
موضحة أن أهم هذه األلوان هي الرمادي 

واألزرق واألخضر.

الوقود  من  الــرمــادي  الهيدروجين  وُينَتج 

يكون  أنـــه  إّلا  والـــغـــاز،  النفط  األحـــفـــوري 
وغيرها،  الكربونية  باالنبعاثات  مصحوًبا 
أّما الهيدروجين األزرق، فينتج من الوقود 
األحفوري، إّلا أن عملية إنتاج الهيدروجين 
بينما  الكربون،  باحتجاز  مصحوبة  تكون 
ُيــنــَتــج الــهــيــدروجــيــن األخــضــر عــن طريق 
عن  ينتج  وال  للماء،  الكهربائي  التحليل 
ذلك أّي انبعاثات، ألنه عادة ما يعتمد على 

الكهرباء الُمولَّدة من الطاقة المتجددة.

مزايا الهيدروجين األخضر

وأوضحت الراجح أن الدراسة التي أجرتها 
الناتج عن  الهيدروجين األخضر  تركز على 
باستخدام  للمياه،  الكهربائي  التحليل 
الطاقة الشمسية مصدرًا للطاقة، وهي 
ترى أن الهيدروجين األخضر ُيعّد حاًل فاعاًل 
المخاطر  مــن  وخاليًا  التكلفة،  حيث  مــن 

لتخزين الطاقة الشمسية.

أنــه يّتسم بــعــّدة مــزايــا، مــن أبرزها   وبينت 
تــمــامــًا، ألنـــه ال تنبعث منه  أنـــه مــســتــدام 
ــازات ضـــارة خــالل االحــتــراق أو التصنيع،  غـ
باستخدامه  يسمح  مــا  تخزينه،  ويسهل 
بأنه  يــمــتــاز  كــمــا  ــراض مختلفة،  الحــقــًا ألغــ
متعدد االستخدامات، إذ يمكن تحويله إلى 
في  واستخدامه  اصطناعي،  غــاز  أو  طاقة 
التطبيقات المنزلية أو التجارية أو الصناعية 

تخزين البطاريات يوفر 
حجة للتوجه لتخزين 

الهيدروجين

●  يمكن تخزين الهيدروجين على شكل سائل تحت درجات مبردة، وفي اإلطار المهندسة مشاعل الراجح
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يُعّد حال فاعال من حيث 
التكلفة وخاليا من 

المخاطر

تخزينه بشكل سائل 
مجّمد عند 252.8 درجة 

مئوية تحت الصفر

الــنــقــل، وأضــافــت  أو 
كذلك  الهيدروجين  أن 
قابل للنقل، إذ يمكن دمجه 
مع الغاز الطبيعي بنسبة 20%.

تخزين الهيدروجين

ــه يــمــكــن تــخــزيــن  ــ ــراجــــح أن ــ وأوضــــحــــت ال
تحت  طـــرق مختلفة:   3 ـــ  ب الــهــيــدروجــيــن 
ــاٍل، وعــلــى شكل ســائــل تحت  عــ ضغط 
درجات مبردة، وعلى سطح أو داخل المواد 
الصلبة والسائلة، وكل تقنية من تقنيات 

التخزين لها متطلباتها.

ولفتت إلى أن هذه الدراسة ترّكز على تخزين 

الهيدروجين بشكل سائل مجّمد ُمخّزن في 

درجات حرارة منخفضة تصل إلى 252.8 درجة 

مئوية تحت الصفر، مضيفة أن هدف هذه 

الدراسة يتضمن مقارنة الدراسة االقتصادية 

لمحطتين للطاقة الكهروضوئية دون تخزين 

الهيدروجين، ومع إضافة خّزان الهيدروجين، 

الداخلي  الــعــائــد  مــعــدل  ومــعــرفــة  لمقارنة 

والمعايير االقتصادية األخرى للمحطتين.

التحليل الكهربائي

افترضت الراجح في دراستها أن قدرة كل 

 30 تبلغ  الكهروضوئية  للطاقة  محطة 

ميغاواط سنويا متصلة بالشبكة الواقعة 

ما هو الهيدروجين؟

يعّد الهيدروجين أحد البدائل القوية للنفط إذا تم تطوير تكنولوجيا استخالصه من 
مصدر ما، حيث ُيتوقع أن يسّير كل شيء في المستقبل، وهو غاز عديم اللون والرائحة، 
وقــودًا في سفن  م 

ِ
اسُتخد وقــد  كاّفة،  العالم  أنحاء  في  تنضب  ال  بكميات  ويتوافر 

الفضاء منذ الستينيات، وتعود المشكالت التي عانت منها سفينة أبوللو إلى تسّرب 
الهيدروجين من خاليا الوقود التي تسّير المركبة.

وُيستخدم الهيدروجين عن طريق حرقه عوضا عن البنزين في محركات السيارات، أو 
مزجه مع األكسجين في خاليا الوقود لتوليد الكهرباء وتسيير السيارات، ورغم توافر 
هذين النوعين من التكنولوجيا حاليا، إّلا أن النوع الثاني القى اهتماما أكبر من النوع 

األول.
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●  ... ويكّرم ناهد عبدهللا●  الرئيس التنفيذي يكّرم بدر بوصخر

شمال  تبوك  بمنطقة  نيوم  مدينة  فــي 
غرب المملكة العربية السعودية.

نظام  هي  المقارنة  في  األولـــى  المحطة 
متصلة  وعــاكــس  كهروضوئية  محطة 
التحليل  إضــافــة  مــع  والثانية  بالشبكة، 
الــكــهــربــائــي والــضــاغــط وتــقــنــيــة تخزين 
الهيدروجين، مصحوبا بخلية وقود متصلة 

بالشبكة والحمل.

وكــشــفــت هــــذه الــــدراســــة عـــن أهــمــيــة 
تكامله  عند  األخضر  الهيدروجين  تخزين 
في  وفائدته  الكهروضوئية  الطاقة  مــع 
زيــادة كفاءة تخزين الهيدروجين للطاقة 
في  أخــرى  ومنافع  النقل،  في  لُيستخدم 
الجغرافي  الموقع  بناًء على  نيوم،  مدينة 

والمناخ الذي تتمتع به المدينة.

الهيدروجين في نيوم

ُأقيمت مدينة نيوم على مساحة 26 ألفا 
حــدود  بين  وتمتد  مــربــع،  كيلومتر  و500 
العقبة  مضيق  عبر  واألردن،  السعودية 
وشبه جزيرة سيناء المصرية، وهي تتسع 
إنشائها  تكلفة  وتبلغ  شخص،  لمليون 
مشروع  أكبر  وتحتضن  دوالر،  مليار   500
العالم،  فــي  األخــضــر  الهيدروجين  إلنــتــاج 
الــــذي عــكــف عــلــى تــطــويــره شــركــة أكـــوا 
إير  األميركية  الشركة  مع  بالتعاون  بــاور 

بروتكتس آند كيميكالز.

وُيــخــطــط لــالنــتــهــاء مــن هـــذا الــمــشــروع 
إلى  منه  الهيدروجين  وتصدير  العمالق 
الخارج مطلع عام 2026، بتوقعات إنتاجية 
تصل إلى 240 ألف طن متري سنويا من 

طن   1.2 ومعالجة  األخضر،  الهيدروجين 
متري سنويا من األمونيا.

نيوم،  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــان  وكـ
نظمي النصر، أكد في وقت سابق أن نيوم 
بشكل  تعتمد  عالمية  مدينة  أول  ُتــعــّد 
وتنسجم  المتجددة،  الطاقة  على  كامل 
بصورة كبيرة مع المتطلبات البيئية، نظرا 

لدورها المتوقع في خفض االنبعاثات.

ــاج الطاقة  ــت ــى جــانــب مــشــروعــات إن ــ وإل
ــى مــواجــهــة  ــ الــنــظــيــفــة، تــســعــى نــيــوم إل
في  الــبــدء  خــالل  مــن  المناخية  التغيرات 
في  مرجانية  حديقة  أكبر  إنشاء  مشروع 
العالم بمساحة 100 هكتار، بالتعاون مع 

جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية.

وتحمل الحديقة، التي ُينتظر أن تتحول إلى 
مركز عالمي لرصد جهود حماية الشعاب 
المرجانية، اسم “جزيرة شوشة المرجانية”، 
وُينتظر اكتمالها عام 2025، كما يخطط 
 8 المدينة لالستفادة من  القائمون على 
إلى 10 غيغاواط من طاقة الرياح، ومن 16 

إلى 20 غيغاواط من الطاقة الشمسية.

طريقة الحصول عليه

يتم الحصول على الهيدروجين عن طريق فصل جزيئات الماء إلى هيدروجين وأكسجين 
بالكهرباء، لكن هذه الطريقة غير اقتصادية في الوقت الحالي، وهناك جهود مكثفة 
من عدد كبير من الشركات والدول لتخفيض التكاليف، كما ُيستخلص الهيدروجين 
من النفط والغاز، وهي الطريقة األكثر شيوعا واألقّل تكلفة، لكنها تتناقض مع أحد 

األهداف الرئيسة الستخدام الهيدروجين، وهي تقليل االعتماد على النفط والغاز.

وكانت الواليات المتحدة قد تبّنت الهيدروجين لفترة من الزمن، بديال للنفط في محاولة 
لتعزيز أمن الطاقة، إّلا أنها تخّلت عن الفكرة ألسباب فنية واقتصادية وسياسية.

المصادر:
- منصة الطاقة المتخصصة
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ملف

صناعة النفط والغاز
أحدثت نقلة كبيرة في حياة البشر

)الحلقة األولى(

أنتج منتجات  يثبت تاريخ صناعة الهيدروكربون المعالج )HPI( أن اإلنسان 
زادت من مستوى المعيشة لماليين البشر حول العالم، وكذلك كانعكاس 
للتكنولوجيا المتطورة خالل المئة والسبعين عاما األخيرة، حيث تم اكتشاف 
الكيروسين من قبل الفيزيائي الكندي وعالم الجيولوجيا أبراهام جيسنر، وإنشاء 
مرافق جديدة للتكرير من أجل إنتاج مشتقات يزداد الطلب عليها بشكل كبير. 
ففي بداية عام 1840، بدأ جيسنر تجاربه على الفحم المائي، وعلى وجه التحديد 
البيتومين من ترينداد، ومن خالل هذه التجارب، قام بتطوير إجراء ومعالجة 

استخالص النفط، الذي يمكن احتراقه. 

بنهايات القرن الثامن 
عشر كان يتم استخدام 

زيت الحوت كوقود 
لإلنارة

إعداد: فريق تخطيط العمليات
مصفاة ميناء األحمدي
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مـــع ذلــــك، فـــإن الــحــصــول عــلــى منتج 
الــبــيــتــومــيــن كـــان أمــــرا مــكــلــفــا للغاية 
واحتراقه يبعث روائح مريعة. لهذا، بدأ 
تجاربه على نوع آخر من مادة اإلسفلت، 
ألبرتيت، وقــد الحــظ جينسر أن  يسمى 
ليحترق  اســتــخــراجــه  يتم  الـــذي  النفط 
بــدون إطالق  اللون  بلهيب قوي أصفر 
أيـــة رائــحــة، وعــلــيــه فــقــد قـــام بتسمية 
الكلمات  مــن   ”Keroselaion“ المنتج 
اليونانية “زيت الشمع”. ثم قام باختصار 

االسم إلى الكيروسين.

دهون الحيتان

يتم  كــان  عشر،  الثامن  القرن  بنهايات 
كوقود  تحديدا  الــحــوت  زيــت  استخدام 
من  عليه  الحصول  يتم  وكـــان  ــارة،  ــإن ل
الدهون الموجودة في رأس الحيتان، ثم 
معالجة الزيت وبيعه كوقود للمصابيح، 
ــتــشــحــيــم، وصــنــاعــة الـــصـــابـــون أو  وال
فــي إنــتــاج الــشــمــوع، وعــلــى الــرغــم من 

الــمــخــاطــرة الــعــالــيــة، نــمــت صــنــاعــات 
بسبب  هائل  بشكل  الحيتان  منتجات 
الطلب االستهالكي للزيت لتحويله إلى 

وقود إنارة.

الــقــائــمــة على  الــصــنــاعــات  لــقــد بلغت 
القرن  عشرينيات  في  ذروتها  الحيتان 
العقود  ــالل  خـ لتهبط  عــشــر،  الــثــامــن 
المتتالية، وأدى الحد من انتشار صناعات 
إلى  عليها  الــضــرائــب  وفـــرض  الحيتان 
ارتفاع أسعار زيت الحوت، ولم تستطع 
مثل  ــرى،  أخــ خــيــارات  أمـــام  المنافسة 

الكيروسين. 

ــن اكــتــشــاف  ــدة مـ ــديـ ــوات عـ ــنـ بــعــد سـ
كير  صامويل  بــدأ  للكيروسين،  جيسنر 
يتم  الــذي  البترول  على  الخاصة  تجاربه 
تقطيره في آبار ملح عائلته بالقرب من 
بيتيسبورج، بوالية بنسلفانيا )الواليات 
هذه  عرفت  الوقت،  هذا  في  المتحدة( 
الــمــادة بــاســم “زيـــت الــكــربــون”. ومثل 
البيتومين  ــادة  مــ مــع  جيسنر  تــجــارب 

مــن تــريــنــداد، فــإن الــمــادة الغير مكررة 
كانت لها رائحة كريهة، وبــدال من هذا، 
الــمــادة في أغــراض  استخدم كير هــذه 
طبية إلى أن فقدت بريقها في بدايات 
العقد الخامس من القرن الثامن عشر. 

استخدام التقطير

بــنــاء عــلــى تــوصــيــة مــن جيمس بــوث، 
الكيميائي واألستاذ من مدينة فيالدلفيا، 
بوالية بنسلفانيا، استخدم كير التقطير 
لالستخدام  الــمــواد  أفضل  الستخراج 
كوقود احتراق لإنارة. وفي عام 1851، بدأ 
كير ببيع زيت وقود المصباح الخاص به 
مقابل 1.50 دوالر أمريكي للجالون، وهو 
منتج تقل تكلفته عن زيت الحوت، ومع 
أول  بتأسيس  كير  قــام  الطلب،  تــزايــد 
مصفاة تكرير زيت في أمريكا الشمالية 
في عام 1853، والتي تقوم بمعالجة 1 – 2 
ألف برميل يوميا من البترول السائل في 
العام األول، ليزداد إلى 5 آالف برميل في 

●  حاوية الضغط )بيكياليزر( التي استخدمها ليو بيكالند في إنتاج أول مادة ●  صامويل كير يقف إلى جانب آلة تقطير البترول الخاصة به 
بالستيكية اصطناعية 
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اليوم في عام 1854.

في عام 1859، قام إدوين دراك بحفر أول 
بئر نفطية تجارية في أمريكا الشمالية 
ثم  بنسلفانيا.  بــواليــة  تيتوسفيل،  فــي 
اكتشف النفط على عمق 70 قدم تقريبا، 
 25 البئر  إنتاج  بلغ  قصيرة،  فترة  وبعد 
إنتاجها  اليوم، خصص  في  برميل  ألــف 
لمصفاة تكرير محلية تنتج الكيروسين 
األول  عميله  وكــان  للمصابيح.  كوقود 

هو: صامويل كير. 

إيجانسي  بدأ  4300 ميل،  على مسافة 
لــوكــاســيــويــش إنــتــاج الــكــيــروســيــن في 
من  الخامس  العقد  منتصف  بــدايــات 
أول  بفتح  قــام  ثم  الثامن عشر،  القرن 
مصفاة تكرير زيــت في أوروبـــا في عام 
1856 فــي مــديــنــة أوســلــو، وبــعــد ذلــك 
تكرير  مصفاة  بناء  تــم  قصيرة،  بفترة 
من  ببولندا  بوليستي،  مدينة  فــي  أكبر 
قبل اإلخوة تيودور ومارين ميهادينتيانو، 
وقد استخدمت مصفاة تكرير “رافوف” 
والحديد  االســطــوانــي  الحديد  حــاويــات 

المصبوب إلنتاج 7 أطنان في اليوم من 
الزيت  اســتــخــدام  وتــم  المقطر،  الــزيــت 
كوقود إلنارة المصابيح، لتصبح مدينة 
بوليستي أول مدينة تضاء بزيت الشمع 

المقطر.

الثامن  القرن  العقد السادس من  في 
عــشــر، قـــام جـــون د. روكــفــيــلــر بإنشاء 
ــروة وصــالحــيــة شركة  ــ وزيـــــادة حــجــم ث
ستاندرد أويل، التي تقوم بإنتاج وشحن 
تكوين  إلـــى  ذلـــك  وأدى  الــكــيــروســيــن، 
وإكسون،  وشيفرون،  أموكو،  شركات 

وموبيل، وماراثون. 

ــعــقــد الـــتـــاســـع من  وفــــي مــنــتــصــف ال
عــشــر، أصبحت شركة  الــثــامــن  الــقــرن 
المهيمن  المصدر  هي  أويــل  ستاندرد 
على الكيروسين ألنحاء العالم األخرى، 
ومع ذلك واجهت شركة ستاندرد أويل 
وهي  الكيروسين،  تــجــارة  فــي  منافسا 
شركة  تسمى  ــة  ــي أوروب تجارية  شــركــة 
شل للنقل والتجارة وهي الشركة التي 
قامت بتأسيس أول مصفاة تكرير في 

باليكبابان، إندونيسيا في عام 1897، وفي 
للنقل  اندمجت شركة شل   ،1901 عام 
رويال  والتجارة مع منافس أصغر هو 
داتش، مما أنشأ هيكل مبيعات في قارة 
آسيا، وأصبح اسم الشركة هو مجموعة 
أعمال  واتسعت  داتـــش شــل،  رويـــال 
الشركة الخاصة بالحفر واالستكشاف 
والتكرير بسرعة بالغة لتمتد إلى أنحاء 
أخرى من العالم. وبعد اكتشاف النفط 
بالصدفة في شمال شرق الهند، قامت 
شركة أســام أويــل بفتح مصفاة تكرير 
المصفاة  ديجبوي،  مدينة  في  ديجبوي 
التي كانت تقوم بإنتاج الكيروسين كانت 

●  أول مصنع لألمونيا الصناعية في العالم افتتحته شركة باسف في مدينة أوباو أأللمانية عام 1913

أسس صامويل كير 
أول مصفاة تكرير زيت 

في أمريكا الشمالية 
عام 1853
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أول مصفاة تكرير في قارة آسيا. 

في عام 1908، قام جورج رينولدز – بدعم 

من المستثمر اإلنجليزي ويليان دارسي 

– بــاكــتــشــاف الــنــفــط فــي بـــالد فـــارس. 

أربــع سنوات الحقة قامت شركة  بعد 

أنجلو – بيرسيان أويل )APOC( بافتتاح 

أول مصفاة تكرير في منطقة الشرق 

األوسط في مدينة عبدان، والتي كانت 

أكبر مصفاة تكرير في العالم. مع ذلك 

واجهت صعوبة في العثور على سوق 

إلــى  نتيجة  أوال  بــهــا،  الــخــاص  للنفط 

المنافسة الشرسة مع أكثر من شركة، 

وسرعان ما وجــدت الشركة حليفا لها 
ــرال  هــو “ويــنــســتــون تــشــرشــل” األدمــي
بتطوير  تكليفه  تم  ــذي  وال البحرية،  في 
والتحول  البريطانية،  البحرية  وتحديث 
إلــى  بالفحم  تعمل  الــتــي  الــســفــن  مــن 
استخدام الزيت أو النفط، وبسبب عدم 
الرغبة في االعتماد على شركة ستاندرد 
أويل أو رويال داتش شل فقط، وقعت 
بريطانيا على صفقة زيت تشحيم مع 
 ،)APOC( أويــل  بيرسيان  أنجلو   شركة 
والتي نتج عنها امتالك بريطانيا لغالبية 
أصبح  عاما   40 وبعد  الشركة،  أسهم 
ــو شـــركـــة بــريــتــيــش  اســــم الـــشـــركـــة هـ

    .)BP( بتروليوم

نشأة المواد البالستيكية

في منتصف العقد الخامس من القرن 
اإلنجليزي  المخترع  أجرى  الثامن عشر، 
ألكسندر باركيس أبحاثه على السيليلوز، 
وهـــي مـــادة عــضــويــة فــي جــــدران خاليا 
النباتات الخضراء وأكثر مصادر البوليمر 
الــحــيــوي خصوبة فــي الــعــالــم فــي ذلك 

الوقت، وقد قادت أبحاثه، التي تتضمن 
النيتريك  بحمض  السيليلوز  معالجة 
الباركيسين،  إلى خلق مادة  والمحاليل، 

أول مادة بالستيك حراري في العالم. 

الكيميائي  اكــتــشــف   ،1861 ــام  عــ فـــي 
اإلنجليزي توماس جراهام مادة جديدة 
عضوية  مكونات  إســالــة  عملية  خــالل 
فــي محاليل، وقــد الحــظ بــأن جـــزءًا من 
الترشيح، تاركة  المادة ال يمر عبر ورقة 
خلفها بقايا ملتصقة. وقد أطلق على 
هــذه الــمــادة اســم “الــمــادة الــغــرويــة”، 
واســتــخــدام الــمــواد الــغــرويــة أدى إلــى 
البحث الذي نتج عنه تقنيات ومنتجات 

تجارية جديدة للمواد البالستيكية. 

هيات  ويسلي  جون  األمريكي  المخترع 
الغروية  المواد  على  تجاربه  بإجراء  بــدأ 
والبوليمرات الطبيعية، وفي عام 1870، 
واحدة  السيلولويد وهي  اكتشف مادة 
من أول المواد البالستيكية في العالم، 
ــــك مــن خـــالل تــعــريــض خليط من  وذل
الحرارة  إلى  والكافور  السيلولوز  نترات 

استخدام المواد 
الغروية أدى نتج عنه 

منتجات تجارية جديدة 
للمواد البالستيكية

●  مصافي البترول الوطنية في السبعينيات
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الثامن  العقد  نهايات  وفــي  والضغط، 
من القرن الثامن عشر، قام المهندس 
ــل الــصــنــاعــة الــفــرنــســي الــكــونــت  ــ ورجـ
هيلير دي شاندونيه باستخدام محلول 
شــاردون”،  “حرير  لصنع  النتروسيلولوز 
ألياف  أول حرير صناعي وأســاس  وهو 
زالت  ما  التي  الصناعي(  )الحرير  رايــون 
من  لالشتعال  قابلية  أقــل  وهــي  تنتج 
الثامن  العقد  انتاجها في  تم  التي  تلك 

من القرن الثامن عشر. 

المواد العضوية

حتى بداية القرن التاسع عشر، كان يتم 
باستخدام  البالستيكية  الــمــواد  إنــتــاج 
المواد العضوية، وقد تغير هذا األمر في 
عام 1907 مع اكتشاف مادة “الباكليت” 
من قبل الكيميائي البلجيكي ليو بيكالند. 
مع  الفينول  تفاعل  معالجته  تضمنت 
تحت  محفزة  مــادة  مع  الفورمالديهيد 
ضغط درجات حرارة مرتفعة، في وعاء 
ضغط بخار من اختراعه )بيكياليزر(، نتج 
عن ذلك مادة صمغية فائقة القدرات 
وتشكيلها  قــوالــب  فــي  صبها  يمكن 

أيضا. 

هــذا االبتكار كــان أول مــادة بالستيكية 
خمس  وبعد  الــعــالــم،  فــي  اصطناعية 
السويسري  الكيميائي  قــام  ســنــوات، 
جــاكــويــس بــرانــديــنــبــرجــر بــاخــتــراع مــادة 
تم  شفافة  صحيفة  وهــي  السيلوفان 
وكان  السيلولوز،  مــادة  من  تصنيعها 
للتعبئة،  كمادة  أوليا  استخدامها  يتم 
وفي اإلطار الزمني نفسه، قام الكيميائي 
األلماني فريدريش كالت باختراع طريقة 
مــادة  وإنــتــاج  الفينيل  كــلــوريــد  لبلمرة 

 .)PVC( كلوريد البوليفينيل

إنتاج األسمدة 

الزراعة   اتسع استخدام األسمدة في 
وأوائل  الثامن عشر  القرن  نهاية  خالل 
كانت  ذلــك  ومــع  عشر،  التاسع  القرن 
هناك حاجة إلى معالجة جديدة من أجل 
إنتاج كميات كافية من األمونيا والنترات، 
هذا التحدي تم حله من قبل الكيميائي 
1909، وتم  األلماني فريتز هابر في عام 
تسويقه واستخدامه تجاريا والتوسع به 
من قبل كارل بوش العامل في شركة 

شركة  جـــذور  وتــعــود   ،”BASF“ بــاســف 
مصنع البادين أنيلين والصودا )باسف( 
“BASF” إلى عام 1865، وقد بدأت الشركة 
عملها كمنتج أصباغ ومواد كيماوية غير 
عضوية، ومع نهاية القرن، أضافت إلى 

نشاطها إنتاج األمونيا. 

نطاق  على  لإنتاج  األول  المصنع  بــدأ 
صناعي لعملية هابر – بوش أعماله في 
“BASF” في  لشركة  التابع  أوبــاو  مرفق 
ألمانيا عام 1913، وهذه العملية مكنت 
شركة “BASF” من أن تصبح أول شركة 
تستخدم تقنية الضغط العالي، كما أن 
إنتاج  هذه العملية كانت تستخدم في 
خالل  الذخائر  في  المستخدمة  النترات 
الحرب العالمية األولى، وقد نجح مصنع 
ــاو فــي الــتــوســع فــي إنــتــاج األمونيا  ــ أوب
ليشمل الموقع الثاني في ليونا، بألمانيا، 
ــذا الــمــوقــع كـــان عــامــاًل فــعــااًل في  وهــ
أبحاث وتطوير الجازولين الصناعي من 

خالل هدرجة الفحم الطري )الليجنيت(.

)ICE( محرك االحتراق الداخلي

  إنتاج الكيروسين تضمن منتجات فرعية، 

أول مصفاة تكرير 
للزيت في أوروبا 

تأسست عام 1856 في 
مدينة أوسلو

●  مصفاة الشعيبة في فترة السبعينيات 
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في عام 1912 افتتحت 
أول مصفاة تكرير في 
الشرق األوسط في 

عبدان

●  مصفاة الشعيبة في فترة السبعينيات 

مثال نفتا بسيطة، السابقة األولى لمادة 
الجازولين.

الداخلي  االحــتــراق  محرك  تصميم  رواد 
 – الفرنسي  المخترع  منهم  األول   )ICE(
السويسري – فرانسوا إسحاق دو ريفاز، 
ونيسيفور  كلود  الفرنسيين  واألخــويــن 
صامويل  اإلنجليزي  والمخترع  نايبسي، 
براون. تصميم دي ريفاز – تم ابتكاره في 
عام 1807 – استخدم الشرارة الكهربائية 
إلشــعــال الــهــيــدروجــيــن واألكــســجــيــن. 
التصميم الخاص به نتج عنه أول محرك 
االحتراق الداخلي )ICE( مدمج في ناقلة، 
إال أنها لم تنجح تجاريا. في العام نفسه، 
ــراع  ــراءة اخــت ــ ــوان نــيــبــس بـ ــ ســجــل األخــ
التصميم الخاص بهما لمحرك االحتراق 
الداخلي )ICE(. استخدم محرك االحتراق 
من  مزيج  "بيريولوفور"   )ICE( الداخلي 
الفحم  وغبار  "الليكوبوديوم"،  مسحوق 
والراتنج من أجل عملية االحتراق. ومن 
االحتراق  على محرك  اختبار  إجــراء  خالل 
ظهر  على  بهما  الخاص   )ICE( الداخلي 
قارب في نهر ساون في فرنسا. االختبار 

أعد المادة العلمية
فريق  رئيس   - مطر  بندر  محمد   -1

تخطيط العمليات 

اول  مهندس   - القالف  علي  دالل   -2
تخطيط العمليات

3- فيصل مزيد المطيري - مهندس 
تخطيط العمليات

المصادر
- نيكولز، ل. “ تاريخ الـــهـــيـــدروكربون  

المعالـج” يـــنـــايـــر 2022.

 160“ إنترناشيونال،  غاز  موناي  كاز   -
عام من التكرير في رومانيا” 

- شل، “تاريخ الشركة”

- باسف، “أول مصنع أمونيا صناعية”

الناجح نتج عنه عودة الفضل إلى األخوين 
ــأول مــن اســتــخــدم مــحــرك االحــتــراق  ــ ك

الداخلي )ICE( على متن قارب. 

ــل المطورين  ــ أوائ ــراون مــن  ــ ب صــامــويــا 
لمحرك االحتراق الداخلي )ICE( )استخدم 
المحرك الخاص به الهيدروجين كوقود 
لدفع عربة حتى 7 أميال في الساعة في 
عقدة   6 حتى  نهري  وقـــارب   ،1828 عــام 
في عام 1827(. تصميم محرك االحتراق 
بالمهندس  الـــخـــاص   )ICE( الــداخــلــي 
ــان مــحــرك  ــوار كــ ــن ــي الــبــلــجــيــكــي إيــتــيــنــي ل
غاز  احتراق  استخدم  االسطوانة  وحيد 
الدافعة  الطاقة  لخلق  والــهــواء  الفحم 
الرغم من عدم كفايته،  للمكابس. على 
إال أن المفهوم أدى إلى خلق محرك غاز 
كان   – البدائية  السيارات  وإنــتــاج  لينوار 

المحرك يستخدم أيضا لتوليد الطاقة. 

بناء على تصميم لينوار، ابتكر المهندس 
األلماني نيكوالس أوتو محرك االحتراق 
رباعية  دورة  بمكبس   )ICE( الــداخــلــي 
األشــواط في عام 1876. جوتليب دايملر 
في  كالهما  عمل   – مــايــبــاخ  وويلهيلم 

شركة محركات أوتو في ألمانيا في أواخر 
العقد السادس وأوائــل العقد السابع 
اختراع  بــراءة   – عشر  الثامن  القرن  من 
الخاص   )ICE( الداخلي  االحــتــراق  محرك 
الخاص  المفهوم   .1883 عــام  في  بهما 
االشتعال  سريع  مزيج  استخدم  بهما 

)مثال، النافتا الثقيلة( كوقود.



العدد 530 - سبتمبر 242022

قطع الصالت

وما بين الخوف من الطمس أو تالقح أو 
اندماج الهويات تقع اإلشكاليات، فهناك 
مــن تــعــّمــد قــطــع الــصــالت مــع العالم 
أفضل  االنــعــزال  بــأن  منه  ظنًا  الخارجي، 
الُطرق لحماية العقول، وهناك من قاموا 
الُمختلفة،  الــتــيــارات  بحر  فــي  بــالــغــوص 
فـــازدهـــرت حــضــاراتــهــم وأعـــــادوا تعريف 

أنفسهم للعالم.

ــرض الــبــعــض وصــايــتــه عــلــى ما  لــقــد فــ
سمح بتمريره، فانتقلت األفكار مشوهة، 
بعد  خصوصيتها  من  وُمجّردة  وناقصة، 
أن ُحذف منها أو ُأضيف إليها، أو ُصِبَغت 
بهوية لم تكن يوما لها، وليس هناك فائدة 

الخوف من الترجمة
هاجس ال مبرر له

على  للجدل  إثارة  القضايا  أكثر  من  واحدة  الترجمة  تكون  ربما 
اختالف  على  الحضارات  االنفتاح  فكرة  شغلت  فقد  التاريخ،  مر 
أمكنتها وأزمانها، وهناك من فتح الباب على مصراعيه أمام نسيم 
االختالف، فأدرك عالما لم يفطن إلى حقيقته، بينما تقوقع آخرون 
في مساحاته اآلمنة موصدين الباب أمام أي محاولة للتعّرف عما 

قد ُيفسد به أمانه المزعوم.

مقال

االنفتاح على اآلخر 
فكرة شغلت بها كل 

الحضارات
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ترجى بطبيعة الحال من ترجمة ُمسّيسة 
وابتكارات مبتورة وانتقاء قسري.

الخوف والجهل

الــخــوف من   .. اليقين  الــخــوف مــن كسر 
اهتزاز اإليمان بالُمسّلمات .. الخوف من 
الــخــوف من   .. رفــض االنصياع لــألعــراف 

تجّدد الِفكر.

يخبرنا هللا تعالى أنه خلق اإلنسان في كبد، 
النفس،  ومجابهة  عــذابــًا؟  الِفكر  أوليس 
الشهوات،  مقاومة  الضمير.  ومــنــازعــة 
أليس ذلك صراعًا بين جانبي الخير والشر، 
والجانب  لإنسان  الــروحــي  الجانب  بين 

المادي منه؟

 ُربما ينأى اإلنسان بنفسه عن التفكير في 
بجموده،  هانئا  داخله  الدائم  الصراع  هذا 
األلــم  بــل هــو  نــكــدا،  ُهنا ليس  الَكَبد  لكن 
إلى  ــوصــول  ال ُمتعة  للُمتعة..  ــُمـــالزِم  الـ
بعد  الوصول  نشوة  إحساس  الحقيقة، 

طريق طويل من الصعوبات.

إن الخوف ال يأتي سوى مع الجهل، والِفكر 
إلى  الطريق  بــدايــة  والفضول  والــتــســاؤل 
المعرفة لمن يرغب حًقا في الوصول إليها.

الفكر الُمتجّدد

عرف إبراهيم عليه السالم هللا بالتساؤل 
والتفكير وإعادة خلق المعرفة داخله، وكما 
كانت  الهداية  إلى  طريقًا  المعرفة  كانت 

أيضًا طريقًا لدى البعض إلى الضالل.

إنها الحرية التي اختارها هللا لإنسان دون 
التفكير  عــذاب  ُتعّذبه،  التي  ُحرّيته  إجــبــار، 
في كل اختيار ُيقدم عليه في الحياة، إنها 

معاناة بناء الهوية الشخصية.

إن الخوف يخلق حصارًا يصبح معه الفرد 
وجامدًا  فكريًا  َهشًا  بأكمله-  والجيل  -بل 
ثقافيًا وكارهًا ُعنصريًا. إن الفكر الُمتجّدد 
هو ما يبني الهوية ويجعل اإلنسان أكثر 
صالدة في مواجهات األفكار العبثية، بداًل 
االرتــعــاش فزعًا من االطـــالع عليها  من 

ومحاربتها.

محاولة اكتشاف

التاريخ يخبرنا أن العصور الذهبية عبر الزمن 
ارتبطت باالنفتاح على اآلخر، والحوار معه، 
الُمتبادل،  الفكري  النقاش  جسور  ومــّد 
وترجمة النصوص واالطــالع على األفكار 
النظر  وجهات  على  والتعّرف  الُمختلفة، 

من دون ترجمة.. يفقد 
المختلفون عنا حقهم 

في التعبير

●  الشعور بالسعادة يحّول األفكار السلبية إلى إيجابية

المصدر: القبس الثقافي

للبحث  جــديــدة  أساليب  وابتكار  األخـــرى، 

والــمــعــرفــة، ومــحــاولــة اكــتــشــاف معان 

ُمستحدثة في الحياة.

الُمظلمة  الــعــصــور  ــأن  بـ أيــضــا  يــخــبــرنــا   

ارتبطت دوًما بتحريم القراءة وحظر الُكتب 

ومــنــع الــعــلــم، واحــتــكــار الــــرأي، ومحاولة 

طمس هويات اآلخرين.

الفرصة األخيرة

عنا  المختلفون  يفقد  ترجمة  دون  مــن 

ترجمة  دون  ــن  ومـ الــتــعــبــيــر،  فــي  حقهم 

يسهل شيطنة اآلخر، فُيشجع على نبذه.. 

نفيه.. قتله.. تدمير إرثه.

من دون ترجمة ُنحرم من شمس التعّدد، 

فتموت داخلنا نبتة التجّدد، وينقلب داخلنا 

نهر المعرفة ماًء آسنًا.

قد تكون الترجمة الُمستقلة هي الفرصة 

ــتــي إن  األخــيــرة لــلــحــاق بــهــذا الــعــالــم، وال

أضعناها فحتمًا سيدركنا الذبول. 
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هويدا مبارك: التوظيف في القطاع النفطي
ال يفرق بين الجنسين

“نبض” التقتها في إطار تغطية خاصة

في ظل الظروف المناخية القاسية وحرارة الطقس في هذه البقعة من العالم 
المواد  حيث  من  النفطية  بالصناعة  المرتبطة  األعمال  وطبيعة  خصوصا، 
المستخدمة في المصافي والحقول النفطية، تواجه المرأة تحديات تتعدى 
القوة البدنية والفسيولوجية إلى الظروف االجتماعية وتخطي الصورة الذهنية 
األقرب  التصور  أن  إذ  المجال،  المرأة في هذا  تنجزه  أن  النمطية عما يمكن 

لألذهان هو أن تتولي مناصب إدارية.
 ورغم هذا الواقع فإن هناك الكثير من النساء الالتي أثبتن أن المرأة ال يمكنها 
فقط العمل في ظروف قاسية، وإنما في ظروف استثنائية، كأوقات الكوارث 
الكويتية في عمليات  المرأة  الطبيعية والحروب، ومثال على ذلك، مشاركة 

إطفاء آبار النفط في عام 1991.
في هذا اإلطار تحدثت رئيس فريق صيانة اآلالت الدقيقة بمصفاة ميناء عبدهللا 
هويدا مبارك، لمجلة “نبض” حول طبيعة عملها في شركة البترول الوطنية 
الكويتية منذ عام 1996 حتى اآلن، ودور المرأة في القطاع النفطي والتحديات 

التي تواجهها. 

لقاء

إعادة جدولة نوبات 
العمل للوفاء 

بااللتزامات المحلية 
والخارجية

●  دعم االقتصاد المحلي من أهم أهداف مجلس الشراكة
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وكــفــاءتــي، وقــد أســنــد لــي الــعــديــد من 
المهام والمشاريع الهامة أثناء رحلتي 
بالعمل، والتي بفضل هللا تم إنجازها 
على أكمل وجه. إلى أن وصلت لمنصب 
الدقيقة  اآلالت  صيانة  فــريــق  رئــيــس 
وتتمثل  هللا،  عــبــد  مــيــنــاء  بــمــصــفــاة 
طبيعة عملي في جدولة وصيانة اآلالت 
التحكم  وأجــهــزة  بالمصفاة  الدقيقة 
التحديث  مشاريع  من  العديد  وتنفيذ 
الـــخـــاصـــة بــــ تــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلــيــات 

.)Operation Technology(

 نساء ورجال

هل تختلف آليات توظيف النساء بالقطاع 
النفطي عن الرجال؟  

من  انطالقا  النفطي  القطاع  يحرص 
عن  ــالن  ــ اإلعـ عــلــى  الشـــفافية  مــبــدأ 
الوظائف الشـــاغرة لســـد االحتياجات 
التوظيـــف  آليـــة  طريق  عن  المطلوبة 
الموحـــدة التي تضمن تحقيـــق العدالة 
والمســـاواة وتكافؤ الفـــرص، وتعمل 
المرشـــحين  أفضل  اســـتقطاب  على 
آخــر بسبب  دون تفضيل شخص عــن 

البدايات األولى

دائما ما تكون البدايات هي نقطة االنطالق 
نحو اإلبداع والتميز والريادة..... كيف كانت 

بدايتك في القطاع النفطي؟

 1996 مــارس   24 فــي  بالعمل  التحقت 
 - الكويتية  الوطنية  الــبــتــرول  بشركة 
مــصــفــاة مــيــنــاء األحــمــدي - فــي دائـــرة 
الهندسة والصيانة بوظيفة مهندس 
تصميم آالت دقيقة، وحتى أتمكن من 
التصميم  مجال  في  واالبـــداع  العمل 
ــمــواصــفــات  ــال واخـــتـــيـــار الـــمـــعـــدات ب
المطلوبة، كان يجب أن يكون لدّي خبرة 
في صيانة اآلالت الدقيقة فطلبت نقلي 
إلى قسم صيانة اآلالت الدقيقة حتى 
أتــدرب عملياً على المعدات واألجهزة 
امرأة  أول  حينذاك  وكنت  االلكترونية. 
دقيقة  آالت  صيانة  كمهندس  تعمل 

في مصفاة ميناء األحمدي.  

ومن قسم الصيانة انطلقت مسيرتي 
كــون  الــصــعــبــة  والــتــحــديــات  المهنية 
الرجال،  على  حكراً  كــان  العمل  موقع 
جدارتي  إثبات  من  تمكنت  هللا  وبحمد 

جنسه، كما تولي اإلدارة العليا للقطاع 
لتدريب جميع  أهمية قصوى  النفطي 
الموظفين، خصوصا العنصر النسائي، 
والتأكد من أن التطوير الوظيفي لجميع 
المساواة،  قدم  على  يسير  العاملين 
أداء  على  ينعكس  الـــذي  األمـــر  وهـــذا 
شركات القطاع النفطي بشكل كامل.

هـل هناك أعمال محددة بعينها تتطلب 
توظيف الرجل أم أن األمر يخضع لمعيار 

الكفاءة المهنية؟ 

مــمــا ال شـــك فــيــه أن هـــنـــاك بعض   
قــوة جسدية  الــتــي تتطلب  الــوظــائــف 
ولكن  الـــرجـــال،  على  اقــتــصــارهــا  فيتم 
بشكل عام فإن القطاع النفطي يمتلك 
بين  المفاضلة  تضمن  محددة  آليات 
دون  ســـواء،  حد  على  العاملين  جميع 
الوقوف على جنس الموظف، حيث يتم 
وضع معايير محددة لكل وظيفة يتم 
بناء عليها قياس مستوى أدائه، ومدى 
إنجازه لألعمال الموكلة إليه، والوقوف 
على نقاط القصور إن وجدت وتوجيهه 

لتطوير أدائه الوظيفي.  

نجحت المرأة الكويتية 
بظروف استثنائية 
كالكوارث والحروب

●  هويدا مبارك
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إبداع المرأة

ماذا قدم القطاع النفطي للمرأة الكويتية 
لتمكينها من العمل بشكل إبداعي؟

اهتماما ويقدم  النفطي  القطاع  يولي 
ويحرص  الكويتية،  للمرأة  كبيرا  دعما 
على تذليل كل ما قد يعترض طريقها 
بكل  وإمــدادهــا  من عراقيل وتحديات، 
مــا تــحــتــاج لــتــكــون دائـــمـــاً فــي طليعة 
تــوفــيــر كل  خـــالل  مــن  لــديــه  العاملين 
إيمانه  مــن  النابعة  الــمــســاواة  سبل 
بدورها الحيوي في بناء نهضة الكويت، 

وأهمية تأهيل وتطوير العنصر البشري 
الحيوي،  القطاع  هــذا  أعمال  لتسيير 
حــيــث أن الــكــويــتــيــات أثــبــتــن جــدارتــهــن 
الميدانية  األعــمــال  كــافــة  تسيير  فــي 
واإلداريــة الموكلة اليهن، انطالقا من 
إيمان القطاع النفطي الكويتي بتعزيز 
دور المرأة في بناء المجتمع والتزامه 
وتنمية  لها  النجاح  سبل  كــل  بتوفير 

جميع قدراتها. 

من  انطالقا  الــمــرأة  دور  تقيسين  كيف 
المختلفة  العمل  الثرية بمواقع  تجاربها 

على مر التاريخ؟؟

لعبت المرأة، وال تزال، أدواراً مختلفة 
ومتميزة في حياة المجتمعات البشرية 
منذ فجر التاريخ اإلنساني، وحتى وقتنا 
الحاضر، فكانت والتزال هي األم واألخت 
كما  للرجل،  بالنسبة  والزوجة  واالبنة 
ــدور ربـــة البيت  ــ ــزال تــقــوم ب ــ أنــهــا ال ت
والعاملة، وتطورت نظرة المجتمعات 
البشرية للمرأة عبر تاريخها الطويل، 
وبعضها منحتها مكانة عالية وهامة، 
وقد اختفت النظرة الدونية للمرأة في 
اعتبرتها  التي  المجتمعات  من  الكثير 

أقل من الرجل مع مرور الزمن. 

رحلة العمل

ال شك أن رحلتكم العملية تضمنت الكثير 
عملكم  طبيعة  أن  حيث  الــصــعــاب  مــن 
مــواصــفــات خاصة ومــهــارات  إلــى  تحتاج 
على  نتعرف  دعينا   ... عالية  ودقـــة  فنية 
التحديات الرئيسية التي تواجه النساء من 

أجل الوصول إلى المناصب القيادية؟ 

بالرغم من وجود العديد من السيدات 
العربيات الالتي استطعن تحقيق نجاح 

اإلدارة الفعالة للوقت 
سر تحقيق التوازن بين 

العمل والحياة

●  تفضل المرأة العمل بروح الفريق الواحد

هويدا: اقتراحاتي لتعزيز بيئة عمل المرأة

العمل على توفير مزيد من فرص التدريب المستمر، وبخاصة دورات التدريب العالمية 
التي تمنح شهادات معتمدة دوليًا. 

التركيز على زيادة برامج اإلرشاد والتوجيه للعامالت بالقطاع النفطي، وإظهار نماذج 
من العامالت اللواتي يعتبرن قدوة داخل القطاع واإلشادة بإنجازاتهن.  

النفطي محليًا  بالقطاع  العاملة  المرأة  وإنجازات  النجاح  إبــراز قصص  التركيز على 
وعالمياً، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها، والعمل على 

تالفيها، مع تكريمها بشكل الئق يتناسب مع ما قدمته من إنجازات.  

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخــل القطاع النفطي من أجل ضمان قــدرة المرأة على 
التنافس للوصول إلى أعلى المناصب.
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ملحوظ في مجاالت عملهن، إال أن هذه 
األسماء تظل استثناًء، ويظل الوضع 
مواقع  في  الــمــرأة  تواجد  قلة  الغالب 
قــيــاديــة عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات، 
التي  الرئيسية  الــتــحــديــات  وتتضمن 
ــرأة الــعــربــيــة فـــي بيئة  ــمـ تــواجــهــهــا الـ
العمل خالل مراحل التطور الوظيفية، 
اإلداريــة  المناصب  على  الرجل  هيمنة 
الــعــلــيــا، وعــــدم ثــقــة بــعــض اإلداريـــيـــن 
األمر  والعلمية،  العقلية  بإمكانياتها 
الذي يجعلهم يفضلون إسناد األعمال 
الهامة إلى الرجال، واالكتفاء بمنحها 
المهام الوظيفية البسيطة، األمر الذي 
المكتسبة  الــخــبــرة  قلة  فــي  ينعكس 
لديها بسبب قلة احتكاكها بالتحديات 
إشراكها  وعدم  العمل،  داخل  الكبرى 

في صنع القرار. 

العمل والعائلة

كيف قمت بالموازنة والتوفيق بين طبيعة 
عملك الجادة وبين الحياة العائلية؟  

المفتاح  هــي  للوقت  الفعالة  اإلدارة 
ــــالزم بين  ال الــتــوازن  الــســري لتحقيق 
الــعــمــل والــحــيــاة خـــارج الــعــمــل، حيث 

ــام بــيــن الــحــيــاة  ــتـ يــتــوجــب الــفــصــل الـ
لتجنب  الشخصية  والــحــيــاة  العملية 
اليوم،  الضغوط طــوال  تحت  الــوقــوع 
الرياضة  ممارسة  ذلــك  إلــى  وإضــافــة 
الذهن  تصفية  تضمن  يــومــي  بشكل 
الطبيعية بعيدًا  الحياة  واالندماج في 

عن ضغوط العمل.  

في رأيك... هل المرأة الكويتية تحتاج إلى 
حقوقها  لتعزيز  التشريعات  مــن  مــزيــد 
في العمل؟ وإذا كان هناك قانون يتحتم 
تشريعه لتمكينها فما هو هذا القانون؟ 

ولَِم؟ 

ــرغــم مــن حــصــول الـــمـــرأة على  عــلــى ال
العديد من المكتسبات خالل سنوات 
أن  أرى  ــنــي  أن إال  الــطــويــلــة،  كــفــاحــهــا 
هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات 
مكان  داخـــل  حقها  وتعزيز  لتمكينها 
عملها.  فقد يكون من المفيد تشريع 
لتواجد  معينة  كــوتــة  بتحديد  قــانــون 
ودوائــر  العليا  اإلدارات  داخــل  الــمــرأة 
اتــخــاذ الـــقـــرارات، فمن شــأن ذلــك أن 
ــدرة الـــمـــرأة عــلــى أداء  يــظــهــر مـــدى قــ
األدوار الموكلة إليها على أحسن حال، 

األمــر الــذي من شأنه أن يزيد من ثقة 
الــمــرأة،  بـــدور  عـــام  بشكل  المجتمع 
وبالتالي يعزز تواجدها في المكان الذي 

تستحقه بكفاءتها وجهودها.  

تحديات صعبة

النفطي  بالقطاع  الــمــرأة  واجــهــت  كيف 
الظروف االستثنائية الـتي مـرت بها البالد 

والعالم خالل جائحة كورونا؟ 

ال يخفى على أحد أن “جائحة كورونا”، 
القيادية  الــمــرأة  كفاءة  مــدى  أظهرت 
خصوصا في القطاع النفطي في إدارة 
تــلــك األزمـــــة، إذ تـــواجـــدت عــلــى رأس 
عملها في الصفوف األمامية، لضمان 
استمرار العمل دون توقف على مدار 
الــســاعــة، وضــمــان عــدم تــأثــر عمليات 
اإلنتاج والتصدير بقرار تعطيل العمل 
في المؤسسات الحكومية، فقد تمت 
العمل،  نــوبــات  جــدولــة وترتيب  إعـــادة 
المحلية  بااللتزامات  الــوفــاء  لضمان 
والخارجية من المنتجات النفطية على 
بيد  يــداً  تعمل  كانت  كما  وجــه،  أكمل 
لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس 

كورونا المستجد.

القطاع يتبع آليات تضمن 
المفاضلة بين الجميع 

دون تمييز

●  التعاون أساس اإلنتاج
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تعتبر ورش العمل أسرع الطرق إليصال المعلومات، خصوصا الفنية منها 
استناداً إلى الميزة األساسية لورش العمل التي تأخذ شكاًل تفاعليًا مباشرًا، 
ففي اآلونة األخيرة، نظم قسم التفتيش والتآكل في مصفاة ميناء عبدهللا 
بالتعاون مع شركة فورستر األلمانية ورشة عمل حول آلية فحص مسخن 
أقيمت على مسرح مبنى  الهيدروجين،  إنتاج  الماء في وحدات  الميثان وبخار 

اإلدارة في المصفاة وقدمها الدكتور ادغار جوليان.

ورشة عمل

تقنية فحص تيار 
إيدي.. سهولة 

بالتشغيل ودقة عالية

مسّخن الميثان وبخار الماء
ناقشته ورشة عمل
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أكثر مشاكل السخان 
شيوعاً تتمثل في 

الزحف الحراري

أبرز النقاط

التفتيش  أقسام  الورشة موظفو  حضر 
الهندسية  والخدمات  والصيانة  والتآكل 
ــنــاء عـــبـــدهللا ومــيــنــاء  ــي مــصــفــاتــي مــي فـ
ــى مــوظــفــي قسم  ــدي، إضــافــة الـ ــمـ األحـ
للصناعات  الكويتية  الشركة  في  التآكل 

البترولية المتكاملة )كيبيك(.

وجاءت أبرز النقاط التي تطرقت إليها هذه 
الورشة كما يلي:

Ad- المتقدمة  االختبارات  لبعض  )شرح 
.)vanced NDT

 )Reformer( الــهــيــدروجــيــنــي  الــســخــان 
وترتيباته.

 )Thermal Creep( ــراري  ــحــ ــ ال ــزحـــف  الـ
وأهميته في السخان الهيدروجيني.

علم المعادن والبنية المجهرية لألنابيب 
.)Reformer Tubes( بسخان الهيدروجين

االختبارات المتقدمة

ايــدي  تيار  فحص  تقنية  المحاضر  شــرح 

أحــد  وهـــي   )Eddy Current Testing(
بشكل  تستخدم  التي  االخــتــبــارات  أنـــواع 
ــرار  واســـع للكشف عــن الــعــيــوب واألضــ
األسطح. ومن  تحت  وما  األسطح  على 
مميزات هذه التقنية سهولة التشغيل، 
الشقوق  عــن  للكشف  العالية  والــدقــة 
الضيقة، مع إمكانية إجراء االختبار بسرعة 

تصل إلى 10 متر/ ثانية. 

ترقق  عن  الكشف  التقنية  لهذه  ويمكن 
الجدار، والشقوق، والتحفر، والتلف الناتج 
عن التآكل اإلجهادي، وتغير خواص المعدن 
بسبب الهيدروجين، والكربنة، والترسبات 
بالليزر  إيدي  تيار  الخشنة، وكذلك فحص 
الخارجي )LEO( حيث يعد المسح الضوئي 
ألنابيب السخان الهيدروجيني إحدى طرق 
تنفيذ اختبار تيار إيدي، ويتم إجراء الفحص 
باستخدام   )Tubes( لألنابيب  الخارج  من 
مجربة  وهــي  والليزر،  الحالية  إيــدي  تقنية 

ودقيقة وموثوقة.

)LEO-iScan( وهي تقنية لفحص السطح 
الهيدروجيني  السخان  ألنابيب  الداخلي 

باستخدام الليزر وتيار ايدي. حيث يتم إجراء 

الفحص بــدءًا من الجزء العلوي لألنبوب 

ويستمر وصــواًل إلى شبكة دعم المحفز 

 .)Catalyst(

وهذه العملية ممكنة فقط عندما تخضع 

األنابيب لعملية استبدال المحفز، وهذه 

التشوه/ نمو  بسهولة  ُتظهر  التقنية 

حال  في  وحتى   )creep growth( الزحف 

عـــدم وجـــود بــيــانــات )أســاســيــة( سابقة 

يتم  ليزر  أنـــواع  ثمانية  النظام  يستخدم 

تكوينها على أربعة محاور للحصول على 

صورة كاملة لمعرفة حالة األنبوب.

السخان أو الفرن 

لتسخين  ويستخدم  الــفــرن  أو  السخان 

الــمــواد فــي الــمــصــفــاة، ويــتــم اســتــخــدام 

إلــى  لـــإشـــارة  الــفــرن حــصــريــًا  مصطلح 

كمصدر  المستخدمة  الصناعية  األفــران 

حرارة ألعمدة التقطير التجزيئي. ويتم في 

وتوليد  الوقود  حرق  المشتعل  السخان 

الحرارة في األنبوب.

●  الدكتور ادغار جوليان
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للحرارة  مــاص  الهيدروجيني  والــســخــان 

لهب  بواسطة  التفاعل  توفير  فيه  ويتم 

ناتج عن حرق الوقود. ويحدث هذا التفاعل 

عادة داخل األنابيب المعبأة بمحفز صلب 

)Solid Catalyst( لدعم التفاعل الذي يتم 

تغذيته وتدويره بالداخل.

 ترتيبات السخان

السخانات  مــن  مختلفة  أنـــواع  هــنــاك 

الــمــســتــخــدمــة فــي الــصــنــاعــات، وهــي 

تــخــتــلــف فـــي حــيــث الــحــجــم والــشــكــل 

الحمل  وقسم  والشعالت  واألنابيب 

الـــــحـــــراري وقـــســـم اإلشـــــعـــــاع، لكن 

التي  الــطــريــقــة  يغير  الـــذي  الــمــفــهــوم 

Re- )يتصرف بها السخان الهيدروجيني 

former( هي كالتالي:

- سخان هيدروجين اللهب من األعلى.

- سخان هيدروجين جانبي اللهب.

- سخان هيدروجين سفلي اللهب.  

 )Terraced( سخان هيدروجين التراس -

الزحف الحراري 

أكثر مشاكل السخان شيوعا هي الزحف 
الحراري، ألنه يتعرض لدرجات حرارة عالية 
تتناسب مع الوقت، مما يؤدي إلى تشوه 
التعامل  للمادة الصلبة، لذلك عند  دائــم 
الزحف  أخــذ  مع مثل هــذه المعدات، يتم 

الحراري بعين االعتبار.

ويــــدل مــعــدل الــتــشــوه عــلــى خصائص 
ــة الــحــرارة،  الــمــواد وقــت الــتــعــرض، ودرجـ
واإلجهاد الهيكلي المطبق، ويختلف نطاق 
درجــة الحرارة الــذي قد يحدث فيه تشوه 
الزحف باختالف المواد، لذلك تعتبر المادة 
المصنعة من أهم العوامل عند التعامل 

مع الزحف.

ــر شــدة  ــث ــراري أك ــحــ ــ ويـــكـــون الـــزحـــف ال
نقطة  مــن  تقترب  عندما  ــمــواد  ال فــي 
أنواع  جميع  في  لوحظ  كما  انصهارها 
يصبح  لــلــمــعــادن،  وبالنسبة  الـــمـــواد، 
أكــبــر من  ــرارة  حــ ــدرجــات  ل مهمًا فقط 
االنصهار  ــرارة  حــ ــة  درجـ وهـــي   ،0.4Tm

المطلقة. 

مراحل الزحف الحراري

هناك ثالث مراحل من الزحف الحراري هي: 

الزحف األولي: في المرحلة يسمى الزحف 

الــعــابــر، ويــكــون مــعــدل اإلجــهــاد مرتفعا 

الوقت  زيــادة  يتناقص مع  نسبيا، ولكنه 

والضغط، وتشهد هذه المرحلة زيادة في 

مقاومة الزحف أو تصلب اإلجهاد. 

الزحف الثانوي: هو المرحلة األكثر فهمًا 

من قبل المهندسين، ويعرف أيضا باسم 

معدل  أن  أي  المستقرة،  الحالة  زحف 

اإلجهاد ينخفض   إلى الحد األدنى ويصبح 

قريباً من الثبات. ويرجع ذلك إلى التوازن 

)التليين  والتليين  العمل  تصلب  بين 

الحراري(. وفي هذه المرحلة تبقى المادة 

لفترة طويلة جدًا.

الزحف الثالث: في الزحف الثالث، يحصل 

تـــســـارع فـــي الـــمـــعـــدل وربـــمـــا الــفــشــل 

فا  ا أضع اإلجهاد  معدل  ويـــزداد  النهائي، 

مضاعفة مع اإلجهاد والشقوق الداخلية، 

والتجاويف والفراغات. 

●  تكريم الدكتور ادغار جوليان عقب انتهاء الورشة
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علم المعادن والبنية المجهرية 

“المصبوبة”  المجهرية  البنية  تــتــكــون 
الهيدروجيني  السخان  ألنبوب   )as cast(
وحبيبات متساوية،  حبيبات عمودية  من 
وتعتمد النسبة المئوية لتكوين جزيئات 
المادة  جزيئات  مقابل  العمودية  المادة 

المتوازنة على “معدل التبريد الناقص”. 

ويتناسب معدل التبريد الناقص عكسيًا 
مع عدد النوى المتكونة، فكلما تشكلت 
)جزيئات  الحبيبات  كــانــت  وكلما  الــنــوى، 
قلت  وكلما  )متساوية(.  أصغر  الــمــادة( 

النوى، كانت الحبيبات أكبر )عمودي(.

يتفق معظم المهندسين على أن وجود 
نسبة أعلى من جزيئات المادة متساوية 
المحور أفضل النتشار الشقوق الزاحفة، 
المتكونة  الضوء  أكاسيد  تشكيل  ويتم 

على الجدار الداخلي لألنابيب. 

الزحف الحراري في البنية المجهرية

عملية الزحف الحراري في البنية المجهرية 
هي المرحلة األولية حيث تبدأ مرحلة إدراك 

الكربيد الثانوي ثم المرحلة الثانوية )الحالة 
المعزولة  الــفــراغــات  تــبــدأ  حيث  الــثــابــتــة(، 
والموجهة في التشكل، ثم المرحلة الثالثة 
حيث تصبح الشقوق الدقيقة والكلية مرئية. 

ويحدث تلف الزحف الحراري على جزء كبير 
من المحيط فــوق جــزء أطــول )محوري( 
من األنبوب، وهذا يؤدي إلى زيادة القطر 
والتمزق النهائي في االتجاه الطولي واآلثار 
التراكمية لعدة دورات حرارية ضارة للغاية 

تؤدي إلى تسارع تكسير الزحف الحراري.

مزايا قوة زحف حراري أعلى 

أرق،  جــدار  أنبوب  أعلى تساوي  زحــف  قــوة 
وتــدرجــات حــراريــة أقــل فــوق جــدار األنبوب، 
مما يؤدي إلى زيادة عمر األنبوب، ومقاومة 
الصدمات الحرارية، وانخفاض تكلفة الوقود، 
المعدني،  األنبوب  حــرارة  درجــة  وانخفاض 

وأخيرا زيادة اإلنتاج وزيادة الكفاءة.

الصحيح  االختيار  فــإن  ذلــك،  على  عــالوة 
للمواد أمر بالغ األهمية، ويمكن أن تتأثر 
مقاومة زحف المواد بالعديد من العوامل 
جزيئات  وحجم  والــراســب  االنتشار  مثل 

الــمــادة، وبشكل عــام، هناك ثــالث طرق 
عامة لمنع الزحف في المعدن:

- استخدام معادن ذات درجة انصهار أعلى. 

- استخدام مواد ذات حجم جزيئات مادة 
 )grain size( أكبر

- استخدام السبائك الفائقة )عادة ما تكون 
سبائك األوستنيتيك المكعبة المقاومة 
للزحف الحراري(، وبالتالي مادة مثالية في 

البيئات ذات درجات الحرارة العالية.

كل هذا يتطلب مراقبة صارمة ومحددة 
الصب  لعملية  الجودة  وضمان  للجودة 
والــــذوبــــان لــتــحــقــيــق خــصــائــص الــزحــف 

المطلوبة.

المسح الضوئي ألنابيب 
السخان تقنية مجربة 

ودقيقة وموثوقة

فريق العمل:

قسم التفتيش والتآكل 2 - مصفاة 
 – العتيبي  ــواز  فــ عـــبـــدهللا:  مــيــنــاء 
عابدين  يــوســف   – نصيب  محمد 
ــة – عــبــدالــوهــاب  ــزل ــزل – حــســيــن ال
الفارس – أحمد الصوري - يوسف 

المؤمن.

●  جانب من ورشة العمل
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القراءة السريعة

زيــادة  على  تتمرن  أن  عليك  ــر  األمـ ــادئ  بـ
سرعة قراءتك، وأسهل طريقة للتمرين 
لديهم   ،spreeder موقع  استخدام  هي 
عدة مقاالت تستطيع قراءتها بالسرعة 
التي تحددها، ولكن عليك أن تنتبه لنقاط 

ثالث هي:

ال تــنــطــق الــكــلــمــات وأنــــت تـــقـــرأ، فــأنــت 
تستطيع أن تقرأ أسرع من أن تتحدث، لذا 

فإن نطقك لما تقرأه سيبطئك.

ال تقرأ داخليًا ولكن عليك أن تصنع صورة 
مجملة لما تقرأه، فعقلك له سرعة أعلى 

بكثير من نطق كلمات منفصلة داخليًا.

ثالث خطوات!
كيف تقرأ كتاباً يومياً؟

عدم إتاحة أو وجود وقت كاف للقراءة، ذريعة سهلة لمعظم الناس، 
في حين يقرأ معظم الناس بسرعة 200 كلمة في الدقيقة وربما أسرع 
قلياًل من سرعة حديثهم، مما يأخذ كثيرًا من الوقت لقراءة كتاب ما، 

وربما يصل في بعض األحيان أسبوعًا أو اثنين أو ربما شهرًا.
لو  يومياً، فقط  الجميع قراءة كتاب  أنه باستطاعة  الحظ  من حسن 
استطعنا زيادة سرعة قراءتنا خمس مرات أكثر، حينها نظرياً سيمكننا 
قراءة 5 أضعاف ما كنا نقرأه من قبل، بعد ذلك سنتعلم أكثر، سنتثقف 

أكثر، ونستطيع تفقد األخبار أواًل بأول.

تنمية بشرية

ال تنطق وأنت تقرأ 
ألن نطقك للكلمات 

سيجعلك أبطأ

العدد 529 - أغسطس 342022
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حاول أن تركز عينك على منتصف الصفحة 
من  والتأكد  الجانبية،  رؤيتك  وتستخدم 
بــعــدك الــمــنــاســب عـــن الــشــاشــة لهذا 

التمرين.

موقع مفيد

فلتبدأ   spreeder لـــ  اســتــخــدامــك  عــنــد 
بسرعة 250 كلمة في الدقيقة، أكثر قلياًل 
مــن الــســرعــة الــعــاديــة وهـــي 200 كلمة 
وبمجرد  ــنــاس،  ال لمعظم  الدقيقة  فــي 
أضف  عليها  والتعود  باالرتياح  شعورك 
لــســرعــة  ــدقــيــقــة  ال ــي  فـ كــلــمــة   100-50
أن  إلى  السرعة  بزيادة  واستمر  قراءتك، 
تصل لسرعة يصعب عليك القراءة بها، 

بعد عدة ساعات من التمرين يمكنك أن 

تصل لـ 1000 كلمة في الدقيقة، للتوضيح 

أكثر ستكون قد أنهيت هذه التدوينة في 

أقل من دقيقة.

ــادة السرعة  األمــر الهام هنا هو ليس زي

أو   2 قـــراءة  أي  الكمية،  زيـــادة  بــل  فقط 

بــداًل من واحــدة،  3 أو4 كلمات في المرة 

فقراءة كلمة واحــدة بسرعة 1000 كلمة 

في الدقيقة أمر شاق، لكن عند زيادة عدد 

الكلمات لـ 3 أو أربع فستكون أسهل إلى 

حد مــا، فعليك تعلم قــراءة كميات من 

النص، عندها ستستطيع قراءة صفحات 

الكتاب بسرعة كبيرة.

تخير ما تقرأ

عند استخدامك تطبيق spreeder تحتاج 
بالتطبيق  تنسخها  معينة  لــنــصــوص 
تختار نصوص  أن  عليك  عليها،  للتمرين 
صعبة،  كلمات  بها  ليست  لــك  مألوفة 
عليها  لتتمرن  تحبها  ألشــيــاء  واخــتــيــارك 
من  أســـرع  لمحتواها  فهمك  سيجعل 
قبل، كما يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات 

مماثلة لـ spreeder بنفس فكرته تقريبًا.

بيئة القراءة

بمجرد تعلمك القراءة السريعة، وجمعك 
لكتب ومواد تستطيع قراءتها بسهولة 
اآلن  تحتاج   ،spreeder اســتــخــدام  بـــدون 
لتهيئة بيئة مثالية للقراءة كي تستطيع 
أن تستوعب كل ما تقرأه، وستجد القراءة 
وبعد  األحــيــان،  بعض  فــي  ذهنيًا  مرهقة 
إلــى  بــالــتــعــب، إضــافــة  ســاعــة ستشعر 
وانتباها  تركيزا  منك  تتطلب  الــقــراءة  أن 
كاملين، وأي تشويش مثل الموسيقى أو 

الضوضاء قد يشتتك.

إرشادات لبيئة مثالية للقراءة

حدد ساعة معينة لتقرأ فقط، بدون أي مشتتات، وال تدع أي شيء يشتت تركيزك.

حاول أن تتخلص من األصوات والمشتتات الخارجية، ربما بعض الضوضاء الثابتة 
 Rainy mood ستقيدك، إذا سمعتها بواسطة سماعة هاتفك، نقترح عليك موقع

فهو مريح بالفعل.

أنك  الطبيعي  الساعة  خــالل  قــراءتــك  فعند  الــقــراءة،  أثناء  المالحظات  بعض  خذ 
ستنسى بعض األشياء، أخذ المالحظات وتدوينها أمر جيد هنا.

سرعة استجابة العقل 
أعلى بكثير من نطق 

الكلمات

●  يجب تهيئة بيئة مثالية للقراءة

المصادر: - الرسالة نت - وكاالت
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الجرَّار الزراعي
قاد ثورة حقيقية

كاألحصنة  الحيوانات،  على  لالعتماد  القدم  منذ  اإلنسان  اتجه 
وخاصة  والزراعية  الفالحية  األعمال  من  العديد  إلنجاز  والثيران، 
عملية حراثة األرض، والتي تهدف إلى إعداد وتهيئة التربة الزراعية. 
وعرفت تسعينيات القرن التاسع عشر ظهور اختراع جديد أحدث 
ثورة حقيقية في مجال الزراعة وغّير مفاهيمها الكالسيكية والتي 
ألغى  البشرية على مدار آالف السنين، حيث  عاشت على وقعها 
هذا االختراع الذي ابتكره المخترع األميركي "جون فروليتش"، الدور 
األساسي الذي حظيت به الحيوانات أثناء القيام باألعمال الفالحية.

"فروليتش" اخترع أول 
جرَّار بمحرك بنزين قادر 

على السير عام 1980

علوم وتكنولوجيا

العدد 530 - سبتمبر 362022
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تم جمع 72 ألف شوال 
حبوب خالل 52 يوما 

في أول تجربة لالختراع

معاناة البدايات

خـــالل الــربــع األخــيــر مــن الــقــرن التاسع 
عشر، عمل "جون فروليتش" في المجال 
ــع حــلــول مــوســم الحصاد  الــفــالحــي، ومـ
السنوي اتجه لتوظيف عدد من العمال 
العمالقة،  ليستغل عقب ذلك حّصادته 
المحرك  على  اعتمادًا  تعمل  كانت  والتي 
بعدد  الحبوب  محاصيل  لجمع  البخاري، 
الجنوبية،  آيوا، وداكوتا  من حقول واليات 

وداكوتا الشمالية مقابل مبلغ مالي.

"فــرولــيــتــش" مــن مشاكل عديدة  وعــانــى 
مع الحّصادة، حيث كانت آلة كبيرة الحجم 
وثقيلة مما جعل مهمة نقلها من مكان 
آلخر صعبة وبطيئة، فضاًل عن ذلك فقد 
عانى أيضا من مشاكل جّمة للتزود بالفحم 
منه  كبيرة  لكميات  احتاج  والــذي  الحجري 
لتشغيل المحرك البخاري للحصادة. والتي 
اعتبرت حينها آلة خطيرة حيث كانت شرارة 
واحدة صادرة من سّخان المحرك البخاري 

كافية إلحراق مناطق زراعية هائلة.

آلة جديدة

الرجل  اتجه  السيئ،  الــوضــع  هــذا  ــام  وأمـ

مستغاًل  جــديــدة  آلــة  البتكار   1890 سنة 
حيث  البنزين،  بمحركات  ومعرفته  خبرته 
أقدم على اقتناء محرك بنزين من نوعية 
الــواحــدة  االســطــوانــة  ذي   )Van Duzen(
على  معتمدًا  بالحّصادة،  بربطه  قــام  ثم 
ــل مـــان"، والــذي  خبرة صديقه الــحــّداد "وي
آلة  إدخــال تعديالت على هيكل  نجح في 
مزودة بمحرك بخاري من نوع "روبنسون" 
لمحرك  مــالئــمــة  لجعلها   )Robinson(

بنزين.

وحقق "فروليتش" إنجازًا غير مسبوق في 
جرار  أول  صناعة  في  نجح  حيث  التاريخ، 
مزود بمحرك بنزين وقادر على السير إلى 
الحصاد  موسم  وخــالل  والخلف،  األمـــام 
سنة 1892م، ُذهل الفالحون بوالية داكوتا 
هذا  لتجربة  مشاهدتهم  عقب  الجنوبية 
تمكن  حيث  الوالية،  حقول  بأحد  االختراع 
اعتمادًا على جراره البالغ قوته 16 حصانًا 
يقارب  ما  حصد  من  الجديدة،  وحّصادته 
72 ألف بوشل )شوال( من الحبوب خالل 
فترة زمنية قدرت بنحو 52 يومًا مستخدمًا 
أقـــل مــن 100 لــتــر مــن الــبــنــزيــن، وهـــو ما 
مّثل وقتها رقمًا قياسيًا مقارنة بالطرق 

القديمة المعتمدة للحصاد.

اســتــغــل  1893م،  ــام  ــ ــ ع ــول  ــ ــل حــ ــع  ــ ومــ
بــرفــقــة 8  "فــرولــيــتــش" اخــتــراعــه ليفتتح 
 the Waterloo( مستثمرين آخرين شركة
 )Gasoline Traction Engine Company
وليبدأ على إثر ذلك بتصنيع الجرارات، وقد 
تمكنت هذه الشركة من صناعة 4 جرارات 
عقب  لتتجه  بيعها،  في  فشلت  أنها  إال 
 the Waterloo( ذلك نحو تغيير اسمها إلى
والتركيز   ،)Gasoline Engine Company
على إنتاج محركات البنزين فقط، وبسبب 
ذلك غادر "فروليتش" هذه الشركة حيث 
فّضل مواصلة أبحاثه بشكل منفرد على 

الجرارات.

جهود المصنعين

وبين عامي )1916-1922(، كانت هناك طفرة 
في تصنيع الجرارات الزراعية، حيث أقدمت 
زراعية  جــرارات  تنتج  100 شركة  أكثر من 
الوقت  الزراعية، مع مرور  لالستخدامات 
تطورت صناعته وتضاعف إنتاجه، ويرجع 
بين  والتعاون  المنافسة  إلــى  جزئيا  ذلــك 
مختلف الشركات المصنعة والتكنولوجيا 
المستمرة، وكانت شركة )Waterloo( هي 
األساس في هذا التطور، حيث استثمرت 

●  صورة فوتوغرافية لجرار من اختراع جون فروليتش 
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1911، مّما  عــام  الــجــرارات منذ  أبحاث  في 

أّدى إلى تطوير جرارات تعمل بالكيروسين 

تنافس محركات البنزين. ومع حلول سنة 

إلى مؤسسة  الشركة  هذه  بيعت   ،1918

)John Deere( مقابل مبلغ تجاوز مليوني 

دوالر.

محراث فوالذي

واستمرت شركة )Deere( في إنتاج نماذج 

جــــــــــرار)Waterloo(، وبــفــضــل اإلمــكــانــات 

لعمل  الشركة  لــدى  المتوافرة  الهائلة 

محراث  أول  الشركة  أنشأت  ــجــرارات،  ال

فوالذي بحلول عام 1928م، كما تم تقديم 

إلى  أّدى  العامة، مّما  جــرار لألغراض  أول 

زيادة اإلنتاجية.

بعجالتها   )Deere( ــرارات  ــ ــ ج وتــمــيــزت 
من  الثالثينيات  أواخــر  فحتى  المطاطية، 
الزراعية  الــجــرارات  كانت  الماضي،  القرن 
مّما  فقط،  فوالذية  عجالت  على  تحتوي 
جعل المزارعين حذرين للغاية عندما تم 
 ،)Deere( تقديم أول نموذج جرارات شركة
متسائلين ما إذا كانت جــرارات العجالت 
القيام  على  قـــادرة  ستكون  المطاطية 
بنفس الدور الذي تقوم به تلك الجرارات 

ذات العجالت الفوالذية.

ــرون  ــد أدى انــضــمــام مــصــنــعــون آخــ وقــ
إلــى احتدام  الــجــرارات  في صناعة وإنــتــاج 
المنافسة وانخفاض األسعار، وأصبحت 
بالنسبة  التكلفة  مــيــســورة  الـــجـــرارات 
إنتاجية  زيــادة  أمكنهم  الذين  للمزارعين 
مــزارعــهــم بــامــتــالك جـــرار وتــوفــيــر الوقت 

والعمالة.

حجم أصغر
ــمــنــافــســة بــيــن الــشــركــات  وبــفــضــل ال
بشكل  ــجــرارات  ال تصنيع  تــم  المصنعة 
أصغر حجما وأخف وزنا، حيث بات الجميع 
وأكثر  أقــل حجما  آالت  إنشاء  عن  يبحث 

واستخدامها  تصنيعها  تم  وقــد  كفاءة، 

دوليا، حتى أن المخترع األميركي هنري فورد 

قام أيضا بصناعة جــرارات حديثة ووضع 

.)Fordson( عليها العالمة التجارية

ــدول فــي جميع أنــحــاء  ــ وبــعــدهــا بـــدأت ال

العالم بتصنيع وتسويق الجرارات، فخالل 

شركتا  قامت  العشرين  القرن  منتصف 

و"ماهيندرا" في  إيطاليا  "المبورغيني" في 

الــخــاصــة من  نــمــاذجــهــا  الــهــنــد، بتصنيع 

الشركتان  بــدأت  وقد  الزراعية،  الــجــرارات 

بتصنيع الــجــرارات ابــتــداًء من عــام 1948 

أّن  حين  في  والدولية،  المحلية  لألسواق 

الجرارات قد  المئات من مصنعي  هناك 

خاضوا أيضا التجربة حول العالم.

"فورد" و"المبورغيني" 
شركات كبيرة خاضت 

تجربة تصنيع الجرارات

جرَّارات "ماهيندرا" 
الهندية هي األكثر مبيعا 
في العالم منذ عام 2010

●  الجرارات الحديثة تساعد المزارعين على حصاد محاصيلهم بفاعلية وكفاءة
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الـــجـــرارات فبحلول عام  تــطــور  واســتــمــر 
يقدم  مصنع  أول   )Deere( أصبح   ،1966
دحرجة  بقضيب  مـــزودا  جـــرارا  للمزارعين 
كما  المشغل،  حماية  على  للمساعدة 
بمقاعد  تتميز  الزراعية  الــجــرارات  صــارت 
أكثر راحة للمشغل، وواقي صوت يحمي 
كابينة الجرار مّما يساعد على حمايتها من 

الحرارة والبرودة والغبار.

الجرارات الحديثة
الزراعة  أصبحت  التكنولوجي،  التقدم  مع 
آلية أكثر فأكثر، حيث أّن الجرارات الحديثة 

أكثر  يكونوا  أن  على  الــمــزارعــيــن  تساعد 

ــة، وُتــعــتــبــر شركة  كــفــاءة وفــعــالــيــة ودقــ

"ماهيندرا" الهندية هي الشركة المصنعة 

للجرارات األكثر مبيعا في العالم من حيث 

حجم المبيعات اعتبارا من عام 2010، وقد 

أدت التحسينات المستمرة إلى أن تصبح 

الجرارات آالت أخف وأســرع وأكثر كفاءة 

من تلك التي كانت تعمل بالبخار قبل 100 

عام، كما جعلتها ضرورية لمجموعة كبيرة 

من ومتنوعة من الصناعات القائمة على 

المنتجات الزراعية.

عام 1966 قدمت 
)Deere( أول جرَّار 

يساعد على توفير 
الحماية للمشغل

المصادر:
ــتـــراع أحـــدث ثـــورة في  - مــوضــوع "اخـ

الفالحة" - 2018 – موقع "العربية".

ــجــرارات  ــراع ال - مــوضــوع "قــصــة اخــت
الزراعية" – 2021 – موقع "إي عربي".

●  صورة ألحد الجرارات القديمة●  صورة للمخترع األميركي جون فروليتش

أهم التطورات في صناعة الجرار الزراعي

- سنة 1858 أول آلة حصد تعمل بمحرك بخاري وبعجل حديد.

- سنة 1890 اختراع أول جرار بمحرك بنزين قادر على السير.

- سنة 1892 نجاح الجرار في حصد 72 ألف بوشل من الحبوب.

- سنة 1893 إفتاح أول شركة تجارية لتصنيع الجرارات.

- سنة 1922-1916 طفرة في تصنيع الجرارات من شركات مختلفة.

- سنة 1941-1937 إدخال التبريد على محركات الجرارات.

- سنة 1948 التحكم الهيدروليكي في تشغيل اآلالت الزراعية.

- سنة -1950 1960 زيادة قدرات الجرارات وتطورها بشكل ملحوظ.

- سنة 1966 االهتمام بأمن وسالمة مشغل الجرار.
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أسلوب الحياة الصحي
يتعلق بالعادات اليومية

إن اسلوب الحياة "lifestyle" هو النظام الذي يتبعه اإلنسان خالل حياته، سواء كان أسلوبه 
في الحياة العامة أو في العمل، أو في حياته األسرية أو الزوجية أو في التعامل مع اآلخرين، 

ولكن ما هو أسلوب الحياة الصحي؟
الصحة،  على  الضرر  من   

ٍ
خال روتيني  حياة  نظام  أو  عادات  اتباع  البسيط  بمعناه  هو 

والمحافظة على الجسم من األمراض التي يسببها اإلهمال وعدم االهتمام بالنفس وبما 
يناسبها، فالعادات اليومية هي أسلوب الحياة الذي يعيشه كل إنسان بطريقة مختلفة.

صحة

بقلم: د. أمين بدير 
القسم الطبي 

دائرة الصحة والسالمة والبيئة
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وقاية وحماية

ويعتبر أسلوب الحياة الصحي من األشياء 
من  التخلص  على  اإلنــســان  تساعد  التي 
األمور السيئة كتناول المخدرات أو السهر 
الشعور  في  تساعد  وأيضا  الليل،  خــالل 
أسلوب  اتباع  ويقلل  والصحة  بالنشاط 
والخوف،  والقلق  التوتر  من  صحي  حياة 
قد ال يكون هناك تعريفا موحدا ألسلوب 
بأنه  تعريفه  يمكن  ولكن  الصحي  الحياة 
وحماية  ــراض  األمــ مــن  للوقاية  مــحــاولــة 
الجسم من الضرر وتجنب فعل العادات 

السيئة.

ومن أهم العناصر التي يجب االلتزام بها 
على  يحافظ  صحي  حياة  نمط  لتكوين 
الصحة العامة ويضمن الوقاية من 

األمراض:

الطعام الصحي

ــاول الــطــعــام  ــ ــن ــ ــون ت ــكـ ــد يـ قــ
غير  وشيئا  مرهقا  الصحي 
ممتع للكثير من األشخاص، 
ولــكــن هــنــاك الــعــديــد من 
التي  الغذائية  الوصفات 

اإلنترنت،  خــالل  مــن  عنها  البحث  يمكنك 
والبدء في اتباع نظام غذائي صحي، فاإلكثار 
أو  كالمقلية  المضرة  األطعمة  تناول  من 
دون  المهدرجة  الــدهــون  على  تحتوي  التي 
نتيجته  يــكــون  قــد  الــعــواقــب  فــي  التفكير 
ســيــئــة، فــالــطــعــام الــصــحــي يــحــافــظ على 
الجسم بصورة فعالة، ويحمي من اإلصابة 
الصحي  الطعام  يعمل  كذلك  بــاألمــراض، 
على إمداد الجسم بالطاقة الالزمة، ويحسن 

النفسية بشكل ملحوظ.

نموذجية  تضمن  التي  النصائح  أهــم  ومــن 
على  تحتوي  وجبات  تناول  الصحي،  األكــل 
والــفــواكــه  الكاملة  والــحــبــوب  الــخــضــروات 
األلبان  منتجات  واستخدام  والمكسرات، 
تنظيم  وكــذلــك  الـــدســـم،  خــالــيــة  أو  قليلة 
خالل  وصغيرة  متفرقة  لتصبح  الوجبات 

اليوم، فمن الصحي تناول 5 وجبات يوميا.

ــــالث مـــرات  ــنـــاول األســـمـــاك ث ويــفــضــل تـ
ــلــحــوم الــخــالــيــة من  ــاول ال ــنـ أســبــوعــيــا، وتـ
الدهون، والدجاج والفاصوليا، وتجنب تناول 
المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي 
ــمــام بتناول  عــلــى الــســكــر بــكــثــافــة، واالهــت
األطعمة التي تحتوي على كمية قليلة من 

ممارسة الرياضة تجدد 
الطاقة والدورة الدموية 

وتقوي مناعة الجسم

●  يجب اتباع نمط حياة صحي
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الدهون والملح والسكر.

يجب تجنب تناول األكل قبل النوم خصوصا 
تسبب  فقد  الدسمة  أو  الكبيرة  الوجبات 
االرتجاع، وتجنب الوجبات الكبيرة خصوصا 
في فصل الصيف واأليام الحارة، كما يجب 
نية  أو  مطبوخة  الغير  الــلــحــوم  أكــل  عــدم 

بعض الشيء فهي مضرة على الصحة.

ممارسة الرياضة

إن ممارسة الرياضة أو األنشطة البدنية 

ويغفل  حياتنا،  فــي  المهمة  األمـــور  مــن 
الكثير منا عنها، رغم أنها تساعد الجسم 
تجديد  على  وتعمل  طاقته،  تجديد  على 
أن ممارسة  كما  فــيــه،  الــدمــويــة  الــــدورة 
على  الجسم  تساعد  الرياضية  التمارين 
البقاء بصحة جيدة، وتعمل على الوقاية 

من األمراض التي من ضمنها السمنة.

على  بانتظام  التمارين  ممارسة  وتعمل 
حماية القلب من األمراض التي يمكن أن 
تصيبه، كذلك تحمي من اإلصابة بالسكتة 

والسمنة  الــســكــري  ومــــرض  الــدمــاغــيــة 
وارتفاع ضغط الدم.

ــة أيــضــا  ــاضــ ــ ــري ــ ــة ال ــارسـ ــمـ ــد مـ ــاعـ ــسـ وتـ
التهاب  مــرض  لديهم  الذين  األشــخــاص 
األنشطة  ببعض  القيام  على  المفاصل 
المركبات،  قــيــادة  أو  ــدرج  الـ مثل صــعــود 
كما تعمل على تغير المزاج، حيث تخفف 
من التوتر والقلق، وتعمل على تعزيز ثقة 

اإلنسان بنفسه. 

مناعة ضعيفة

الرياضة إلى بعض  ويــؤدي عدم ممارسة 
األمــــــراض كــالــكــســل والـــخـــمـــول، وعـــدم 
بشكل  اليومية  الحياة  أنشطة  ممارسة 
الضعف وعدم  إلــى  ويــؤدي كذلك  سليم، 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل األشـــيـــاء واإلصــابــة 
بمناعة ضعيفة، ومن النصائح التي يمكنك 

اتباعها في ممارسة الرياضة ما يلي :

خصص جزءًا من تمرينك لتحمل   •
العظام  تقوية  على  تعمل  فهي  األوزان، 
والــوقــايــة مــن اإلصــابــة بــمــرض هشاشة 

العظام.

● يجب ممارسة التمارين الرياضية لمدة 
ثالثين دقيقة في اليوم، وبتكرار 5 أيام في 

النوم له تأثير كبير على 
الحالة الصحية العامة 

فيزيائيا ونفسيا

●  الرياضة تساعد الجسم على تجديد طاقته

فوائد الحياة الصحية

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها أسلوب الحياة الصحي، وهي:

التمارين  وممارسة  الصحية،  الوجبات  تساعدك  حيث  صحي،  وزن  على  الحفاظ   ●
الرياضية على في التحكم بوزنك.

● يعكس الجسم شعوره إلى العقل، حيث يسبب الشعور بالرضا والراحة التي يشعر 
بها جسدك على تحسين المزاج.

● أسلوب الحياة الصحي يجعلك تتخلص من األمراض أو الوقاية منها، وعدم اإلصابة 
بها كمرض السكري ومتالزمة األيض واالكتئاب.

● أسلوب الحياة الصحي يجعل جسدك يعمل على تعزيز الطاقة حيث تعمل ممارسة 
التمارين الرياضية وتناول الطعام الغذائي على تعزيز قوة العضالت والمساعدة في 

الحصول على نوم عميق.
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األسبوع على األقل.

بشكل  الرياضة  بممارسة  البدء  يجب   ●
تدريجي وذلك لتجنب اإلصابات الرياضية، 
بالغثيان  الــشــعــور  أو  المفاصل  آالم  أو 

واإلعياء.

● قد تشعر بالتعب واأللــم عند ممارسة 
بالكامل،  جسدك  في  الرياضية  التمارين 
وفي هذه الحالة يجب التوقف عن ممارسة 

الرياضة فورا وأخذ قسطا من الراحة.

مواعيد النوم

الصحية  الحالة  على  كبير  تأثير  له  النوم  إن 
أن  يمكن  السيئة  الــنــوم  فــعــادات  عموما، 
إلى مشاكل كثيرة واإلصابة بأمراض  تؤدي 
أخرى، لذلك يجب الحفاظ على مواعيد النوم، 
والحصول على نوم صحي وهادئ، وفيما يلي 

نصائح خاصة بالنوم:

● عـــدم اســتــخــدام الــهــاتــف الــمــحــمــول أو 
الالبتوب أو مشاهدة التلفاز قبل الذهاب إلى 

النوم بساعتين على األقل.

ــريــاضــيــة  ــدم مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن ال ــ ● عـ
الشديدة قبل النوم، ويمكنك القيام باليوجا 
ــاء قــبــل الـــنـــوم بــســاعــة، فــهــذا  ــرخـ ــتـ واالسـ

التدخين من أسوأ 
العادات المضرة التي 

يمكن أن يقوم بها 
اإلنسان

يساعدك على النوم السريع.

● تحديد وقت للنوم أي النوم في موعد محدد 
يوميا، وكذلك النهوض في موعد معين في 

الصباح.

● عدم قضاء نهاية األسبوع في النوم فقط، 
يجب أن تنام من 7 إلى 8 ساعات يوميا.

النوم واضطرابات  تجاهل مشاكل  عدم   ●
النوم.

لفترات طويلة  الليل  خــالل  السهر  عــدم   ●
فذلك يؤذي خاليا الدماغ.

● النوم في مكان هادئ ومريح وعلى وسادة 
مريحة حتى ال تؤلمك رقبتك.

االبتعاد عن التدخين

إن التدخين من أسوأ العادات التي يمكن أن 
يقوم بها اإلنسان، حيث يؤدي إلى التسبب 
في أمراض الرئة التي تؤدي إلى الوفاة المبكرة، 
المعهد  بحسب  الـــدراســـات  أثــبــتــت  فــقــد 
الوطني للسرطان في أمريكا أن التدخين من 
أهــم مسببات الــوفــاة، ومــن األمـــراض التي 
القلب  أمــراض  التدخين  يسببها  أن  يمكن 
والشرايين، وأمراض السرطان بكل أنواعها 
التدخين خطرا  يعد  الرئة، وكذلك  وأمــراض 

األطــفــال  وعــلــى  الحامل  الــمــرأة  على  كبيرا 
المدخن  يضر  كما  يضرهم  حيث  الــصــغــار 
األطــفــال  يــصــاب  أن  ويمكن   ،70% بنسبة 
بسرطان الرئة عند التعرض لدخان السجائر.

تجنب التوتر

من  هــو  النفسية  بالصحة  االهــتــمــام  إن 
حياة  أسلوب  على  الحصول  أسباب  أهــم 
الكثيرين االهتمام  صحي، فقد يغيب عن 
مــا يسبب  كــل  بالنفسية واالبــتــعــاد عــن 
التوتر والقلق والشعور بالضيق، فالصحة 
الجسم  أجهزة  جميع  على  تؤثر  النفسية 
فعلى سبيل المثال عندما يتوتر الشخص 
التوتر  لتخفيف  هــرمــونــات  الجسم  يــفــرز 
بالظهور  المشاكل  تبدأ  يحصل  لــم  وإذا 
كــأآلم العضالت والــصــداع، ويــؤدي التوتر 
أخرى  أساليب  إلــى  اللجوء  إلــى  والضغط 
غير صحية كالتدخين أو السهر على سبيل 
المثال، وللتخلص من التوتر يجب أن تفعل 
ما يلي: قــراءة كتب وروايـــات - االسترخاء 
والـــراحـــة - مــمــارســة الــيــوجــا والـــتـــأمـــل  - 
الخروج مع   - الرياضية  التمارين  ممارسة 
األصدقاء  - التجمع مع العائلة  - ممارسة 

الهوايات - السفر واالستمتاع.

●  تناول الطعام الصحي يحميك من األمراض
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ــت؟ ومــــا هو  ــ ــ بــطــاقــة تــــعــــارف.. مـــن أن
تخصصك العلمي، والجامعة التي تخرجت 

منها؟

شوق محمد الخميس، تخرجت من جامعة 

الكويت، تخصص تمويل.

ــذي تــؤديــنــه  ــ ــا هـــي طــبــيــعــة الــعــمــل الـ مـ
بالشركة؟

العالقات  بفريق  مــراقــب  بوظيفة  أعــمــل 

العامة  العالقات  لــدائــرة  التابع  الداخلية 

واإلعــــالم، حيث أقــوم مــع زمــالئــي بتنظيم 

كالمؤتمرات  المختلفة،  الشركة  فعاليات 

المتخصصة التي تعرض إنجازات الشركة، 

وغيرها من الفعاليات الرسمية المتنوعة 

كاالجتماعات واالحتفاالت. 

أنشطة  تنظيم  أيضا  عملنا  طبيعة  ومــن 

المعنوية  الـــروح  لرفع  متنوعة  اجتماعية 

للموظفين، وتعزيز انتمائهم للشركة مما 

على  عــام  بشكل  واإلنــجــاز  اإلنتاجية  يزيد 

كافة األصعدة.

القطاع  فــي  العمل  اخــتــيــارك  سبب  مــا 
النفطي؟

اخترت العمل في القطاع النفطي وسعيت 

حيوي  قطاع  فهو  الكبيرة،  ألهميته  إليه 

ومستقر، ويعد أهم القطاعات االقتصادية 

في الكويت إذ يُمثل أساس ميزانية البالد 

في  ُمتميزة  بمكانة  به  العاملون  ويحظى 

المجتمع الكويتي.

شوق الخميس

نستضيف في هذه الزاوية أحد أفراد أسرة الشركة، للتعرف عليه 
عن قرب، والحديث عن بعض الجوانب المهنية والشخصية في 

تجربته.

وجوه
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أطمح إلى الحصول على 
شهادة الماجستير

الحياة  بين  اختالفا  أي مــدى لمست  إلــى 
العملية والدراسة النظرية؟

لــقــد ســاعــدتــنــي الـــدراســـة الــنــظــريــة على 

كما  العمل،  متطلبات  مــن  العديد  فهم 

استخدمت في عملي الكثير من المهارات 

الشخصية التي اكتسبتها خالل الدراسة، 

ــثـــل: تــنــظــيــم الــــوقــــت، والـــتـــعـــامـــل مع  مـ

الكمبيوتر  بــرامــج  الــضــغــوط، واســتــخــدام 

الـــمـــتـــعـــددة، أمــــا الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة فقد 

وتطويرها،  مهاراتي  تنمية  على  ساعدتني 

مثل رفع مستوى اإلدراك، وزيادة قدراتي 

االجتماعية.

في  تواجهك  التي  التحديات  أهــم  هي  ما 
مجال العمل؟ وكيف تتغلبين عليها؟

موظفي  مــن  كبير  عـــدد  مــع  التعامل  يُــعــد 

من  المختلفة  والــشــخــصــيــات  الــشــركــة، 

بداية  في  واجهتني  التي  الكبيرة  التحديات 

عــمــلــي، وقـــد تغلبت عــلــى هـــذا األمــــر عبر 

مهارات االستماع والتفهم، حيث استمع 

لكل شخص محاولة تقبل أسلوبه وثقافته، 

وذلــك من أجل تسهيل العمل المشترك 

بيننا، وفي ذات الوقت االستفادة من خبرته.

التحديات  مــن  المستمر  الضغط  أيــضــاً 

عام  بشكل  النفطي  القطاع  فــي  الكبيرة 

نظرا ألهمية القطاع، وأتغلب على ذلك عبر 

تنظيم الوقت والتعاون مع فريق العمل.

مع  يتناسب  عملك  أن  تشعرين  هــل 
ميولك؟

نعم، يتناسب عملي مع ميولي الشخصية 

فــي الــعــديــد مــن الــنــواحــي، حيث أن عملي 

االجتماعية  مــهــاراتــي  ويــدعــم  روتيني  غير 

العديد  مع  العالقات  وبناء  االحتكاك  عبر 

بــالــدوائــر والــفــرق  مــن زمــالئــي الموظفين 

نفسي  تطوير  أحببت  ولطالما  المختلفة، 

واكــتــســاب مــهــارات جــديــدة، والتعلُّم من 

خبرات اآلخرين.

ما أهم إنجازاتك في مجال العمل؟

ــي تــنــظــيــم الـــعـــديـــد من  ــاركــــت فــ لـــقـــد شــ

الشركة  أقامتها  التي  الكبرى  الفعاليات 

توقف  كحفل  ســنــوات،  خمس  مـــدار  على 

الوقود  افتتاح  وحفل  الشعيبة،  مصفاة 

الضخمة،  الفعاليات  من  وغيرها  البيئي، 

بإنجاز كبير مع نهاية  وفي كل مرة أشعر 

كما  الزمني،  جدولها  واستكمال  الفعالية 

أني شاركت في عدد من التقارير السنوية 

للشركة، كتقرير االستدامة.

ما رؤيتك في تطوير الذات؟

تطوير الــذات يعتمد على اكتساب المزيد 

الخبرات والتعّلم المستمر، وفي هذا  من 

من  المزيد  على  للحصول  أسعى  الــشــأن 

حاليا  أحــضــر  حــيــث  العلمية،  الــشــهــادات 

للحصول على ماجستير في إدارة االعمال، 

وأسعى إلى رفع كفاءتي وخبرتي في العمل 

التدريبية في  الـــدورات  عبر إتمام عــدد من 

التدريب  دائـــرة  تقدمها  متنوعة  مــجــاالت 

والتطوير الوظيفي.

ما طموحاتك، وما الذي تودين تحقيقه في 
المستقبل؟

عبر  علمية  ــازات  ــجـ إنـ تحقيق  إلـــى  أطــمــح 

وأن  الماجستير،  شــهــادة  على  الــحــصــول 

المستوى  عــلــى  متتالية  إنـــجـــازات  أحــقــق 

الوظيفي.

ــل تـــحـــرصـــيـــن عــلــى  ــ مــــا هــــوايــــاتــــك، وهــ
ممارستها؟

الدول  ثقافات  على  والتعّرف  السفر  أحب 

المختلفة، واالطــالع على كل ما هو جديد، 

وأفضل الرحالت البحرية التي امارس بها 

األنشطة ذات الطابع الرياضي بالكويت.

ــن هـــوايـــاتـــي أيـــضـــا الــقــيــام بــاألعــمــال  ومــ

التطوعية، حيث نجتمع أنا وبعض صديقاتي 

التي  اإلنسانية  األعمال  من  بعدد  ونقوم 

نرتب لها مسبقا حتى نقدمها بشكل الئق.

إنجاز في مجال ممارسة  إي  هل حققٍت 
الهواية؟

حققت الكثير من اإلنجازات على المستوى 

الشخصي، فخالل سفري اكتسبت عدد من 

الخبرات المتنوعة في مختلف المجاالت. 

كــيــف تــوفــقــيــن بــيــن مــمــارســة الــهــوايــة 
والعمل؟

وإدارة  العمل  مــهــارات تقسيم  من خــالل 

بين  الـــتـــوازن  تحقيق  مــن  أتمكن  ــوقــت،  ال

العمل وبين الهواية.

●  السفر من هوايات شوق الخميس
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هل تعلم ؟ 

أن بصمة اللسان تختلف من شخص آلخر، مثل بصمة  •
اإلصبع.

أن عدد عضالت اأُلُذن الواحدة للقط هي 32 عضلة. •

أن العرب نشروا 1 % من إجمالي عدد الُكتب المنشورة عالمّيًا. •

أن رواد الفضاء ال يستطيعون البكاء، بسبب عدم وجود  •
جاذبّية.

شخصيات

هيثم الغيص .. األمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيك"، وهو أول كويتي ينتخب لهذا المنصب الرفيع، وقد باشر 
منصبه الجديد ابتداء من االثنين األول من أغسطس 2022، خلفا للنيجيري محمد باركيندو، وقد تم انتخابه وتزكيته من قبل 
الدول الـ 13 األعضاء في المنظمة ليشغل هذا المنصب المهم لمدة 3 سنوات، وهو ما يعكس مكانة الكويت المرموقة 

داخل "أوبيك".

ولد الغيص في أكتوبر 1969، وتخّرج عام 1990 بدرجة بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، 
وهو يتقن غير لغته العربية األم ست لغات أخرى، هي اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية واأللمانية والبرتغالية والصينية.

معلومات عامة

والطاقة  • الــمــادة  بــِدراســة  يقوم  علم  الفيزياء هو  علم 
والتفاُعالت الموجودة بينهم.

علم الحفريات هو علم يقوم بدراسة أشكال الحياة التي  •
كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ.

علم األرصاد الجوية هو علم يتعامل مع الغالف الجوي  •
وظواهره، مثل الطقس والمناخ.

كلمات

الرضا الذي يوفره العفو يدوم إلى األبد. •

يهب هللا الطيور غذاءها، لكن ال بد أن تطير لتصل إليه. •

األطفال أهم موارد العالم وأفضل أمل في المستقبل. •

الحقيقة الوحيدة الثابتة هو أنه ال شيء أكيد. •

من الكويت

تم  الكويت  فــي  نفط مكتشف  حــق  أول  هــو   .. بــحــرة  حقل 
لجون  الشمالي  الشاطئ  على  يقع   ،1936 عــام  اكتشافه 
الكويت، وقد تم حفره على عمق أكثر من 7 آالف قدم، ولكن 

هذا الحقل ليس لالستخدام التجاري االقتصادي.

استراحة الوطنية
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موظف يتفقد لوحة مراقبة 
وحدة الهيدروجين في غرفة 

العمليات بمصفاة الشعيبة. 

أبراج وحدة الهيدروجين في 
مصفاة الشعيبة.

الوطنية: عدد فبراير 1977

من األرشيف
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